
วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 

คุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา   
ตามความคดิเห็นของครูผู้สอน  สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระแก้ว 

THE OPINIONS OF SAKAEO EDUCATIONAL SERVICE AREA TEACHERS TOWARD THE 
MORAL LEVELS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS 

 
1)สงัเวยีน  องคสุ์นทร  1)จุไร  โชคประสิทธ์ิ 1)ชลอ  วงศแ์สวง 

1)Sangwian  Ongsunthon  1)Churai  Chokpasit  1) Chalo  Wongsawang 
 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ือง คุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบั คุณธรรม
ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ  ครูผูส้อน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ได่แก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 364 คน โดยคาํนวณจากสูตรของทา
โร่ยามาเน่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า มีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั .84  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test  independent)  
            ผลการวิจยัพบวา่ 
    1. ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็น  ของ
ครูผูส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  พบวา่  ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
คุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพจิารณาเป็น  รายดา้น  
พบวา่  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ คุณธรรมในการครองคน รองลงมาคือ  คุณธรรมในการครองตน 
และอนัดบัสุดทา้ย คือ  คุณธรรมในการครองงาน   
 2.การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  จาํแนกตามเพศ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมี
เพศต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั 
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 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ จาํแนกตามประสบการณ์ในการ
ทาํงาน พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรมของ          
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พบว่า ครูผูส้อนท่ีอยูเ่ขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ ครูผูส้อนท่ีอยูเ่ขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาด้านคุณธรรมในการครองคน       
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study and compare the opinions of teachers under 

the jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area toward the moral levels of 
primary school administrators.  The sample of this study consisted of 364 teachers of primary 
schools under the jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area in the 2008 
academic year, obtained from Taro Yamane’s table.  The instrument used in the study was a set of 
questionnaires concerning the opinions of Sakaeo Educational Service Area teachers toward the 
moral levels of primary school administrators.  Divided into two parts, the questionnaires attained a 
confidence level of 0.84.  The statistics employed to analyze the data were percentage, mean, 
standard deviation, and t-test independent. 
 The findings of the study were as follows:  
 1.  The analysis of the opinions of Sakaeo Educational Service Area teachers toward the 
moral levels of primary school administrators revealed that the opinions of the teachers were at a 
moderate level overall.  Further study in each aspect showed that the aspect obtaining the highest 
mean was moral of supervision, followed by moral of behavior, and moral of work. 
 2. The comparative analysis of the opinions of Sakaeo Educational Service Area teachers 
toward the moral levels of primary school administrators, classified according to genders, showed 
that teachers with different genders did not have different opinions. 
 3. The comparative analysis of the opinions of Sakaeo Educational Service Area teachers 
toward the moral levels of primary school administrators, classified according to work experience, 
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showed that the opinions of the teachers with different work experiences were different at a 
statistically significant level of 0.05. 
 4. The comparative analysis of the opinions of Sakaeo Educational Service Area teachers 
toward the moral levels of primary school administrators, classified according to educational 
service area zones, revealed that that the teachers from different zones did not have different 
opinions.  However, further study in each area showed that the teachers from different educational 
service area zones had different opinions in the aspect of moral of supervision at a statistically 
significant level of 0.05. 

 

ความสําคญัของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540  มาตรา 77 บญัญติัว่า   “รัฐตอ้งจดัให้
มีแผนพฒันาการเมืองทางการเมือง ขา้ราชการจดัทาํมาตรฐานทางคุณธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่ง และ
พนักงานหรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐ  เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง              
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี” และมาตรา 81 บญัญติัว่า “รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมและ
สนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเก่ียวกับ             
การศึกษาแห่งชาติปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม             
สร้างเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการ          
ต่างๆ เร่งรัดพฒันา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  เพื่อการพฒันาประเทศ  พฒันาวิชาชีพครูและ          
ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ” (กระทรวงศึกษาธิการ,  2541ก : 24-25)
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดความมุ่งหมายและหลกัการในการจดั         
การศึกษาไวใ้น มาตรา 6 ว่า “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” และไดก้าํหนดแนวทางการจดัการศึกษาไวใ้นมาตรา 23  ว่า  “การ
จดัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความสาํคญัทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัของการศึกษา”  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2542ก : 5,14) 
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จากพระบรมราโชวาทและขอ้ความท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นว่า เร่ืองคุณธรรมเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั  และ 
ตอ้งปลูกฝังใหก้บัคนในชาติ  ดงันั้นการจดัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 
ตอ้งจดัการศึกษาอบรมใหเ้กิดความรู้ คู่คุณธรรมเพ่ือใหไ้ดผู้เ้รียนท่ีพึงประสงค ์  คือ  ผูเ้รียนเป็นคนดี 
คนเก่ง และคนมีความสุข การจดัการศึกษาท่ีจะไดผู้เ้รียนท่ีพึงประสงค ์ ผูมี้บทบาทสาํคญัคือ ผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูและผูป้กครองการท่ีผูเ้รียน  ซ่ึงเป็นผลผลิตของการจดัการศึกษาจะเป็นคนดี คนเก่ง และ
คนมีความสุขได ้ครูตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้  ความสามารถ  มี
ทกัษะความชาํนาญงาน  มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลและท่ีสาํคญัตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรมในจิตใจ มีจริยธรรมท่ี
น่าเล่ือมใสศรัทธาเพราะคุณธรรมเป็นคุณสมบติัท่ีสาํคญัท่ีจะเป็นส่วนเสริมใหผู้บ้ริหารสามารถครอง
ตน ครองคน และครองงาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การจดัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หรือการปฏิรูปการศึกษาจะ ประสบผลสาํเสร็จไปไดย้ากหากผูบ้ริหาร
โรงเรียนขาดคุณธรรม ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลมากต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การท่ี 
ผูเ้รียนซ่ึงเป็น ผลผลิตของการจดัการศึกษาจะมีความรู้คู่คุณธรรมได ้ ครูจาํเป็นตอ้งมีความรู้และ
คุณธรรมก่อนเพราะครูคือแบบอย่างของนักเรียนและในขณะเดียวกันผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเป็น 
แบบอยาางท่ีดีใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 11) 
 ผูบ้ริหารท่ีขาดคุณธรรมย่อมเป็นเหตุของความเส่ือมของหน่วยงานบุคคลในหน่วยงาน
มักจะแตกแยกขาดขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ            
หน่วยงานยอ่มลดลง  ผูบ้ริหารท่ีมีคุณธรรมยอ่มเป็นท่ีรักของผูร่้วมงานเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน  
ผูร่้วมงานให้ความร่วมมือ สามารถรวมพลงัแห่งการยอมรับ เป็นพลงัสร้างสรรค์ เพื่อพฒันา 
หน่วยงานใหก้า้วหนา้ (ทองอินทร์ วงศโ์สธร, 2538 : 5) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน 
ยอ่มสูง 
 จากความสาํคญัและความจาํเป็นท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งมีคุณธรรม ในการฝึกอบรม            
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเขา้สู่ตาํแหน่งผูบ้ริหารทุกระดบัตามหลกัสูตรของ
สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษาจึงไดก้าํหนดเน้ือหาเก่ียวกบัคุณธรรมไวใ้นหลกัสูตรการฝึก อบรม
ดว้ย เพื่อใหผู้บ้ริหารไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกัในความสาํคญัของคุณธรรม สามารถนาํไป 
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผูอ่ื้นและใช้ในการบริหารงานได ้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2530 : 16) 
  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงศึกษาถึงคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ซ่ึงผลการศึกษาจะเป็น                  
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ขอ้มูลสําคญัสําหรับผูบ้ริหารโรงเรียนผูบ้ริหาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณานาํไปใชเ้พื่อ 
วางแผนพฒันาคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในโอกาสต่อไป 
 
