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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง คุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับ คุณธรรม
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได่แก่ ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ปี การศึกษา 2551 จํานวน 364 คน โดยคํานวณจากสู ตรของทา
โร่ ยามาเน่ เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประเมินค่า มีค่า
ความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test independent)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความคิดเห็น ของ
ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบว่า ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
คุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น รายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คุณธรรมในการครองคน รองลงมาคือ คุณธรรมในการครองตน
และอันดับสุ ดท้าย คือ คุณธรรมในการครองงาน
2.การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จําแนกตามเพศ พบว่า ครู ผสู ้ อนที่มี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน
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3. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จําแนกตามประสบการณ์ในการ
ทํางาน พบว่า ครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับคุณธรรมของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
พบว่า ครู ผสู ้ อนที่อยูเ่ ขตพื้นที่การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ครู ผสู ้ อนที่อยูเ่ ขตพื้นที่การศึกษาต่างกันมี
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึ กษาด้านคุ ณธรรมในการครองคน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .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.
ความสํ าคัญของปัญหา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 77 บัญญัติว่า “รัฐต้องจัดให้
มีแผนพัฒนาการเมืองทางการเมือง ข้าราชการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่ ง และ
พนั ก งานหรื อลู ก จ้ า งอื่ น ของรั ฐ เพื่ อ ป้ องกั น การทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบและเสริ มสร้ า ง
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่” และมาตรา 81 บัญญัติว่า “รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและ
สนับ สนุ น ให้เ อกชนจัด การศึ ก ษาอบรมให้เ กิ ด ความรู ้ คู่ คุณ ธรรม
จัด ให้มี ก ฎหมายเกี่ ย วกับ
การศึ กษาแห่ งชาติ ปรั บปรุ งการศึ กษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคม
สร้ างเสริ มความรู ้ และปลูกฝั งจิ ตสํานึ กที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สนั บ สนุ น การค้น คว้า วิ จ ั ย ในศิ ล ปวิ ท ยาการ
ต่างๆ เร่ งรัดพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และ
ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541ก : 24-25)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาํ หนดความมุ่งหมายและหลักการในการจัด
การศึกษาไว้ใน มาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข” และได้กาํ หนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 23 ว่า “การ
จัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย
ต้อ งเน้น
ความสําคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับของการศึกษา” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542ก : 5,14)
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จากพระบรมราโชวาทและข้อความที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า เรื่ องคุณธรรมเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญ และ
ต้องปลูกฝังให้กบั คนในชาติ ดังนั้นการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ 2542
ต้องจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู ้ คู่คุณธรรมเพื่อให้ได้ผเู ้ รี ยนที่พึงประสงค์ คือ ผูเ้ รี ยนเป็ นคนดี
คนเก่ง และคนมีความสุ ข การจัดการศึกษาที่จะได้ผเู ้ รี ยนที่พึงประสงค์ ผูม้ ีบทบาทสําคัญคือ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน ครู และผูป้ กครองการที่ผเู ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นผลผลิตของการจัดการศึกษาจะเป็ นคนดี คนเก่ง และ
คนมีความสุ ขได้ ครู ตอ้ งเป็ นแบบอย่างที่ดี ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ มี
ทักษะความชํานาญงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและที่สาํ คัญต้องเป็ นผูม้ ีคุณธรรมในจิตใจ มีจริ ยธรรมที่
น่าเลื่อมใสศรัทธาเพราะคุณธรรมเป็ นคุณสมบัติที่สาํ คัญที่จะเป็ นส่ วนเสริ มให้ผบู ้ ริ หารสามารถครอง
ตน ครองคน และครองงาน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หรื อการปฏิรูปการศึกษาจะ ประสบผลสําเสร็ จไปได้ยากหากผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนขาดคุณธรรม ทั้งนี้ เพราะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิพลมากต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การที่
ผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ น ผลผลิตของการจัดการศึกษาจะมีความรู ้คู่คุณธรรมได้ ครู จาํ เป็ นต้องมีความรู ้และ
คุ ณธรรมก่ อนเพราะครู คือแบบอย่างของนักเรี ยนและในขณะเดี ยวกันผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องเป็ น
แบบอยาางที่ดีให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2543 : 11)
ผูบ้ ริ หารที่ ขาดคุณธรรมย่อมเป็ นเหตุของความเสื่ อมของหน่ วยงานบุคคลในหน่ วยงาน
มัก จะแตกแยกขาดขวัญ และกํา ลัง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านด้า นประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของ
