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บทค ัดยอ 

 วัตถุประสงคของการศึกษา 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษานนทบุรี เขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษานนทบุรี เขต 1 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา ประสบการณการทํางาน 
ตําแหนงปจจุบันในปการศึกษา 2562 ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษานนทบุรี เขต 1 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปการศึกษา 2562 รวมท้ังส้ิน จํานวน 274 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใน
การศึกษาเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.90 ไดรับแบบสอบถามฉบับสมบูรณครบ274 ฉบับ สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน มาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   โดยภาพรวม 15 ดาน มีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก (  = 4.14)โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้  1) ดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (มุทิตา)2) คือ ดาน
คุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (การไมชักนําในเร่ืองเหลวไหล) 3) ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (ครุ) 4) ดานคุณธรรม
ตามหลักกัลยาณมิตร  (ภาวนีโย ) 5) ดานคุณธรรมตามหลักสังคหวัตถุ4 (อัตถจริยา) 6ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (ป
โย) 7) ดานคุณธรรมตามหลักสังคหวัตถุ4 (ปยวาจา)  8) ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (การอดทนตอถอยคํา)  9) ดาน
คุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (วัตตา )  10) ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร(การแถลงเร่ืองลํ้าลึกได) 11)ดานคุณธรรมตาม
หลักสังคหวัตถุ4 (สมานัตตตา)  12) ดานคุณธรรมตามหลักสังคหวัตถุ4 (ทาน ) 13)ดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 
(อุเบกขา) 14) ดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (เมตตา)15)ดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (กรุณา)  สวนผลการ
เปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษานนทบุรี เขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3จําแนกตามเพศ อายุ  วุฒิสูงสุดทาง
การศึกษา ประสบการณการทํางาน ตําแหนงปจจุบัน โดยภาพรวมพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ค ําสําค ัญ  :การค รองคน , พรหมวิหาร 4 , สังค หวัตถุ4 ,กัลยาณมิตร  
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Abstract 
 The purpose of this study was to 1) study the opinions of teachers towards the moral, ethics and 

occupational management of school administrators in Nonthaburi Secondary School, Area 1, under the Office of 

Educational Service Area office 3. 2) to compare opinion of the teacher on morals, ethics and occupational 

leadership of school administrators in Nonthaburi Secondary School Area 1, under the Office of Secondary 

Educational Service Areas  3, classified by gender, age, experience, and job position.  The sample used in this 

study is a teacher civil service in Nonthaburi Secondary School, area 1 under the Office of Secondary Educational 

Service Area 3, in the academic year 2019, a total of 274teachers. The tool used in the study was a questionnaire. 

The reliability was 0.97. The 274 complete questionnaires were used. The statistics used for data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation and one-way analysis of variance. 

 The results found that 1. The opinion of teachers on morality and ethics in occupying people of school 

administrators, secondary school, Nonthaburi Area 1, under the Secondary Educational Service Area Office 3in 

total, 15 aspects were at a high level (= 4.14), in descending order as follows: 1) Moral according to the 

Brahmavihara 4 (Muthitaya) 2) is the moral according to the Kalyanamitta principle (Not being induced in absurd 

matters) 3) Moral in accordance with the Kalyanamitta principle (Khru) 4) The moral according to the Kalyanamitta 

principle (Phawaniyo) 5)Moral according to Sangahavatthu 4 (Atariya) 6) Moral according to Kalyanamitta (Piyo) 7) 

Moral according to Sangahavatthu4 (Piyawaja) 8) Moral according to Kalyanamitta (Endurance to words) 9) 

Kalyanamitta virtue (Watta) 10) Kalyanamitta morality (in-depth statement) 11) Moral in accordance with 

Sangahavatthu 4 (Samantatta) 12) Moral according to Sangahavatthu 4 (alms) 13) Moral according to Brahmavihara 

4 (detached) 14) Moral according to Brahmavihara 4 (benevolence) 15) Moral according to Brahmavihara 4 

(Please). In parts of comparison results, comparing the opinions of teachers on the moral, ethics in occupying the 

people of the school administrators in Nonthaburi Secondary School, Nonthaburi Area 1, under the Secondary 

Educational Service Area Office 3, classified by gender, age, highest educational level, work experience and 

current position. Overall, it is found that there is no statistically significant difference at the .05 level. 

