
 

พฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม

ทศันะของครูสงักดัส านกังานเขตพื้ นทีก่ารศึกษมธัยมศึกษา เขต 1 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรม

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทศันะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

(2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน อายุ และขนาดโรงเรียน (3) ศึกษาปัญหา

และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษา  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 354 คนได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือที่ใช้

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (x̄) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าสถิติท ี

(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เมื่อพบ

ความแตกต่างจะเปรียบเทยีบรายคู่โดยใช้วิธขีองเชพเฟ่ (Scheffe’s Method) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

1. ครูมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมที่ เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้าน

พฤติกรรมท าความดีละเว้นความช่ัว การไม่เบียดเบียนตนเอง มากที่สุด ( x̄ = 4.58, S.D. = 0.58) 

รองลงมาคือ ด้านสติปัญญา ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งเพ่ือส่วนรวมในการ

พฤติกรรมพัฒนา ด้านสุขภาพจิต ด้านประสบการณ์ทางสังคม ด้านเหตุผลเชิงจริยธรรม ด้าน

ทศันคติ คุณธรรมและค่านิยม ด้านการมุ่งอนาคตและควบคุมตน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้าน

ความเช่ืออ านาจในตน ตามล าดับ และด้านพฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแขง็เพ่ือส่วนรวมใน

พฤติกรรมรับผิดชอบ เป็นล าดับสุดท้าย และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายด้าน พบว่า ครูมีความ

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการศึกษา วิทยาลยัครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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คิดเหน็ต่อพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูใน

ระดับมาก (x̄ = 4.44, S.D. = 0.70) 

2. ครูที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน อายุ และขนาดของโรงเรียน ที่

แตกต่างกันมีทัศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ครูได้น าเสนอปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เป็น

แบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีพฤติกรรมที่เป็น

แบบอย่างทางจริยธรรมในทุกๆ ด้าน ซ่ึงได้แก่ ด้านสุขภาพจิต สติปัญญา ประสบการณ์ทางสังคม 

ทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม เหตุผลเชิงจริยธรรม การมุ่งอนาคตและควบคุมตน ความเช่ือ

อ านาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พฤติกรรมท าความดีละเว้นความช่ัว และพฤติกรรมการท างาน

อย่างขยันขันแข็งเพ่ือส่วนร่วม ซ่ึงจะมีผลต่อการยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดความศรัทธาต่อการเป็นผู้น าในการบริหารงานและเป็นแบบอย่างที่ดีที่ผู้อื่น

โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถน าไปเป็นแบบอย่างได้ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

สามารถปฏิบัติงานอย่างเตม็ใจ และเตม็ก าลังความสามารถท าให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและ

องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพต่อการ

จัดการศึกษา 

ค าส าคญั:พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรม 

 

Abstract 

This research aimed to (1) investigate the modeled ethical behavior of the 

school administrators based on the opinions of teachers under the Secondary Education 

Service Area Office zone 1, (2) to compare the opinions of the teachers based on their 

levels of education, work experience, and school size, and (3) to study the problems and 

offer the guidelines for the development of the school administrators’ ethical behavior. 

The samples were 345 school teachers under the Secondary Education Service 

Area Office zone 1. They participated in the study in the academic year 2017. The 

sampling was the simple random sampling. The research instruments used in this research 

were questionnaires The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 

deviation, t-test, and one way analysis of variance with Schaffer’s Post Hoc test. 

The results of the research were the following: 

1199



3 
 

1.) The teachers under the study expressed their opinions regarding the modeled 

ethical behavior of the school administrators as follows: the teachers rated the modeled 

behavior to perform good deeds and refrain from doing bad deeds, refraining from harming 

at the highest level ( xˉ = 4.58, S.D. = 0.58 ), followed by the modeled behavior on the 

use of wisdom, the modeled behavior on diligence and hard working for public goods,  

mental health, social experience, ethical reasoning, attitudes, morality and values, future-

oriented mentality, self-control, needs for achievement, self-efficacy, respectively. The 

lower dimension was found to be on the hard work behavior for the public goods with 

responsibility. When each dimension was analyzed, it was found that the teachers rated the 

dimension on the modeled ethical behavior at the high level ( xˉ = 4.44, S.D. = 0.70). 