หน่วยงานย่อมลดลง ผูบ้ ริ หารที่มีคุณธรรมย่อมเป็ นที่รักของผูร้ ่ วมงานเป็ นที่ยอมรับของผูร้ ่ วมงาน
ผูร้ ่ วมงานให้ความร่ วมมื อ สามารถรวมพลังแห่ งการยอมรั บ เป็ นพลังสร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้กา้ วหน้า (ทองอินทร์ วงศ์โสธร, 2538 : 5) ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของหน่วยงาน
ย่อมสู ง
จากความสําคัญและความจําเป็ นที่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนจะต้องมีคุณธรรม ในการฝึ กอบรม
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ก่อนเข้าสู่ ตาํ แหน่งผูบ้ ริ หารทุกระดับตามหลักสู ตรของ
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารการศึกษาจึงได้กาํ หนดเนื้ อหาเกี่ยวกับคุณธรรมไว้ในหลักสู ตรการฝึ ก อบรม
ด้วย เพื่อให้ผบู ้ ริ หารได้มีความรู ้ความเข้าใจ และตระหนักในความสําคัญของคุณธรรม สามารถนําไป
เป็ นแนวทางในการประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นให้ เ ป็ นแบบอย่า งแก่ ผูอ้ ื่ น และใช้ใ นการบริ ห ารงานได้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2530 : 16)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงศึกษาถึงคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วซึ่งผลการศึกษาจะเป็ น
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ข้อมูลสําคัญสําหรั บผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนผูบ้ ริ หาร และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องพิจารณานําไปใช้เพื่อ
วางแผนพัฒนาคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาในโอกาสต่อไป
คําสํ าคัญ
คุณธรรม ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ความคิ ด เห็ นของครู ต่อคุ ณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึ ก ษา สังกัด สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระแก้ว แตกต่ า งกัน ตามเพศ ประสบการณ์ ใ นการทํา งาน และเขตพื้ น ที่
การศึกษาหรื อไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
2. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาตามตามความคิดเห็น ของ
ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ตามเพศ ประสบการณ์ในการทํางาน และเขต
พื้นที่การศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว ปี การศึกษา 2551 จํานวน 4,010 คน
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, ยุทธ ไกยวรรณ์,
2545 : 108) กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ .05 คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 363.97 คน และผูว้ ิจยั เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 364 คนKrejcie และ
Morgan (บุญชม ศรี สะอาด, 2535 : 40)
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถาม
แบ[เลือกตอบ 4 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น ของครู ผูส้ อนที่ มี ต่ อ คุ ณ ธรรมในการ
ครองตน ครองคน และครองงาน ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว 3 ประการ ซึ่งเป็ นคําถามชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale)
3. การสร้างคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
3.1 ศึ ก ษาเอกสาร ตํารา หลัก เกณฑ์วิธีก ารต่ างๆ เกี่ ย วกับคุ ณธรรมในการครองตน
ครองคน และครองงาน และเอกสารเกี่ยวกับการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
3.2 ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้ างเครื่ องมือประเภทแบบสอบถามความคิดเห็ นจากตํารา
ผลงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และผลงานการวิจยั ที่ใช้แบบสอบถามอื่น ๆ
3.3 สร้ า งแบบสอบถามโดยกํา หนดประเด็ น ให้ค รอบคลุ ม เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต าม
คุณธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว 3 ประการ คือ
3.3.1 คุณธรรมในการครองตน ได้แก่ สัปปุริสธรรม 7
3.3.2 คุณธรรมในการครองคน ได้แก่ พรหมวิหาร 4
3.3.3 คุณธรรมในการครองงาน ได้แก่ ฆราวาสธรรม 4
3.4 นําแบบสอบถามฉบับร่ างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและควบคุมวิทยานิ พนธ์เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบแก้ไขเนื้ อหา และสํานวนภาษาที่ใช้ ตลอดจนความถูกต้อง ความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม เพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
3.5 นําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่านตรวจพิจารณา ความ
เที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างคําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ โดยแปลความหมายค่าคะแนน ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงกับตามนิยามศัพท์เฉพาะ
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
-1 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ไม่ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
เลือกข้อคําถามที่มีค่ามากกว่า หรื อเท่ากับ 0.50 ส่ วนข้อที่มีค่าน้อยกว่า นํามา ปรับปรุ งแก้ไข
ได้แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ได้ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.70 –1.00
3.6 นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) กับครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 50 คน เพื่อนํามาหาค่าความเชื่อมัน่
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(Reliability) โดยใช้สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (α-coeffieient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach, 1970