Keywords: Occupational, Brahmavihara 4, Sangahavatthu 4, Kalyanamitta 

 

 1. ความเปนมาและความสําค ัญของปญหา 
ในการพัฒนาประเทศชาติจะดําเนินไปดวยดีและตอเนื่องตอภาวการณเปล่ียนแปลงตาง ๆ ของนานาอารยประเทศไดนั้น

การศึกษานับไดวาเปนรากฐานสําคัญในการสรางสรรคความกาวหนาและแกไขปญหาในการพฒันาดานตาง ๆ  เพราะการศึกษามี
ความสําคัญโดยตรงตอการพฒันาทรัพยากรบุคคลของประเทศใหเปนคนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปนตลอดจนรูจักการใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ซ่ึงการท่ีประเทศจะเจริญกาวหนาไดนั้นจําเปนตองอาศัยบุคคลท่ีมีความรู 
ความสามารถ และการพฒันาบุคคลใหมีคุณลักษณะอันพงึประสงคก็ตองอาศัยกระบวนการทางการศึกษาชวยเสริมสรางความเจริญ
งอกงามมีความรูความสามารถ สติปญญา คุณธรรม จริยธรรมและสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุข (ธีรพงษจินพ
ละ, 2557)  จริยธรรมจึงเปนหลักความประพฤติท่ีทํา ใหบุคคลอยูในครรลองของความถูกตอง เกิดความรักสามคัคี รวมมือรวมใจกัน
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคุณคาทางจริยธรรมจะสะทอน ใหเห็นถึงความเจริญงอกงามในการดําเนินชีวิตของบุคคลอยางมรีะเบียบแบบ
แผน ตามวัฒนธรรมของสังคมอีกท้ังยังเปนเคร่ืองโนมนาวขัดเกลาใหบุคคลมุงกระทําความดี ละเวนความช่ัว มีความประพฤติท่ีดีมี
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ความถูกตอง และปฏิบัติตนอยูอยางเรียบรอย กอเกิดประโยชนตอตนเอง และผูอ่ืนการศึกษาจริยธรรมจึงมีความสําคัญอยางย่ิงใน
การสราง และพัฒนาบุคคลใหมจีิตใจท่ีดีงาม มีความสํานึกในหนาท่ีและมคีวามรับผิดชอบตอตนเอง และผูอ่ืนอีกท้ังสงผลตอสังคม
ประเทศชาติจากความสําคัญดังกลาวรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย ป พุทธศักราช 2562 ซ่ึงขาราชการทุกคนตองประพฤติ
ปฏิบัติอยางมีคุณธรรม โดยใน มาตรา 5 ไดกําหนดไววา มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑการประพฤติปฏิบัติอยางมคุีณธรรม 
ของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงจะตองประกอบดวย (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ (2) ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานกึท่ีดี และรับผิดชอบตอหนาท่ี (3) 

กลาตัดสินใจและกระทําในส่ิงท่ีถูกตองชอบธรรม (4) คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว และมีจติสาธารณะ (5) มุง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน (6) ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ (7) ดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีและรักษาภาพลักษณของทาง
ราชการ มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหใชเปนหลักสําคัญในการจัดทําประมวลจริยธรรมของหนวยงานของรัฐท่ีจะกําหนด
เปนหลักเกณฑในการปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีของรัฐ เก่ียวกับสภาพคุณงาม ความดีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตองยึดถือสําหรับการ
ปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติท่ีควรกระทํา หรือไมควรกระทํา ตลอดจนการดํารงตนในการกระทําความดีและละเวน
ความช่ัว(ราชกิจจานุเบกษา, 2562)  