2.) Teachers with different educational levels differed in their opinions 

regarding the modeled ethical behavior of the school administrators, at the .05 level of 

significance. 

3) The followings were the suggestions for the development of the school 

administrators’ ethical behavior: the administrators should exhibit ethical behaviors as 

models in every aspect, namely, mental health, intellectuality, social ability, attitudes, 

morality, values, ethical reasoning, future-orientation, self-control, self-efficacy, having 

needs for achievement, doing-good and not-doing-bad behavior, and the behavior on 

working hard for the public goods. Those ethical behaviors shall command respect from 

their subordinates and related personal. They would have faith in their administrators. Their 

subordinates shall learn from their examples and they shall perform their works to the best 

of their ability and potential, resulting in better education quality. 

Keywords: Modeled ethical behavior 

 

1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

จริยธรรมเป็นหลักความประพฤติที่ท  าให้บุคคลอยู่ในครรลองของความถูกต้อง เกิด

ความรักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคุณค่าทางจริยธรรมจะสะท้อน ให้เหน็

ถึงความเจริญงอกงามในการด าเนินชีวิตของบุคคลอย่างมีระเบียบแบบแผน ตามวัฒนธรรมของ

สังคมอีกทั้งยังเป็นเคร่ืองโน้มน้าวขัดเกลาให้บุคคลมุ่งกระท าความดี ละเว้นความช่ัว มีความ

ประพฤติที่ดีมีความถูกต้อง และปฏบัิติตนอยู่อย่างเรียบร้อย ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น 

การศึกษาจริยธรรมจึงมีความส าคัญอย่างย่ิงในการสร้าง และพัฒนาบุคคลให้มีจิตใจที่ดีงาม มี
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ความส านึกในหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น อีกทั้งส่งผลต่อสังคมประเทศชาติ 

จากความส าคัญดั งก ล่าว รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณา จักรไทย ปี พุทธศักราช 2540 

(กระทรวงศึกษาธกิาร,2540) ได้มีบทบัญญัติที่เน้นถึงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏบัิติงานใน

ภาครัฐ ในหมวด 5 มาตรา 77 ว่า “รัฐต้องจัดให้มีแผนการพัฒนาการเมือง จัดท ามาตรฐานทาง

คุณธรรม และจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่น

ของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หน้าที่”การก าหนดมาตรฐาน หรือคุณลักษณะทางจริยธรรมทางคน สังคม องค์กรวิชาชีพ จึงเป็น

เร่ืองที่มีความส าคัญ และจ าเป็น เพราะจะเป็นแนวทางเพ่ือการอ้างองิ ตรวจสอบ และเปรียบเทยีบ

ส าหรับบุคคล เพ่ือสนับสนุนการปฏบัิติงาน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการ

จัดการศึกษาไว้ใน มาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข” และได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ใน

มาตรา 23ว่า “การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ

เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา” (กระทรวงศึกษาธิการ , 2542) การจัดการศึกษาตามแนว

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ต้องจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม 

เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่พึงประสงค์ คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข การจัดการศึกษาที่

จะได้ผู้เรียนที่พึงประสงค์ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญคือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้ปกครองการที่ผู้เรียน 

ซ่ึงเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาจะเป็นคนดี คนเก่งและคนมีความสขุได้ ครูต้องเป็นแบบอย่าง

ที่ดี ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะความช านาญงาน มีวิสัยทัศน์

กว้างไกลและที่ส าคัญต้องเป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจ มีจริยธรรมที่น่าเล่ือมใสศรัทธาเพราะคุณธรรม

เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญที่จะเป็นส่วนเสริมให้ผู้บริหารสามารถครองตน ครองคน และครองงาน ได้ 

หากมี ผู้บริหารขาดคุณธรรมย่อมเป็นเหตุของความเสื่อมของหน่วยงานบุคคลในหน่วยงาน

มักจะแตกแยกขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

หน่วยงานย่อมลดลง ผู้บริหารที่มีคุณธรรมย่อมเป็นที่รักของผู้ร่วมงานเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน

เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือ สามารถรวมพลังแห่งการยอมรับเป็นพลังสร้างสรรค์ 

เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวหน้า (ทองอินทร์ วงศ์โสธร , 2538) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของหน่วยงานย่อมสงู 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงศึกษาถึงคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทศันะของครู สงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซ่ึง
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ผลของการศึกษาจะเป็นแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นข้อมูล

ส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาน าไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา ซ่ึงสามารถ

ส่งผลให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่ต้ังไว้ 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ทศันะของครู สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

2. เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกบัพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน อายุ และขนาดโรงเรียน 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เป็น

แบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  

 

3 สมมุติฐานในการวิจยั 

1. ครูที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน อายุ และขนาดโรงเรียนต่างกันมีทศันะ

เกี่ยวกบัพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั 

  

4. วิธีการด าเนนิการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) ประเภทส ารวจ 

(Survey research) กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 4,768 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 67 

โรงเรียน (ระบบสารสนเทศมัธยมศึกษา, 2558) ได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างโดยเทยีบตารางก าหนด

ขนาดตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงในสิน พันธุ์พินิจ, 2547: 

137)ได้ขนาดกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 354 คน จาก 12 โรงเรียน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ 

(Check list)  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเหน็ของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทาง

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นค าถามให้เลือกตอบตามระดับความคิดเหน็ ลักษณะเป็น

ข้อค าถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Likert Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยที่สุด โดยประกอบด้วยพฤติกรรมจ านวน 10 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านสุขภาพจิต มีจ านวน 6 ข้อ 
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2) ด้านสติปัญญา มีจ านวน 7 ข้อ 3) ด้านประสบการณ์ทางสังคม มีจ านวน 6 ข้อ 4) ด้าน

ทศันคติ คุณธรรมและค่านิยม มีจ านวน 9 ข้อ 5) ด้านเหตุผลเชิงจริยธรรม มีจ านวน 6 ข้อ 6) 

ด้านการมุ่งอนาคตและควบคุมตน มีจ านวน 8 ข้อ 7) ด้านความเช่ืออ านาจในตน มีจ านวน 6 ข้อ 

8) ด้านแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ มีจ านวน 7 ข้อ 9) ด้านพฤติกรรมท าความดีละเว้นความช่ัว มีจ านวน

ทั้งหมด 10 ข้อ แบ่งเป็น 9.1) การไม่เบียดเบียนตนเอง มีจ านวน 5 ข้อ และ 9.2) การไม่

เบียดเบียนผู้อื่น มีจ านวน 5 ข้อ 10) ด้านพฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแขง็เพ่ือส่วนรวม มี

จ านวนทั้งหมด 9 ข้อ แบ่งเป็น10.1)พฤติกรรมรับผิดชอบ มีจ านวน  4 ข้อ และ 10.2) 

พฤติกรรมพัฒนา มีจ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 3 ปัญหา และข้อเสนอแนะในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทาง

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นค าถามปลายเปิด 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างไปหาความตรงตาม

เน้ือหา (content validity) โดยน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบว่าข้อค าถามกับสิ่งที่

ต้องการจะวัดสอดคล้องกันหรือไม่ แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากกน้ันน าไป

ปรับแก้และหาค่าความเที่ยง (reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนสตรี

วิทยา 2 จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น าไปหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยหาค่า

สมัประสทิธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ผลการวิเคราะห์ความเที่ยง

ของแบบสอบถามเทา่กบั 0.97 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̄ ) ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบค่าสถิติที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่างจะเปรียบเทยีบรายคู่โดยใช้วิธี

ของเชพเฟ่ ( Scheffe’s Method ) 

 

5. สรุปผลการวิจยั 

การศึกษาพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม

ทศันะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามทศันะของครู สงักดัส านกังานเขตพื้ นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  พบว่า

ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ครูผู้สอนมีความ

คิดเหน็ต่อพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา 
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ด้านพฤติกรรมท าความดีละเว้นความช่ัว การไม่เบียดเบียนตนเอง มากที่สุด (x̄ = 4.58, S.D. = 

0.58)  

ตอนที ่2 แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกบัพฤติกรรมที่เป็น

แบบอย่างทางจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามระดบัการศึกษาประสบการณท์ างาน 

อายุ และขนาดโรงเรียนพบว่า  

ผลการเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกบัพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี กับครูที่

มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทาง

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมรายด้านแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกบัพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์

ท างาน แตกต่างกนัระหว่างครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 10 ปี กับครูที่มีประสบการณ์

ในท างาน ระหว่าง 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกบัพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ด้านอายุของครู

แตกต่างกันระหว่างครูที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี กับครูที่มีมากกว่า 35- 45 ปีและมากกว่า 45 ปี 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกบัพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  ด้านขนาดโรงเรียน

แตกต่างกนัระหว่างโรงเรียนขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกนั 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมทีเ่ป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหา ข้อเสนอแนะทางการปรับเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยแบ่งเป็นรายด้านของพฤติกรรม พบว่า 

ดา้นสุขภาพจิต ปัญหาที่พบ คือ ผู้บริหารมีความเครียดในการท างานบ่อยคร้ังใน

บางคร้ังผู้บริหารใช้อารมณ์ฉุนเฉียวว่ากล่าวครูต่อที่ประชุม ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรปรับตัวให้

เข้ากบัสถานการณ์ได้ในทุกรูปแบบ ไม่เอาแต่ใจตัวเองโดยไม่ค านึงถึงบุคคลอื่น 
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ดา้นสติปัญญา ปัญหาที่พบ คือผู้บริหารมีการสั่งการโดยไม่พิจารณาหรือวินิจฉัยเลย

ว่าเวลาและงานที่สั่งไม่สัมพันธ์กัน ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่อง

แท้ มีปัญญารอบคอบ ปัญญารู้คิด 

ดา้นประสบการณท์างสงัคม ปัญหาที่พบ คือ ผู้บริหารมีความเหน็อกเหน็ใจครูแต่ไม่

รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราให้ครบทุกด้าน และไม่สามารถท านายหรือคาดเดาความรู้สึกของบุคคล

อื่นได้ ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรมีพฤติกรรมจริยธรรมที่ดีงาม เหน็ใจผู้อื่น มีความเอื้ออาทรและ

ให้การช่วยเหลือแก่นักเรียน ครูและชุมชม 

ดา้นทศันคติ คุณธรรมและค่านิยม ปัญหาที่พบ คือ ผู้บริหารขาดคุณธรรม และ

จริยธรรม ไม่อยู่บริหารงานโรงเรียน มุ่งเอาอกเอาใจนายเพ่ือประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก  

ข้อเสนอแนะ ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ควรมีการจัดการอบรมผู้บริหารด้านทศันคติ 

คุณธรรมและค่านิยมให้กับผู้บริหารเพ่ือผู้บริหารจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติ 

คุณธรรมและค่านิยมอย่างถูกต้อง 

ดา้นเหตุผลเชิงจริยธรรม ปัญหาที่พบ คือ ผู้บริหารตัดสินหรือพิจารณารับนักเรียน

เข้าเรียนโดยไม่พิจารณาถึงสิ่งที่ตามมา เช่น นักเรียนที่จะเข้ามาเป็นเด็กเกเรก็จะชวนเพ่ือน

นักเรียนคนอื่นเกเร ป่วนห้องเรียน ไม่ตั้งใจเรียน ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรมีเหตุผลเชิงจริยธรรม

ที่ถูกต้อง ค านึงถึงส่วนรวมเป็นหลัก ไม่พิจารณาหรือตัดสินอะไรโดยใช้เหตุผลและประโยชน์ของ

ตัวเองเป็นที่ต้ัง 

ดา้นการมุ่งอนาคตและควบคุมตน ปัญหาที่พบ คือ ผู้บริหารไม่สามารถมองอนาคต

ได้อย่างกว้างไกล ไม่มีความพยายามหรืออดทนที่จะรอคอย ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนไม่กี่ปีกข็อ

ย้ายไปโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่กว่า ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทัศนคติ มี

ความพยายามในการบริหารงานเพ่ือให้บรรลุเพ่ือนักเรียนซ่ึงเป็นเยาวชนของประเทศได้เห็น

แบบอย่างที่ดีของผู้บริหาร 

ดา้นความเชื่ออ านาจในตน ปัญหาที่พบ คือ ผู้บริหารคิดแต่ตนเองมีอ านาจ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางบวกช่วยเหลือ เมตตากับครูบางคนที่ตนไม่ชอบ ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรใช้