: 16 อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2535 : 96) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .84
3.7 ทําแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผู ้วิ จ ั ย ยื่ น แบบฟอร์ ม ขอหนั ง สื อจากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ เพื่ อ ขออนุ ญ าติ แ ละขอความร่ ว มมื อ ในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูล
4.2 ผูว้ ิจยั นําส่ งหนังสื อพร้ อมเครื่ องมื อในการวิจยั ถึ งสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
สระแก้ว เพื่ อ อํา นวยความสะดวกในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ของโรงเรี ย นทุ ก โรงเรี ย น และ
ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น เพื่ อ แจกแบบสอบถามให้ ถึ ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งในแต่ ล ะ
โรงเรี ยน
4.3 ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากสถานศึกษาแต่ละอําเภอด้วย
ตนเองจนครบถ้วน
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 เมื่ อได้รับแบบสอบถามคืนจนครบแล้ว นําแบบสอบถามที่ ได้รับคืนมาทั้งหมด
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
5.2 ลงรหัสข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
5.3 หาค่าเฉลี่ย (Mean : X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคุณธรรมในแต่ละข้อรายการ
5.4 การแปลผล ในการแบ่ ง เกณฑ์ก ารปฏิ บ ัติ ต ามคุ ณ ธรรมของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ซึ่งกําหนดเกณฑ์ปฏิบตั ิเป็ น 5 ระดับ โดย
ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2535 : 100)
ค่าเฉลี่ย
ระดับปฏิบตั ิ
4.51 - 5.00
มากที่สุด
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
น้อย
1.00 - 1.50
น้อยที่สุด
5.5 ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใช้การทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน (t - test
independent)
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6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.1 สถิติที่ใช้ในการพรรณา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ ได้แก่ สถิติในการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
และสถิติที่ใช้หาความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ ได้แก่การหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
6.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบค่าที (t – test แบบ independent)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความคิดเห็น ของ
ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบว่า ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
คุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น รายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ คุณธรรมในการคลองคน รองลงมาคือ คุณธรรมในการครองตน
และอันดับสุ ดท้าย คือ คุณธรรมในการครองงาน
1.1 ครู ผูส้ อนส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ธรรมในการครองตนของผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู งที่สุด คือ ส่ งเสริ มการประหยัด ลดการฟุ่ มเฟื อย รองลงมาคือ มีการพัฒนาความรู ้ความสามารถใน
การเป็ นผูบ้ ริ หาร และเป็ นคนมีเหตุผลในการทํางาน ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ รู ้จกั ข่มใจตนเองที่
จะไม่ประพฤติผดิ ศีลธรรม ด้วยเหตุท้ งั ปวงได้
1.2 ครู ผูส้ อนส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ธรรมในการครองคนของผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย
สู งที่สุด คือ มีความเมตตาต่อครู และเด็กนักเรี ยน รองลงมาคือ มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันดีในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ คณะครู ร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนให้มี คุณภาพ
1.3 ครู ผูส้ อนส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อคุ ณ ธรรมในการครองงานของผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง ที่ สุ ด คื อ รั บ ผิด ชอบต่ อคําพูด และการกระทํา ของตนเอง รองลงมาคื อ ใช้ห ลัก เหตุ ผ ลในการ
ปฏิบตั ิงานและรับฟั งความคิดเห็ นของครู -อาจารย์ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ เสี ยสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน
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2. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จําแนกตามเพศ พบว่า ครู ผสู ้ อนที่มี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน
3. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จําแนกตามประสบการณ์ในการ
ทํางาน พบว่า ครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับคุณธรรมของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
พบว่า ครู ผสู ้ อนที่อยูเ่ ขตพื้นที่การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ครู ผสู ้ อนที่อยูเ่ ขตพื้นที่การศึกษาต่างกันมี
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึ กษาด้านคุ ณธรรมในการครองคน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบว่า ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
คุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของมงคล ภาธรธุวานนท์ (2539) ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา แสดงพฟติกรรมการบริ หารโดยรวมและแต่ละ
ด้านตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู อาจารย์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1.1 คุณธรรมในการคลองคน พบว่า ครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อคุณธรรม
ของ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หาร
