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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุม

กรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายที ่ 21 กลุ มกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ และ

ประสบการณทำงาน  

 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนของโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัด

สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 181 คน ไดมาโดยการเปดตารางของเครจซี่และมอรแกน เครื่องมือที่ใช

เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงาน

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่มีความเที่ยงตรง (Validity) อยูระหวาง .80-1.00 

และมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเทากับ .94 สถิติที่ใช การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบคาที t-test และคาเอฟ F-test 

 ผลการวิจัยพบวา (1) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัด

สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับ

จากมากไปหานอย คือดานการครองตน ดานการครองคน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือดานการครองงาน ตามลำดับ 

(2) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุม

กรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน พบวา เพศชายมากกวาเพศหญิง และ

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานงานครองงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการครอง

ตน ดานการครองคน แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ (3) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประสบการณ

ทำงานกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน พบวา ดานการครองคน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการครองตน 

ดานการครองงาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ: พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ผูบริหารโรงเรียน  

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: (1) To examine ethical behavior of administrators in school 

Network 21 Bangkok North Group under Chatuchak District Bangkok, and (2) To compare ethical behavior 
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of administrators in school Network 21 Bangkok North Group under Chatuchak District Bangkok as 

classified by gender and work experience.  

 This research was a survey research. By using Krejcie and Morgan’s sample size determination 

table, the research selected the sample, 181 teachers North Bangkok Group of in School Network 21 

under the Chatuchak Office, Bangkok Metropolis. The research instrument was a questionnaire on ethical 

behavior of administrators in school Network 21 Bangkok North Group under Chatuchak District Bangkok. 

It was a 5-level scale with the validity of the questionnaire ranged from .80 to 1.00 according to IOC 

index of Consistency and the reliability of .94. The statistics used for analyzing the collected data were 

frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t-test and F-test.  

 The major findings were as follows: (1) ethical behavior of administrators in school Network 21 

Bangkok North Group under Chatuchak District Bangkok was at high level in whole and in part. After 

item analysis, it was found that the listed mean scores in order from the highest to the lowest were 

self-management, man management and the aspect with the lowest mean score was job management 

respectively, and (2) The comparison results of the ethical behavior of administrators in school Network 

21 Bangkok North Group under Chatuchak District Bangkok showed that, as classified by gender, the 

teachers’ opinions were different in whole and in part. After item analysis, it was found that the 

teachers’ opinions towards job management were statistically different at the .01 level of significance. 

Their opinions towards self-management and man management were insignificantly different.  

Keywords: Ethical Behavior, administrators school Network 21 Bangkok North Group 

 

บทนำ 

บุคลากรที่สำคัญของทุกประเทศอาชีพหนึ่งก็คือครู-อาจารยที่ไดกระทำหนาที ่ของผู ที่อบรม สั่งสอน เปน

แบบอยางใหกับเด็กเยาวชนหรือผูท่ีตองการเขาไปเพ่ือรับองคความรูในสรรพวิทยาตางๆ ท้ังความรูและพฤติกรรมของเบา

หลอมเพื่อใหผลผลิตที่ดีออกไปสูสังคมตามความคาดหมาย อาชีพครูหรือครูอาชีพ หรือจะมีคำเรียกวาอาจารย ผูที่ได

ถายทอดความรูในศาสตรและสาขาตางๆ มีมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณ ในสมัยน้ันอาจจะเรียกวานักปรัชญา อาทิ ธาเลส โส

เครตีส เพลโต อริสโตเติล ในสมัยกอนมิปรากฏถึงเรื่องคาตอบแทนของผูสอนที่เปนเงิน ตำแหนง ยศและผลประโยชน 

ขณะเดียวกันระบบการสอนสมัยกอน ผูที่มีความรู ปญญาและพฤติกรรมที่พึงประสงคก็ถายทอดความรู อุดมการณ หรือ