ผูบริหารการศึกษาจําเปนตองมีองคความรูเก่ียวกับการบริหารงานดานการศึกษาเพื่อใหทันกับการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี21  ผูบริหารการศึกษาท่ีดีควรเพยีบพรอมดวยคุณสมบัติท้ังดานความรู หลักการบริหาร ภาวะผูนําและมคุีณธรรม
จริยธรรมส่ิงเหลานี้จะเปนตัวบองบอกถึงสมรรถภาพของผูบริหารการศึกษาซ่ึงการสรางคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใชในการบริหารเปนส่ิง
สําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารท่ีจะทําใหสามารถดําเนินงานไปดวยความราบร่ืนและบรรลุเปาหมายขององคกรอยางมปีระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจะเห็นไดวานอกจากหลักวิชาการแลวส่ิงท่ีจําเปนท่ีจะตองมอียูในตัวตนของผูบริหารการศึกษาคือคุณธรรมจริยธรรม
หรือการมีหลักธรรมท่ีจําเปนสําหรับการบริหารจัดการศึกษาเพื่อนําพาองคกรสูเปาหมายท่ีต้ังไว  ซ่ึงหลักธรรมท่ีผูบริหารการศึกษา
นํามาใชเพือ่การครองคนมีหลากหลายประการโดยหลักธรรมพรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมท่ีมกีารนํามาใชมากท่ีสุดในการครองคน
เนื่องจากหลักพรหมวิหาร4 เปรียบเสมอืนหลักธรรมประจําตัวของพทุธศาสนิกชนท่ีดี  หากทําไดจะสงผลดีกับชีวิต  ซ่ึงหมายถึงธรรม
ของพรหมหรือของทานผูเปนใหญ อันเปนหลักธรรมท่ีจะนาํพาบุคคลไปสูความสําเร็จไดอยางมปีระสิทธิภาพ (นวรัตนไวชมพ,ู 2560) 
ในสถานศึกษาก็เชนเดียวกันการสรางคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ใชในการบริหารสถานศึกษาสงผลใหสามารถปฏิบัติงานดวยความ
ราบร่ืน งานบรรลุเปาหมาย มีประสิทธิภาพ   การบริหารงานในสถานศึกษาท่ีผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงใหครูเห็นถึงพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนท่ีถูกจับตามองของครูอยูตลอดเวลาวาพฤติกรรมดังกลาวจะเปนแบบอยางท่ีดีและสรางความ
พึงพอใจใหกับครูในโรงเรียนและกลุมโรงเรียนไดมากนอยเพยีงใด  ซ่ึงเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในการบริหารงานโดยรวมวาสามารถสราง
แรงกระตุน ใหครูในโรงเรียนใหความรวมมอืในการทํางานไดอยางพรอมเพรียง และสามัคคี รวมกันทํางานอยางจริงใจและเต็มใจ การ
แสดงพฤติกรรมการดานคุณธรรมจริยธรรมในการครองคน ของผูบริหารโรงเรียนจึงเปนปญหาที ละเอียดออน ท่ีทําใหครูและ
บุคลากรในสถานศึกษามมีุมมองท่ีแตกตางกันไปผูบริหารสถานศึกษาจึงจะตองสรางความรวมมือรวมใจในการจดัการศึกษา จําเปน
อยางย่ิงท่ีจะตองมีความรอบรูมีวิสัยทัศนและมีพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมในการการครองคนใหเปนท่ีพงึพอใจของครู  เปนท่ี
นาเคารพ ศรัทธา นาเช่ือถือตอคณะครูในโรงเรียน ซ่ึงจะสามารถสรางแรงกระตุน แรงจูงใจใหบุคลากรรวมมือในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอโรงเรียนไดอีกเชนกัน  ซ่ึงสอดคลองกับ มยุวรรณ มาตรบรรเทา (2559) พบวาการใชหลัก
พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานบุคคลศูนยพฒันาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอยไดดังนี้ 
ดานเมตตา ดานมทิุตา  ดานอุเบกขา และดานกรุณา ตามลําดับ 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมในการครองคน ของผูบริหารสถานศึกษา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษานนทบุรี เขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพือ่เปนแนวทางในการปรับปรุงและ
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พัฒนาผูบริหารโรงเรียนและการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียน ใหมมีาตรฐานทางจริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและบุคลากร 
ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการบริหารงานในสถานศึกษาและจะชวยใหพบแนวทางปรับปรุงคุณภาพดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร
โรงเรียนใหดีย่ิงข้ึนตอไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค การวิจัย 
  2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมตีอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษานนทบุรี เขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  
  2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษานนทบุรี เขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ และตําแหนง
ในการทํางาน 