อ านาจที่ตนมีอยู่กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ไม่กล่ันแกล้งครูที่ตนเองเป็น

ปฏปัิกษ์หรือมีความคิดเหน็แตกต่างกนั 

ดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ปัญหาที่พบ คือ ผู้บริหารขาดแรงจูงใจในการพัฒนางาน

หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเรจ็ ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดในสถานศึกษา 

ให้การยอมรับ กล่าวชมในกิจกรรมที่ส าเรจ็ เสียสละทรัพย์ในการให้รางวัลกับผลงานของนักเรียน

ที่ชนะการแข่งขัน 
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ดา้นพฤติกรรมท าความดีละเวน้ความชัว่ ปัญหาที่พบ คือ ผู้บริหารชอบใช้วาจาใน

การท าร้ายความรู้สึกของครู มีอคติ ไม่ยอมเปิดโอกาสให้ครูที่ท  าผิดได้กลับตัว ข้อเสนอแนะ 

ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเมตตากรุณา มีความยุติธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครู 

นักเรียน และชุมชน 

ดา้นพฤติกรรมการท างานอย่างขยนัขนัแข็งเพือ่ส่วนรวม ปัญหาที่พบ คือ ผู้บริหาร

ขาดการพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าในการท างานอย่างขยัน

ขันแขง็ อาสา อุทศิตน เสยีสละเวลาในการท างานให้ส าเรจ็ 

 

6. อภิปรายผล 

6.1 ผลจากการวิจัยพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามทศันะของ 

ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผู้วิจัยได้น าประเดน็และข้อ

ค้นพบส าคัญมาอภิปรายผลดังน้ี  

ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน

แตกต่างกัน คือ 1) ระดับการศึกษา 2) ประสบการณ์ท างานของครู 3) อายุ 4) ขนาดโรงเรียน 

พบว่า ความคิดเหน็เกี่ยวกบัพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ทศันะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̄ = 4.44, S.D. = 0.70) อันเน่ืองมาจากครูมีความเข้าใจในการบริหารงานซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่

เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความคิดเหน็ไม่แตกต่างกันซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของอัญชสา ธนากิตติเจริญ (2552, บทคัดย่อ) โดยศึกษาพฤติกรรมด้านจริยธรรม

ของผู้บริหารโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ 

ความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์ ความยุติธรรม และความเมตตากรุณา มีระดับพฤติกรรมค่อนข้าง

สูง คือ ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายของสังคมที่ก  าหนด จ าแนกตามเพศ โดยรวม

และรายด้านมีพฤติกรรมด้านจริยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จ าแนกตามวุฒิ

การศึกษา โดยรวมและรายด้านมีพฤติกรรมด้านจริยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

และ จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่ง โดยรวมและรายด้านมีพฤติกรรมด้านจริยธรรม

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและยังสอดคล้องกับวิจัยของสุพัฒน์ เพ็ชรตา (2553, 

บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 

(1) พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี 
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ตามความคิดเหน็ของครูผู้สอนด้านความรับผิดชอบ ด้านความซ่ือสัตย์ ด้านความยุติธรรม ด้าน

ความเมตตากรุณา อยู่ในระดับมาก 

6.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทาง

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน อายุ และขนาด

โรงเรียน ซ่ึงการเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานของครูอายุ และขนาดโรงเรียน 

ในภาพรวมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว้ เม่ือพิจารณารายละด้าน อภิปรายได้ดังน้ี 

ระดบัการศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความ

คิดเหน็ต่อพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของอัญชสา ธนากิตติเจริญ (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของ

ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 1) 

พฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 มี

ระดับพฤติกรรมจริยธรรมโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์  ความ

ยุติธรรม และความเมตตากรุณา อยู่ในข้ันที่ 4 ระดับพฤติกรรมค่อนข้างสูง คือ ยึดหลักการปฏบัิติ

ตามกฎระเบียบกฎหมายของสังคมที่ก  าหนด 2) พฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน 

สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านมี

พฤติกรรมด้านจริยธรรมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ประสบการณท์ างาน จากผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน

มีความคิดเหน็เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัฒน์ เพ็ชรตา (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี ผลการศึกษา