รู ้ จกั ส่ งเสริ มการประหยัด ลดการฟุ่ มเฟื อย และมี การพัฒนาความรู ้ ความสามารถในการเป็ นผูน้ ํา
ในเรื่ องของคุณธรรมในการครองคนนั้น ผูบ้ ริ หารมีความเมตตาต่อครู และเด็กนักเรี ยนมีความเห็นอก
เห็ น ใจ เข้าใจกัน ดี ในการแก้ปัญหาต่ างๆ และที่ อยู่ใ นระดับปานกลางก็อาจจะเป็ นเพราะว่า
การเข้าใจความต้อ งการของกลุ่ มครู การดําเนิ นงานเรื่ อง การพัฒนาการศึ กษาของโรงเรี ย นให้มี
คุ ณ ภาพยังมี ก ารดํา เนิ นการน้อยไป ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของสุ รัตน์ มุ่งอิ ง กลาง (2544)
ได้ทาํ การศึกษา คุณธรรมตามแนวพุทธธรรมในการครองตนครองคน และครองงาน ของ
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ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสั ง กัด สํา นัก งานการประถมศึ ก ษาจัง หวัด นครราชสี ม า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบคุณธรรมตามแนวพุทธธรรมในการครองตน ครองคน และ
ครองงานของผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสี มา
ตามทัศนะของครู ฝ่ายกิจการนักเรี ยนครู ผสู ้ อน และคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมตามแนว พุทธธรรมในการครองตน ครองคน และ ครองงาน
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สังกัด สํานักงานการประถมศึ ก ษาจัง หวัดนครราชสี มา โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ใ นระดับ มาก ด้า นที่ มีค่า เฉลี่ ย มากที่ สุด คื อ คุ ณ ธรรมในการครองตน
รองลงมาคือ คุณธรรมในการครองคน และคุณธรรมในการครองงาน
1.2 คุณธรรมในการครองตน พบว่า ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมใน
การครองคนของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึ กษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ า
ผูบ้ ริ หารมีความเมตตาต่อครู และเด็กนักเรี ยน มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันดีในการแก้ปัญหาต่างๆ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปรี ชา อยู่ภกั ดี (2551) การศึกษาการปฏิบตั ิตนตามคุณธรรมจริ ยธรรม
ของผูบ้ ริ หาร สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาชัย ภู มิ เขต 3 ผลการวิ จ ัย พบว่ า การปฏิ บ ัติ ต นตามคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในการครองตนในระดับมาก
1.3 คุณธรรมในการครองงาน พบว่า ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมใน
การครองงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งยังเป็ นระดับที่
ผูบ้ ริ หารต้องพัฒนาให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่ องของความรับผิดชอบต่อคําพูดและการกระทําของ
ตนเอง การใช้หลักเหตุผลในการปฏิบตั ิงานและรับฟังความคิดเห็นของครู -อาจารย์ และเสี ยสละ เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน
2. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จําแนกตามเพศ พบว่า ครู ผสู ้ อนที่มี
เพศต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ คุ ณ ธรรมของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาไม่ แ ตกต่ า งกัน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิ จ ัยของ ละเอี ย ด แซ่ คู (2546) ได้ทาํ การศึ ก ษาคุ ณธรรมและจริ ยธรรมของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู ผูส้ อน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสี ม า ผลการวิ จ ัย พบว่ า ครู ผูส้ อนที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ท ัศ นะต่ อ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสี มาไม่แตกต่างกัน
3. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จําแนกตามประสบการณ์ในการ
ทํางาน พบว่า ครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของ
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ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 ซึ่ ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และที่ผลออกมาเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่าครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์ในการทํางาน
มากกว่ า อาจจะได้รั บ การอบรมและพบเห็ น ได้ม ากกว่ า และมี ป ระสบการณ์ ก ารในการทํา งาน
ที่มากกว่า
4. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตาม ความ
คิ ด เห็ น ของครู ผูส้ อน
สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระแก้ว จํา แนกตามเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา พบว่ า ครู ผูส้ อนที่ อ ยู่เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ คุ ณ ธรรมของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั
1. ผูบ้ ริ หารควรเข้าใจถึงความคิดเห็ นส่ วนมากของครู ผูส้ อน ทั้งด้านครองตน ครองคน
และครองงาน ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า คือ
1.1 เรื่ องความเสี ยสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตัว
1.2 เรื่ องพัฒนาโรงเรี ยนให้มีคุณภาพ
1.3 เรื่ องรู ้จกั ข่มใจตนเองที่จะไม่ประพฤติผิดศีลธรรม และนําผลการวิจยั ไปวางแผน
พัฒนาตนเองและพัฒนาบุคลากรต่อไป
2. ผูบ้ ริ หารควรรู ้จกั ข่มใจตนเองที่จะไม่ประพฤติผดิ ศีลธรรม ด้วยเหตุท้ งั ปวง
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจยั คุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จากความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
นักเรี ยน ผูป้ กครอง และผูน้ าํ ชุมชน
2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิตนตามคุณธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3. ควรศึกษาเจตคติของผูป้ กครองต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมของครู ผสู ้ อน
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