คาํสําคญั 
  คุณธรรม  ผูบ้ริหารโรงเรียน 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 ความคิดเห็นของครูต่อคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน             
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว แตกต่างกันตามเพศ ประสบการณ์ในการทํางาน และเขตพื้นท่ี              
การศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ 
ครูผูส้อน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามตามความคิดเห็น ของ
ครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ตามเพศ ประสบการณ์ในการทาํงาน  และเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  ปีการศึกษา 2551  จาํนวน 4,010  คน 
  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชสู้ตรของ ทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane, ยทุธ  ไกยวรรณ์, 
2545 : 108) กาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั .05 คาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 363.97 คน และผูว้ิจยัเลือกใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 364 คนKrejcie และ 
Morgan  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535 : 40) 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้  แบ่งเป็น  2  ตอน  คือ 
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  ตอนท่ี 1   แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
แบ[เลือกตอบ  4  ขอ้ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อคุณธรรมในการ          
ครองตน  ครองคน  และครองงาน ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว้  3 ประการ  ซ่ึงเป็นคาํถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)   

 3.  การสร้างคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
  3.1 ศึกษาเอกสาร ตาํรา หลกัเกณฑ์วิธีการต่างๆ เก่ียวกับคุณธรรมในการครองตน         
ครองคน และครองงาน  และเอกสารเก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
   3.2 ศึกษาคน้ควา้วิธีการสร้างเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถามความคิดเห็นจากตาํรา 
ผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และผลงานการวิจยัท่ีใชแ้บบสอบถามอ่ืน  ๆ   
  3.3 สร้างแบบสอบถามโดยกําหนดประเด็นให้ครอบคลุมเก่ียวกับการปฏิบัติตาม        
คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  3 ประการ คือ  
 3.3.1  คุณธรรมในการครองตน  ไดแ้ก่  สปัปุริสธรรม 7 
 3.3.2  คุณธรรมในการครองคน  ไดแ้ก่  พรหมวิหาร 4 
 3.3.3  คุณธรรมในการครองงาน  ไดแ้ก่  ฆราวาสธรรม 4 

  3.4 นาํแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบแกไ้ขเน้ือหา  และสาํนวนภาษาท่ีใช ้ ตลอดจนความถูกตอ้ง  ความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
  3.5  นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน  5 ท่านตรวจพิจารณา ความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา  (Content Validity) ดว้ยวิธีการหาค่าดชันี  ความสอดคลอ้งระหว่างคาํถามกบั
นิยามศพัทเ์ฉพาะ  โดยแปลความหมายค่าคะแนน  ดงัน้ี 
     +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงกบัตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
          0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
       -1  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดไ้ม่ตรงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  เลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่ามากกว่า หรือเท่ากบั 0.50 ส่วนขอ้ท่ีมีค่านอ้ยกว่า นาํมา ปรับปรุงแกไ้ข
ไดแ้บบสอบถามท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยั ไดค่้า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.70 –1.00 
        3.6  นาํแบบสอบถามไปทดลอง  (Try Out)  กบัครูผูส้อนในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 50 คน เพื่อนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่   
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(Reliability) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coeffieient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach, 1970 
: 16 อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2535 : 96) ไดค่้าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .84 
  3.7  ทาํแบบสอบถามไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 4 .1 ผู ้วิจัยยื่นแบบฟอร์มขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขออนุญาติและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม        
ขอ้มูล 
 4.2  ผูว้ิจยันําส่งหนังสือพร้อมเคร่ืองมือในการวิจยัถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแก้ว  เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียน และ                      
ขอความอนุเคราะห์จากผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อแจกแบบสอบถามให้ถึงกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ            
โรงเรียน 
 4.3  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  จากสถานศึกษาแต่ละอาํเภอดว้ย         
ตนเองจนครบถว้น   
 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  5.1  เม่ือได้รับแบบสอบถามคืนจนครบแลว้นําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทั้งหมด         
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
  5.2  ลงรหสัขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ 
  5.3  หาค่าเฉล่ีย (Mean : X) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation : S.D.)            
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามคุณธรรมในแต่ละขอ้รายการ 
   5.4  การแปลผล ในการแบ่งเกณฑ์การปฏิบัติตามคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน           
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ซ่ึงกาํหนดเกณฑป์ฏิบติัเป็น 5 ระดบั   โดย
ใชเ้กณฑค่์าเฉล่ีย ดงัน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535 : 100)    
        ค่าเฉล่ีย         ระดบัปฏิบติั 
     4.51 - 5.00       มากท่ีสุด 
    3.51 - 4.50       มาก 
     2.51 - 3.50       ปานกลาง 
     1.51 - 2.50       นอ้ย 
     1.00 - 1.50       นอ้ยท่ีสุด 
  5.5 ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใชก้ารทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกนั (t - test   
independent)  
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 6.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล     
  6.1  สถิติท่ีใชใ้นการพรรณา  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
   6.2  สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ สถิติในการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
และสถิติท่ีใชห้าความเช่ือมัน่  ของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่การหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