พบว่า 1) พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

อุดรธานีตามความคิดเห็นของครูผู้สอนด้านความรับผิดชอบ ด้านความซ่ือสัตย์ ด้านความ

ยุติธรรม ด้านความเมตตากรุณา อยู่ในระดับมาก 2) พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเหน็ของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ปฏบัิติงานต่างกันมีความแตกต่างกัน 

โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่าครูผู้สอนที่มี

ประสบการณ์ปฏบัิติงานระหว่าง 10-20 ปี และสอดคล้องกบังานวิจัยของสงัเวียน องค์สุนทร และ

คณะ (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความ
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คิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว พบว่า ระดับคุณธรรมของ

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเหน็ของครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ

ท างาน ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของ

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ียัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของสามารถ อินตามูล (2548 , 84 - 85) ศึกษาเร่ือง การใช้ธรรมาภิบาล

ในการบริหารของสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

เชียงใหม่ เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่ 10 ปีขึ้ นไปกับ 7-9 ปี มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 

และหลักความคุ้มค่า ส่วนสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ตั้งแต่ 7-9 ปี กับตั้งแต่6 ปี ลงมา มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติในหลักนิติธรรมและความโปร่งใส 

อายุ จากผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีอายุ แตกต่างกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับพฤติกรรมที่

เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องรสริญ เชยสาคร 

(2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียนตามทัศนะ

ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เปรียบเทียบทัศนะ

ของผู้บริหารและครู ต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน เมื่อจ าแนกตามอายุ ผู้บริหาร

และครูมีทัศนะต่อบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  

ขนาดโรงเรียน จากผลการวิจัยพบว่า ครูที่สอนโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีความ

คิดเหน็เกี่ยวกบัพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของจรรยา วัลลีย์ (2558, บทคัดย่อ) ศึกษาจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษา ตามความคิดเหน็ของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

22 ผลการศึกษา พบว่า 1) จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียจากสูงสุด คือ 

ด้านความรับผิดชอบ ด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ด้านความยุติธรรม 2) ผลการเปรียบเทียบ

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมพบว่า 
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดเลก็มีความ

คิดเหน็ว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีจริยธรรมสูงกว่า ความคิดเหน็ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาด

ใหญ่ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 โดยครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความคิดเหน็ว่าผู้บริหาร

สถานศึกษา มีความยุติธรรมสูงกว่าความเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ส่วนด้าน

อื่นๆ ไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ตาม

ความคิดเหน็ของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จ าแนกตาม

ขนาดสถานศึกษา โดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูผู้สอน

ในสถานศึกษาขนาดเลก็มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีจริยธรรมสูงกว่า ความคิดเหน็

ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความยุติธรรม แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดเลก็และขนาดกลาง มี

ความคิดเหน็ว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีความยุติธรรมสูงกว่าความเหน็ของครูผู้สอนในสถานศึกษา

ขนาดใหญ่ ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั 

6.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง

ทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1  

1) การบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างทาง

จริยธรรมในทุกๆ ด้าน ซ่ึงได้แก่ ด้านสุขภาพจิต  สติปัญญา ประสบการณ์ทางสังคม ทัศนคติ 

คุณธรรมและค่านิยม เหตุผลเชิงจริยธรรม การมุ่งอนาคตและควบคุมตน ความเช่ืออ านาจในตน 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พฤติกรรมท าความดีละเว้นความช่ัว และพฤติกรรมการท างานอย่างขยัน

ขันแขง็เพ่ือส่วนร่วม ซ่ึงจะมีผลต่อการยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ท าให้

เกิดความศรัทธาต่อการเป็นผู้น าในการบริหารงานและเป็นแบบอย่างที่ ดีที่ ผู้อื่นโดยเฉพาะ

ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถน าไปเป็นแบบอย่างได้ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถ

ปฏิบัติงานอย่างเตม็ใจและเตม็ก าลังความสามารถท าให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและองค์กรหรือ

หน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพต่อการจัดการศึกษา

ต่อไป 

2) ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การสนับสนุนบุคลากรภายในสถานศึกษาฝึกอบรม

คุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอเพ่ือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 
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