สิ่งที่เปนสัจจะความจริงใหกับโลกของเรามาจนถึงทุกวันน้ี จริยธรรมกับความเปนครูเปนบทสะทอนใหเห็นถึงการจัด

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดใหตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข การจัด

กระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดการเรียนการสอนใหผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางได

สัดสวนสมดุลกัน โดยเฉพาะการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ดีงามใหแก

เยาวชน ปจจุบันสังคมมีการแขงขันสูง มีการแกงแยงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจำกัด ประชาชนมีจำนวนมากข้ึน 

สภาพเศรษฐกิจฝดเคือง ความหลากหลายของวัฒนธรรมตางชาติและนวัตกรรมที่อยูในสภาพที่กาวกระโดด ทำใหพอแม

ตองแขงขันกันประกอบอาชีพ จึงไมมีเวลาที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานเทาที่ควร เด็กบางคนถูกผูปกครองทอดทิ้งเพื่อไปทำงาน

ในตางถิ ่นและถูกเลี ้ยงดูแบบปลอยปะละเลย จึงทำใหเด็กมีปญหา ทั้งสุขภาพจิต สุขภาพกาย ดานการเรียน และ

โดยเฉพาะคุณธรรมจริยธรรม และจะเห็นไดวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และผูท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาน้ันมี
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ความปรารถนาดีในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนด ีเรียนเกง มีความรูคูคุณธรรมสักเทาไร ก็ยังไมทำใหผูเรียนมี

ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรมได คือ “ครูนั่นเอง” นอกจากจะสอนเกง มีใบประกอบวิชาชีพ และมีความรูแลว ตองมี

คุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดี มีความเปนครูสูง (พินัย วิถีสวัสดิ์, 2563: 3) 

จากความสำคัญและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพ่ือนำผลการศึกษาไปเปนขอมูล

ในการพัฒนาในเชิงบวกในการบริหารงานของโรงเรียน และการปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดีกับตนเอง ชุมชน สังคม

โดยท่ัวไปเพ่ือยกระดับการบริหารงานของโรงเรียน โดยใหสอดคลองกับคำกลาวทางพระพุทธศาสนาท่ีวา “เปนตัวอยางท่ี

ดีมีคายิ่งกวาคำสอน” และนำสวนดีทางจริยธรรมไปปฏิบัติในการบริหารงานของโรงเรียนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหารโรงเรียนเครือขายท่ี 

21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหารโรงเรียน

เครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ดาน คือ 1) ดานการ

ครองตน 2) ดานการครองคน และ 3) ดานการครองงาน 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจยัไดศึกษาประชากรและกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนของโรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงาน

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 340 คน 

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั ้งน้ี ไดแก ครูผูสอนของโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัด

สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 181 คน ไดมาโดยการเปดตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejice and 

Mogan, 1970 pp.607-608)  

3. ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวยตัวแปรตน และตัวแปรตาม ดังน้ี 

3.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ และประสบการณทำงาน  

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการครองตน ครองคน และครองงานของผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ดาน คือ 1) ดานการ

ครองตน 2) ดานการครองคน และ 3) ดานการครองงาน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ในการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัด

สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดำเนินการศึกษา วรรณกรรม เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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และนำใชเปนแนวทางในการกำหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยไดนำ

แนวคิดและผลการวิจัยของงานวิจัยของ สลิลทิพ ชูชาติ (2556) มาปรับใชใหเขากับบริบทของผูบริหารโรงเรียนเครือขายท่ี 

21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดังน้ี  

ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี  

1. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ

ดานการครองตน ดานการครองคน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการครองงาน ตามลำดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับระดับความคิดเห็นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน พบวา เพศ

ชายมากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานงานครองงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 สวนดาน การครองตน ดานการครองคน แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประสบการณทำงานกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน พบวา ดาน

การครองคน มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานการครองตน ดานการครองงาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทาง

สถิติ 

 

อภิปรายผล 

มีบางประเด็นท่ียังไมชัดเจน ผูวิจยัอภิปรายผล ดังน้ี 

1. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ

ดานการครองตน ดานการครองคน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือดานการครองงาน ตามลำดับ 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุม

กรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดานที่มีคาเฉลีย่มากที่สุดคือดานการครองตน ดานการครอง

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 1.1 ชาย 

 1.2 หญิง  

2. ประสบการณทำงาน 

 2.1 ต่ำกวา 5 ป 

 2.2 ตั้งแต 6-10 ป 

 2.3 มากกวา 11 ปข้ึนไป 

 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน

จำแนกเปน 3 ดาน คือ 

1. ดานการครองตน 

2. ดานการครองคน 

3. ดานการครองงาน 
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คน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือดานการครองงาน ตามลำดับ แสดงวาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน

เครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ มีหลักการปฏิบัติท่ีเปนตัวอยางกับผูใตบังคับบัญชา เปนตัวอยางท่ีดีมีคายิ่งกวาคำสอน 

ปฏิบัติตนตามครรลองครองธรรม ยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา ดานพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และมี

การกระทำทาทีที ่แสดงออกของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุ มกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร ท่ีแสดงออกมาใหเพ่ือนรวมงานสามารถสังเกตเห็นไดในเรื่องกริยา ทาทาง มารยาท สอดคลองตามหลัก

ฆราวาสธรรม ไดแก 1) สัจจะ คือ ความจริง พูดจริง ทำจริง 2) ทมะ คือ ฝกตน บังคับควบคุมจิตใจตนเอง 3) ขันติ คือ 

อดทน มุงมั่นในการทำงาน และ 4) จาคะ คือ เสียสละ มีน้ำใจ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชุติมา สังทรัพย (2559) ได

ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 

3 ผลการวิจัยพบวา การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน โรงเรยีน

สุจริต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศ และสภาพครอบครัว กลุมตัวอยางท่ี

ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนประถมศึกษาช้ันปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จํานวน 226 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ อยูระหวาง .63 ถึง .85 และคาความเช่ือมั่น 

เทากับ .98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (X�) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบคาที 

(t-test) 

ผลการวิจัยพบวา 

1) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรยีนสุจรติ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอยตามลําดับ ไดแก ดานความมีวินัย ดานความ

ซื่อสัตยสุจริต ดานมีจิตสาธารณะ และดานอยูอยางพอเพียง 

2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับระดับความคิดเห็นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน พบวา เพศ

ชายมากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานงานครองงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 สวนดานการครองตน ดานการครองคน แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s) พบวา ดานการครองคน มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกน้ันทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับพฤตกิรรม

เชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมและรายดาน พบวา เพศชายมากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานงานครองงานแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานการครองตน ดานการครองคน แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s) พบวา ดานการครองคน มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ตัวแปรอื่นไมสงผลตอการทำใหพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ

ผูบริหารโรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนไป อาจข้ึนอยูกับ

ปจจัยอื่นหลายประการ เชน สภาพสิ่งแวดลอมในการกรอกแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถาม สภาพภูมิอากาศ และ

อารมณของผูตอบแบบสอบถาม เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต (2555: 42-45 

อางถึงในชุติมา สังทรัพย, 2559: 46-60) กลาววาองคประกอบของอิทธิบาท 4 ไวดังน้ี 
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 1) ฉันทะ แปลวา ความพอใจ ไดแก ความมีใจรักใครสิ่งท่ีทำและพอใจใหรักในจุดหมายของสิ่งท่ีทำน้ันอยาก

ทำสิ่งน้ันๆใหสำเร็จ อยากใหงานน้ันหรือสิ่งน้ันบรรลุพูดงายๆวารักงานและรักจุดหมายของงานพูดใหลึกลงไปในทางธรรม

วา ความรักความใฝใจปรารถนาตอภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณของสิ่งน้ันของงานน้ันอยากทำใหสำเร็จผลตามจุดหมายท่ี