3. วิธ ีดําเนินการวิจัย 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก ขาราชการครูในโรงเรียนมธัยมศึกษานนทบุรีเขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ท่ี
ปฏิบัติงานอยูในปการศึกษา 2562 จํานวน 950 คน (ขอมลูโดยฝายบริหารบุคคล ณ วันท่ี 20 กันยายน 2562)   
ตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดของตัวอยางโดยเปดตารางสําเร็จรูป Krejcie and Morgan 

(1970 อางใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2540) ท่ีมีความเช่ือมั่น 95% ภายในขอบเขตความคลาดเคล่ือน ± 5% เมือ่ประชากรมีขนาดเทากับ 
950 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 274 คนซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงายแบบสัดสวน 

  3.2  ขอบเขตดานเน้ือหา 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนมัธยมศึกษานนทบุรี เขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 

และกัลยาณมิตร 
3.3  ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรตนท่ีศึกษา เพศ อายุ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา ประสบการณกาทํางาน ตําแหนงปจจุบัน  
ตัวแปรตามท่ีศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการครองคนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษานนทบุรีเขต 1 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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 กรอบแนวค ิดในการวิจัย 
  ต ัวแปรต น         ต ัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  3.4เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก แบบสอบถาม  แบงเปน 2 ตอน คือแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น
เก่ียวกับการครองคนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษานนทบุรีเขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 แบงออกเปน 2 ตอน 

   ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ ประกอบดวย
คําถาม เก่ียวกับเพศ อายุ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา ประสบการณทํางาน ตําแหนงการทํางาน เปนแบบสอบถามจํานวน 5 ขอ
เปนแบบตรวจรายการ (Checklist) 
ตอนท่ี  2ความคิดเห็นเก่ียวกับการครองคนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษานนทบุรีเขต 1 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา จํานวน 45 ขอ  

3.5การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5.1. ขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถึงผูอํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษานนทบุรีเขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ท้ัง 9 แหง เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากขาราชการครูในโรงเรียน 

 3.5.2. สงแบบสอบถามพรอมหนังสือขออนุญาตไปยังมัธยมศึกษานนทบุรีเขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3จาํนวน 274ชุด ใหกับกลุมตัวอยางและเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง  คิดเปนรอย
ละ 100  

3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. คาความถ่ี 2. คารอยละ  3. คาเฉล่ีย  4. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  5.t-test  6. การทดสอบคาเอฟ (F-test)    

7. วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way ANOVA 

 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณธรรม จริยธรรมในการ
ครองคนของผูบริหารสถานศึกษา 
พรหมวิหาร 4  
1.เมตตา 2.กรุณา  3.มุฑิตา 4.อุเบกขา  

สังคหวัตถุ 4   

1.ทาน 2.ปยวาจา3.อัตถจริยา4.สมานัตตา 
กัลยาณมิตร 
1. ปโย 2.ครุ 3.ภาวนีโย 4.วัตตา 
5.การอดทนตอถอยคํา6.การแถลงเร่ืองลํ้าลึกได 
7. การไมชักนําในเร่ืองเหลวไหล) 
 

 