  6.3  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบค่าที (t – test แบบ  independent)  
 
ผลการวจัิย 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็น  ของ
ครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  พบว่า ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
คุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น  รายดา้น  
พบว่า  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ คุณธรรมในการคลองคน รองลงมาคือ  คุณธรรมในการครองตน 
และอนัดบัสุดทา้ย คือ  คุณธรรมในการครองงาน   
  1.1 ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมในการครองตนของผูบ้ริหาร             
โรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด คือ ส่งเสริมการประหยดั ลดการฟุ่ มเฟือย รองลงมาคือ มีการพฒันาความรู้ความสามารถใน
การเป็นผูบ้ริหาร และเป็นคนมีเหตุผลในการทาํงาน  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ รู้จกัข่มใจตนเองท่ี
จะไม่ประพฤติผดิศีลธรรม ดว้ยเหตุทั้งปวงได ้  
  1.2 ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมในการครองคนของผูบ้ริหาร          
โรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย           
สูงท่ีสุด คือ มีความเมตตาต่อครูและเด็กนกัเรียน รองลงมาคือ มีความเห็นอกเห็นใจเขา้ใจกนัดีในการ
แกปั้ญหาต่างๆ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ คณะครูร่วมพฒันาการศึกษาของโรงเรียนใหมี้ คุณภาพ   
  1.3 ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมในการครองงานของผูบ้ริหาร               
โรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด คือ รับผิดชอบต่อคาํพูดและการกระทาํของตนเอง รองลงมาคือ ใช้หลักเหตุผลในการ
ปฏิบติังานและรับฟังความคิดเห็นของครู-อาจารย ์ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ เสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน  
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 2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผบูริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  จาํแนกตามเพศ พบว่า ครูผูส้อนท่ีมี
เพศต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั 
 3.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ จาํแนกตามประสบการณ์ในการ
ทาํงาน พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรมของ          
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
พบว่า ครูผูส้อนท่ีอยูเ่ขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ ครูผูส้อนท่ีอยูเ่ขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาด้านคุณธรรมในการครองคน       
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  พบว่า ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
คุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของมงคล  ภาธรธุวานนท ์(2539)  ไดศึ้กษาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดัร้อยเอด็  พบว่า  ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา แสดงพฟติกรรมการบริหารโดยรวมและแต่ละ
ดา้นตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู อาจารย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
  1.1  คุณธรรมในการคลองคน พบว่า ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณธรรม
ของ ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหาร
รู้จกัส่งเสริมการประหยดั ลดการฟุ่ มเฟือย และมีการพฒันาความรู้ความสามารถในการเป็นผูน้ํา             
ในเร่ืองของคุณธรรมในการครองคนนั้น ผูบ้ริหารมีความเมตตาต่อครูและเด็กนกัเรียนมีความเห็นอก
เห็นใจ เขา้ใจกันดีในการแก้ปัญหาต่างๆ และท่ีอยู่ในระดับปานกลางก็อาจจะเป็นเพราะว่า              
การเขา้ใจความตอ้งการของกลุ่มครู การดาํเนินงานเร่ือง การพฒันาการศึกษาของโรงเรียนให้มี            
คุณภาพยงัมีการดาํเนินการน้อยไป ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของสุรัตน์  มุ่งอิงกลาง (2544)                     
ไดท้าํการศึกษา คุณธรรมตามแนวพทุธธรรมในการครองตนครองคน และครองงาน ของ                       
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ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยมี                
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณธรรมตามแนวพุทธธรรมในการครองตน ครองคน และ