ดีงามน้ัน เมื่อเห็นสิ่งน้ันหรืองานน้ันกำลังเดินหนาไปสูจุดหมายก็เกิดปติเปนความเอิบอ่ิมใจ ครั้นสิ่งหรืองานท่ีทำน้ันบรรลุ

จุดหมายก็รับโสมนัสเปนความฉ่ำช่ืนใจที่พรอมดวยความรูสึกโปรงโลงผองใสเบิกบานแผออกไปเปนอิสระไรขอบเขตถา

สามารถปลุกเราฉันทะใหเกิดอยางแรงกลาเกิดความรักในคุณคาความดีงามความสมบูรณของสิ่งน้ันหรือจุดหมายน้ันอยาง

เต็มที่แลว คนก็จะทุมเทชีวิตและจิตใจอุทิศใหแกสิ่งนั้นเมื่อรักแทก็มอบใจใหอาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพื่อสิ่งนั้นไดเมื่อมี

ฉันทะนำแลวก็ตองการทำสิ่งนั้นใหดีที่สุดใหสำเร็จผลอยางดีที่สุดของสิ่งนั้นของงานนั้น ไมหวงพะวงกับสิ่งลอเราหรือ

ผลตอบแทนท้ังหลายจิตใจก็มุงแนวแนมั่นคงในการดำเนินสูจุดหมายเดินเรียบสม่ำเสมอไมซานไมสายฉันทสมาธิจึงเกิดข้ึน 

โดยนัยน้ีและพรอมกับปธานสังขารคือความเพียรสรางสรรคก็ยอมเกิดควบคูมาดวย 

 2) วิริยะ แปลวา ความอาจหาญแกลวกลาบากบั่นกาวไปใจสูไมยอทอไมหวั่นกลัวตออุปสรรค และความ

ยากลำบากเมื่อคนรูวาสิ่งใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึงถาวิริยะเกิดข้ึนแกเขาแลวแมไดยินวาจุดหมายน้ันจะลุถึงไดยากนัก

มีอุปสรรคมากหรืออาจใชเวลาเทานั้นปเทานี้เดือนเขาก็ไมทอถอยกลับเห็นเปนสิ่งทาทายที่เขาจะเอาชนะใหได ทำให

สำเร็จคนท่ีมีความเพียรเทากับมีแรงหนุนเวลาทำงานหรือปฏิบัติธรรมก็ตามจิตใจจะแนวแนมั่นคงพุงตรงตอจุดหมายสมาธิ

ก็เกิดข้ึนไดเรียกวาเปนวิริยสมาธิพรอมท้ังมีปธานสังขารคือความเพียรสรางสรรคเขาประกอบคูไปดวยกัน 

 3) จิตตะ แปลวา ความคิดจดจอหรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ควรมีจิตผูกพันจดจอเฝาคิดเรื่องน้ันใจอยูกับงานน้ัน

ไมปลอยไมหางไปไหนถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืองานอยางใดอยางหนึ่ง คนผูนั้นจะไมสนใจไม

รับรูเรื่องอื่นๆใครพูดอะไรเรื่องอื่นๆไมสนใจแตถาพูดเรื่องงานนั้นจะสนใจเปนพิเศษทันทีบางทีจัดทำเรื่องนั้นงานนั้นขลุก

งวนอยูไดทั้งวันทั้งคืน ไมเอาใจใสรางกายแตงเนื้อแตงตัวอะไรเกิดขึ้นก็ไมสนใจเรื่องอื่นเกิดขึ้นใกลๆ บางทีก็ไมรูทำจนลืม

วันลืมคืนลืมกินลืมนอนความมีใจฝกใฝเชนนี้ยอมนำใหสมาธิเกิดขี้น จิตจะแนวแนแนบสนิทในกิจที่ทำมีกำลังมากเฉพาะ

สำหรับกิจน้ันเรียกวาเปนจิตตสมาธิพรอมกันน้ันก็เกิดปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรครวมสนับสนุนไปดวย 

 4) วิมังสา แปลวา ความสอบสวนไตรตรองไดแกการใชปญญาพิจารณาหมั่นใครครวญตรวจตราหาเหตุผล

และตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกินเลยบกพรองหรือขัดของ เปนตน ในกิจท่ีทำรูจักทดลองและคิดคนหาทางแกไขปรับปรุงขอ

น้ี เปนการใชปญญาชักนำสมาธิซึ่งจะเห็นไดไมยากคนมีวิมังสาเปนพวกชอบคิดคนหาเหตุผลชอบสอบสวนทดลองเมื่อทำ

อะไรก็คิดพิจารณาทดสอบไปเชนคิดวา ผลนี้เกิดจากสาเหตุอะไรทำไมจึงเปนอยางนี้ผลคราวนี้เกิดจากปจจัยที่เปน

องคประกอบเหลานี้เทานั้น ลองเปลี่ยนองคประกอบนั้นแลวไมเกิดผลอยางที่คาดหมายเปนเพราะอะไรจะแกไขที่จดไหน

ฯลฯ เปนเหตุใหจิตแนวแนแลนดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณาวาไมฟุงซาน ไมวอกแวก และมีกำลังเรียกวาวิมังสาสมาธิ ซึ่งจะมี

ปธานสังขาร คือ เพียรสรางสรรคเกิดมาดวยเชนเดียวกับสมาธิขออ่ืนๆ 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของธนวัน สายเนตร (2559) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ

สงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานคุณธรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค พัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานคุณธรรมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามนโยบาย โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัย และพัฒนา ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 38,959 คน การกําหนดขนาด ของกลุมตัวอยางใชสูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 

380 คน โดยใชตารางของ Krejcie & Morgan และสุมโดยการสุมแบบเจาะจง ผูเชี่ยวชาญสําหรับพัฒนารูปแบบ จํานวน 

12 คน และผูทรงคุณวุฒิสําหรับ ประเมินรูปแบบ จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณ เชิงลึก แบบบันทึกการสนทนากลุมและแบบประเมิน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัย พบวา 

รูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานคุณธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามนโยบายโครงการโรงเรยีนคุณธรรม กระทรวง ศึกษาธิการ มี 5 ดาน 

ประกอบดวย 1. หลักการของรูปแบบ : พัฒนานักเรียนดานความรู ดานอารมณ ความรูสึก ความพึงพอใจ ศรัทธา เลื่อมใส 

เกิดความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมมาเปนแนวประพฤติปฏิบัติ ดานพฤติกรรมการแสดงออก 2. วัตถุประสงค : เพื่อให

โรงเรียนมีรูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมเชิง จริยธรรมดานคุณธรรม ความพอเพียง ความกตัญู และดานความซื่อสัตย

สุจริต 3. การนํารูปแบบไปใช : มุงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนทุกชวงวัย ดานความรู ความสามารถ ตลอดจนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต อยางเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 4. วิธีดําเนินการ : แตงตั้งคณะทํางานสงเสริมพฤติกรรม เชิง

จริยธรรมดาน คุณธรรม 5. เง่ือนไขความสําเร็จ : นักเรียนไดรับการพัฒนาแบบองครวม คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน

อารมณและสังคม 

3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประสบการณทำงานกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

โรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน พบวา ดาน

การครองคน มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนดานการครองตน ดานการครองงาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทาง

สถิติ 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประสบการณ

ทำงานกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน พบวา ดานการครองคน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาดานการครอง

คน หมายถึงการกระทำรวมถึงทาทีที่ผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร แสดงปฏิสัมพันธตอผูรวมงานหรือผูเก่ียวของเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับหลักพรหมวิหาร 4 

ไดแก 1) เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาด ี2) กรุณา คือ ความสงสาร อยากชวยเหลือผูอื่น 3) มุทิตา คือ ความเบิก

บานพลอยยินดีเมื่อเห็นผูอื่นมีความสุข และ 4) อุเบกขา คือ ความมีใจเปนกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของนาย

ประชา เทศพานิช (2562) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาจริยธรรมของผูประกอบกิจการโทรทัศนดาวเทียมในประเทศ

ไทยเชิงพุทธบูรณาการ ดุษฎีนิพนธเรื่อง “แนวทางการพัฒนาจริยธรรมของผูประกอบกิจการโทรทัศนดาวเทียม ใน

ประเทศไทยเชิงพุทธบูรณาการ” มีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสภาพปญหาของผู

ประกอบกิจการโทรทัศนดาวเทียมในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับจริยธรรมของผูประกอบ

กิจการโทรทัศนดาวเทียมในประเทศไทย 3) เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาจริยธรรมของผูประกอบกิจการโทรทัศน

ดาวเทียมในประเทศไทยเชิงพุทธบูรณาการ งานวิจัยเรื ่องนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารและการ

สัมภาษณเชิงลึกโดยกําหนด กรอบการวิจัยตามวัตถุประสงค ดวยวิธีการพรรณนา 

ผลการวิจัยพบวา 

จากแนวคิดทฤษฎีดานสื่อสารมวลชนไดกลาวถึงการกระทําผิดจริยธรรมของสื่อสารมวลชนไวหลายประการ 

เชน การโกหกและหลอกลวงเสนอขาวสารขอมูลท่ีไมจริง การมีอคติ ลําเอียงท่ีฝนตอจริยธรรม การมีผลประโยชนทับซอน

ของสื่อมวลชน และการขาดความเมตตาธรรมของสื่อ เปนตน 

ปญหาดานจริยธรรมของผูประกอบกิจการโทรทัศนดาวเทียม สวนใหญยังขาดจริยธรรมขาดความรับผิดชอบ

ตอวิชาชีพในการปฏิบัติงาน ไดแก ปญหาการประทุษรายทางวาจา ปญหาการสรางความเกลียดชัง ปญหาการสรางความ

แตกแยกในสังคม ปญหาการโฆษณาเกินจริง ปญหาการอวดอางสรรพคุณเกินจริง ปญหารายการชวนเช่ือ งมงาย ไรสาระ 
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และปญหารายการที่สอไปในทางลามก อนาจาร ซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบตอผูชมและสังคม ซึ่งหากยังไมไดรับการ

แกไขยอมจะสงผลกระทบตอผูบริโภคในวงกวางเนื่องจากกลุมผูบริโภคที่รับชมโทรทัศนดาวเทียมมีเปนจํานวนมากท่ัว

ประเทศ 

หลักพุทธธรรมที่สอดคลอง ในการนํามาใชบูรณาการกับวิธีการพัฒนาจริยธรรม เพื่อใชแกไขปญหาใน

ปจจุบัน ซึ่งประกอบไปดวย หลักอริยมรรคมีองค 8 หลักเบญศีล เบญจธรรม หลัก พรหมวิหาร 4 และหลักอคติ 4 ซึ่งสรุป

ได 4 วิธีเชิงพุทธบูรณาการ ดังตอไปน้ี 

1. หลักมรรคมีองค 8 นํามาบูรณาการกับวิธีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการประกาศใช พระราชบัญญัติ

สงเสริมจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนฉบับใหมใหเร็วที่สุด เพื่อใหทุกสื่ออยูภายใต องคกรวิชาชีพสื่อสารมวลชนอัน

เดียวกัน เพื่อใหมีการควบคุมและกํากับดูแลกันเอง (Self Regulation) จะทําใหเกิดผลเปนความประพฤติที่ถูกตองดีงาม

ท้ังกาย วาจา ใจ 

2. หลักเบญจศีล, เบญจธรรม นํามาบูรณาการกับวิธีการหยุดยั้งหรือไมสนับสนุนชอง โทรทัศนดาวเทียมท่ี

กระทําผิดกฎหมาย หรือกระทําผิดจริยธรรม มีบทลงโทษในทางปฏิบัติที่เครงครัด ชัดเจนจาก กสทช.จะทําใหมีความ