ขอมูลท่ัวไป  

1. เพศ 

1.1) ชาย       1.2) หญิง 
2. อายุ 

2.1) นอยกวา 30 ป 2.2) 31-40 ป 
2.3) 41–50 ป       2.4) มากกวา 50 ป 

3. วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 
 3.1) ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.2) ปริญญาตรี 
 3.3) ปริญญาตรีโท     3.4) ปริญญาตรีเอก 

4. ประสบการณกาทํางาน  

 4.1) 1-5 ป 4.2) 6-10 ป 
 4.3) 11-15ป 4.4) มากกวา15ป 

5. ตําแหน งปจจุบัน  

5.1) ครูผูชวย      5.2) ครู 
5.3) ครูชํานาญการ5.4) ครูชํานาญการ
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4. สร ุปผลการวิจยั 

4.1  ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 198 คนคิดเปนรอยละ 72.26 สวนมากมีอายุ 31 ถึง 40 ป จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 43.80 สวนมากมีวุฒิทาง
การศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา จํานวน 196 คนคิดเปนรอยละ 71.53 สวนมากมีประสบการณทํางาน 1-5 ป
จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 39.78 และมีตําแหนงปจจุบัน เปนครูชํานาญการ จํานวน 115 คน  คิดเปนรอยละ 41.97 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับการครองคนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษานนทบุรีเขต 1 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 รวมทุกดาน 

     (n = 274) 

 
รายการ 

ระดับการปฏิบัติ 
 X S.D. ระดับ อันดับ 

1  ดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (เมตตา) 4.00 0.69 มาก 14 

2 ดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (กรุณา) 3.97 0.65 มาก 15 

3 
ดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (มุทิตา) 4.27 0.58 มากท่ีสุด 1 

4 
ดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (อุเบกขา) 4.02 0.65 มาก 13 

5 
ดานคุณธรรมตามหลักสังคหวัตถุ4 (ทาน )  4.04 0.67 มาก 12 

6 ดานคุณธรรมตามหลักสังคหวัตถุ4 (ปยวาจา)   4.18 0.68 มาก 7 

7 ดานคุณธรรมตามหลักสังคหวัตถุ4 (อัตถจริยา)  4.19 0.64 มาก 5 

8 ดานคุณธรรมตามหลักสังคหวัตถุ4 (สมานัตตตา) 4.12 0.72 มาก 11 

9 ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (ปโย)  4.18 0.66 มาก 6 

10 ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (ครุ) 4.21 0.61 มาก 3 

11 ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร  (ภาวนีโย )  4.21 0.67 มาก 4 

12  ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (วัตตา ) 4.15 0.67 มาก 9 

13 ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (การอดทนตอถอยคํา)   4.17 0.65 มาก 8 

14 ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร(การแถลงเร่ืองลํ้าลึกได) 4.13 0.64 มาก 10 

15 ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร(การไมชักนําในเร่ือง เหลวไหล) 4.26 0.63 มากท่ีสุด 2 

 รวม 4.14 0.56 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   รวมทุกดานพบวาใน ภาพรวมอยู
ในระดับมาก(X=4.14, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (มุทิตา) มีการปฏิบัติอยู
ในระดับมากท่ีสุด เปนอันดับแรก (X=4.27,S.D.=0.58) รองลงมาคือ ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (การไมชักนําในเร่ือง
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เหลวไหล)อยูในระดับมากท่ีสุด (X= 4.26, S.D.=0.63) สวนดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (กรุณา)มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก เปนอันดับสุดทาย(X=3.97, S.D.=0.65) 