ครองงานของผูบ้ริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา 
ตามทศันะของครูฝ่ายกิจการนกัเรียนครูผูส้อน และคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณธรรมตามแนว พุทธธรรมในการครองตน ครองคน และ ครองงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดันครราชสีมา โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ  คุณธรรมในการครองตน 
รองลงมาคือ คุณธรรมในการครองคน และคุณธรรมในการครองงาน   
  1.2  คุณธรรมในการครองตน พบว่า ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมใน
การครองคนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า          
ผูบ้ริหารมีความเมตตาต่อครูและเด็กนกัเรียน มีความเห็นอกเห็นใจเขา้ใจกนัดีในการแกปั้ญหาต่างๆ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรีชา อยู่ภกัดี (2551) การศึกษาการปฏิบติัตนตามคุณธรรมจริยธรรม
ของผูบ้ริหาร สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตนตามคุณธรรม 
จริยธรรม ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นคุณธรรมจริยธรรมในการครองตนในระดบัมาก  
  1.3  คุณธรรมในการครองงาน พบว่า  ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมใน
การครองงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงยงัเป็นระดบัท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งพฒันาให้มากข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองของความรับผิดชอบต่อคาํพูดและการกระทาํของ
ตนเอง การใชห้ลกัเหตุผลในการปฏิบติังานและรับฟังความคิดเห็นของครู-อาจารย ์และเสียสละ เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน  
 2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  จาํแนกตามเพศ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน               
ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ละเอียด แซ่คู (2546) ได้ทาํการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของ          
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทศันะของครูผูส้อน สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดั
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่าครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกันมีทัศนะต่อคุณธรรมและจริยธรรมของ              
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนั 
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ จาํแนกตามประสบการณ์ในการ
ทาํงาน พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรมของ          
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ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้และท่ีผลออกมาเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน
มากกว่าอาจจะได้รับการอบรมและพบเห็นได้มากกว่า และมีประสบการณ์การในการทาํงาน                 
ท่ีมากกวา่  
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม ความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว จําแนกตามเขตพื้นท่ี               
การศึกษา พบว่า ครูผูส้อนท่ีอยู่เขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณธรรมของ                
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการวิจยั        
 1.  ผูบ้ริหารควรเขา้ใจถึงความคิดเห็นส่วนมากของครูผูส้อน ทั้งดา้นครองตน ครองคน 
และครองงาน  ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า คือ  
  1.1  เร่ืองความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั 
  1.2  เร่ืองพฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพ 
  1.3  เร่ืองรู้จกัข่มใจตนเองท่ีจะไม่ประพฤติผิดศีลธรรม  และนาํผลการวิจยัไปวางแผน
พฒันาตนเองและพฒันาบุคลากรต่อไป 
 2.  ผูบ้ริหารควรรู้จกัข่มใจตนเองท่ีจะไม่ประพฤติผดิศีลธรรม ดว้ยเหตุทั้งปวง 

 ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาวิจยัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน จากความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  
นกัเรียน ผูป้กครอง และผูน้าํชุมชน 
 2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตนตามคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 3. ควรศึกษาเจตคติของผูป้กครองต่อพฤติกรรมดา้นคุณธรรมของครูผูส้อน 
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