ประพฤติท่ีคิดถูก พูดถูก ทําถูก ไมทําในสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ไมทําใน สิ่งท่ีผิดศีลธรรม 

3. หลักพรหมวิหาร 4 นํามาบูรณาการกับการสงเสริมวิชาชีพสนับสนุนใหมีการจัด Forum การอบรม การ

เขาคาย สัมมนา โดย กสทช. และหนวยงานองคกรวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยใชการจัดสนทนาแบบ Dialogue และ 

Collaborative สงเสริมใหเกิดความรวมมือ มีความปรารถนาดีตอกัน มีความรักความเมตตา จะทําใหเกิดผลเปนความ

ประพฤติท่ีประกอบดวยความรัก ความปรารถนาดี อยากใหเขาพนทุกขอยางมีปญญา 

4. หลักอคติ 4 นํามาบูรณาการกับการสงเสริมสนับสนุนใหมีผูเช่ียวชาญหรือหนวยงาน ภายนอก กสทช. ได

เขามามีสวนรวมในการออกระเบียบ ขอบังคับ แนวทางในการปฏิบัติและบทลงโทษตางๆ อยางเปนธรรมและเปนกลางใน

เรื่องความผิดทางจริยธรรม รวมทั้งสงเสริมสนับสนนุ ใหผูประกอบกิจการไดนําเสนอขาวหรือรายการดวยความเปนกลาง 

เหมาะสม ปราศจากอคติตางๆ จะทําใหเกิดผลเปนความประพฤติท่ีมีความเท่ียงตรง ยุติธรรม เปนกลาง ไมเอนเอียง 

จากที่กลาวมานี้ ผูวิจัยสามารถสรุปองคความรูใหมที่ไดจากการวิจัย คือ “NFFFP = GOOD SATELLITE TV 

OPERATOR MODEL”โดยมีรายละเอียดดงัน้ี “N” (THE NOBLE EIGHTFOLD PATH) คือ อริยมรรคมีองค 8 “F” (FIVE 

PRECEPTS) “F” (FIVE DHARMA) คือ เบญจศีล เบญจธรรม “F”(FOUR SUBLIME STATES OF MIND) คือ พรหม

วิหาร 4 และ “P” (PREJUDICE) คือ อคติ 4 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งน้ี เปนประโยชนตอการนำผลการวิจัยไปใช เพื่อจะไดนำมาเปนแนวทางในพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยได

นำเสนอขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช และขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

 ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

 1. จากผลการวิจัยที ่คนพบ จะเห็นไดวาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุม

กรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมผูบริหารโรงเรียนไดใหความสำคัญตอการบริหารงาน

ของโรงเรียนเครือขายที่ 21 กลุมกรุงเทพเหนือ ตามกรอบงานวิจัยทั้ง 3 ดาน การครองตน การครองคน และการครอง

งาน อยางเต็มท่ี 

 2. ผลการวิจัยในสิ่งที่เปนประโยชนตอการนำไปใชในหนวยงานหรือสถานศึกษาอื่นๆ หนวยงานตนสังกัดควร

นำไปประชาสัมพันธ และประยุกตใชกับสภาพบริบทของแตละโรงเรยีน  
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 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 จากผลการวิจัยท่ีคนพบวาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเครือขายท่ี 21 กลุมกรุงเทพเหนือ สังกัด

สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และมีขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป ตามลำดับดังน้ี 

1. ดานการครองตน ควรทุมเทปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถแมจะมีปญหาหรือขอจำกัด  

2. ดานการครองคน ควรสนับสนุนเพ่ือนรวมงานท่ีมีความสามารถใหมีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการทำงาน 

3. ดานการครองงาน ควรแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทำงานดวยการใชเหตุผลมากกวาใชอารมณ 

4. ควรวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และ R&D เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึก 

5. ควรมีการวิจัยใชตัวแปรอ่ืน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลาย และมีการเปรียบเทียบกับตัวแปรอ่ืน 
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