4.2 สรุปผลการศึกษาเปนรายดานไดดังนี้  
 4.2.1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   โดยภาพรวมผูบริหารสถานศึกษามี
การแสดงออกทางพฤติกรรมตามหลักคุณธรรม จริยธรรมดานการครองคน อยูในระดับมาก เรียงลําดับตามคาเฉล่ียดังนี้1)ดาน
คุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (มุทิตา)2)ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร(การไมชักนําในเร่ืองเหลวไหล)   3) ดานคุณธรรม
ตามหลักกัลยาณมิตร (ครุ)  4)ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร  (ภาวนีโย )  5)ดานคุณธรรมตามหลักสังคหวัตถุ4 (อัตถ
จริยา)  6)ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (ปโย)  7)ดานคุณธรรมตามหลักสังคหวัตถุ4 (ปยวาจา)  8)ดานคุณธรรมตามหลัก
กัลยาณมิตร (การอดทนตอถอยคํา)   9) ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (วัตตา )  10)ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร
(การแถลงเร่ืองลํ้าลึกได)  11)ดานคุณธรรมตามหลักสังคหวัตถุ4 (สมานัตตตา)  12)ดานคุณธรรมตามหลักสังคหวัตถุ4 (ทาน )  
13)ดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (อุเบกขา)  14)ดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (เมตตา) 15)ดานคุณธรรมตาม
หลักพรหมวิหาร4 (กรุณา)เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 1)ดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (มุทิตา)ในภาพรวมมกีาร
ปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุดโดยผูบริหารใหการยกยองชมเชยแกนักเรียนท่ีสรางช่ือเสียงใหแกสถานศึกษาหรือมีความประพฤติดี
เปนอันดับสูงสุด และผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูอบรมและพัฒนาตนเองเพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนเปนอันดับสุดทาย2) ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร(การไมชักนําในเร่ือง เหลวไหล)ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากท่ีสุดโดยผูบริหารสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมทางศาสนาทุกคร้ังท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมเปนอันดับสูงสุด และผูบริหาร
สถานศึกษาสงเสริมใหครู และนักเรียนดําเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุขท่ีย่ังยืนเปนอันดับสุดทาย3) ดาน
คุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (ครุ)ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากโดยผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยาง
ท่ีดีแกครูนักเรียนและชุมชน ไมกระทําผิดตอจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาเปนอันดับสูงสุด และผูบริหาร
สถานศึกษาไมตําหนิผูอ่ืนดวยถอยคํารุนแรงหรือวิจารณใหเสียหายโดยขาดขอเท็จจริงเปนอันดับสุดทาย4)ดานคุณธรรมตาม
หลักกัลยาณมิตร  (ภาวนีโย )ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากโดยผูบริหารสถานศึกษา สามารถใหคําแนะนําเก่ียวกับ
ระเบียบการปฏิบัติงานทางราชการแกครูไดเปนอันดับสูงสุด และผูบริหารสถานศึกษาทํางานดวยความมุงมั่น เต็มความรูและ
เต็มความสามารถพัฒนาสถานศึกษาไดอยางดีมาโดยเสมอ และเปนแบบอยางท่ีดีในการทํางานแกผูอ่ืนเปนอันดับสุดทาย5)

ดานคุณธรรมตามหลักสังคหวัตถุ4 (อัตถจริยา)ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากโดยผูบริหารสถานศึกษาไมนิง่ดูดายตอ
ประโยชนอันจะกอใหเกิดผลดีแกนักเรียน และโรงเรียน เปนอันดับสูงสุด และผูบริหารมีการใหคําปรึกษาช้ีแนะแนวทางการแก
การไขปญหาการทํางานในฝายงานตางๆเปนอันดับสุดทาย6)ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (ปโย)ในภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมากโดยผูบริหารสถานศึกษามีอัธยาศัยท่ีดี ย้ิมแยมแจมใสอยูเสมอ เปนอันดับสูงสุด และผูบริหารสถานศึกษา
ยอมรับฟงปญหาและขอคิดเห็นตางๆอยางจริงใจเปนอันดับสุดทาย7)ดานคุณธรรมตามหลักสังคหวัตถุ4 (ปยวาจา)  ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากโดยผูบริหารสถานศึกษามีการส่ือสารและมนุษยสัมพนัธท่ีดีกับบุคลากร ครูและนักเรียน
และชุมชน เปนอันดับสูงสุด และผูบริหารสถานศึกษามีวาทศิลปในการโนมนาวอยางสรางสรรคทําใหครูและนักเรียนเกิดขวัญ
และกําลังใจท่ีดีเปนอันดับสุดทาย8)ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (การอดทนตอถอยคํา)  ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากโดยผูบริหารสถานศึกษา ยอมรับฟงปญหาและขอเสนอแนะในการทํางานในสถานศึกษาดวยความต้ังใจ เปนอันดับ
สูงสุด และผูบริหารสถานศึกษามีความอดทน  อดกล้ันตอคําพูดและการกระทําเชิงลบของผูอ่ืน ควบคุมอารมณไดดี ในทุก
สถานการณเปนอันดับสุดทาย9) ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (วัตตา )ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากโดย
ผูบริหารสถานศึกษาไมวิพากษ วิจารณบุคลากรในสถานศึกษาในเร่ืองท่ีกอใหเกิดความแตกสามัคคีในองคกร เปนอันดับสูงสุด
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และผูบริหารสถานศึกษามีการใหคําแนะนําท่ีดี ไมใชคําพูดสอเสียดทําใหผูบังคับบัญชาอึดอัดใจเปนอันดับสุดทาย  10)ดาน
คุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร(การแถลงเร่ืองลํ้าลึกได)ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากโดยผูบริหารสถานศึกษาสามารถ
ช้ีแจงแนวปฏิบัติจากนโยบายใหมของรัฐสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจนเปนอันดับสูงสุด และผูบริหารสถานศึกษาสามารถใชส่ือ
เทคโนโลยีในการช้ีแจงประเด็นตางๆในการปฏิบัติงานใหครูเขาใจไดงายและเปนรูปธรรมเปนอันดับสุดทาย  11)ดานคุณธรรม
ตามหลักสังคหวัตถุ4 (สมานัตตตา)ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากโดยผูบริหารสถานศึกษามีความเปนกันเองไมถือตัว 
ทํางานแบบรวมทุกขรวมสุขกับผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติหนาท่ีการงานตางๆของโรงเรียนเสมอเปนอันดับสูงสุด และ
ผูบริหารสถานศึกษาเปนท่ีรักใครนาเคารพ นับถือจากครู นักเรียน และชุมชนเปนอันดับสุดทาย 12)ดานคุณธรรมตาม
หลักสังคหวัตถุ4 (ทาน )  ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากโดยผูบริหารสถานศึกษาใหโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองกับครูท่ีขาดประสบการณในการทํางานอยางเปนมิตรเปนอันดับสูงสุด และผูบริหารสถานศึกษาอํานวยความสะดวกใน
เร่ืองการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานของครูอยางพอเพียงและเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย  13)ดาน
คุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (อุเบกขา)ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากโดยผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษาไมใชความรูสึกสวนตัวในการมอบหมายงานหรือประเมินผลงานเปนอันดับสูงสุด และผูบริหารสถานศึกษามีการ
ประเมนิผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของครูดวยความยุติธรรมไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง เปนอันดับสุดทาย 14)

ดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (เมตตา)ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากโดยผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการ
ชวยเหลือครูและนักเรียนใหมีโอกาสในการพัฒนาทางวิชาการเปนอันดับสูงสุด และผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนการจัด
ศึกษาเพื่อแกไขปญหาเยาวชนท่ีเกิดในชุมชนเปนอันดับสุดทาย 15)ดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (กรุณา)ในภาพรวมมี
การปฏิบัติอยูในระดับมากผูบริหารสถานศึกษา ใหความชวยเหลือครูและนักเรียนท่ีประสบปญหาเมื่อมีโอกาสเปนอันดับสูงสุด 
และผูบริหารสถานศึกษามอบหมายงานใหแตละบุคคลดวยความกรุณาเปนอันดับสุดทาย 

 4.2.2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหาร
สถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จําแนกตาม 
อายุวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ตําแหนงปจจุบันในภาพรวมพบวาไมแตกตางกัน ยกเวนเมื่อจําแนกตามเพศ พบวาในภาพรวม
ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูหญิงมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ียสูงกวาขาราชการครูชาย ( = 4.14, S.D. = 0.59)เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียรายคู พบวา
ดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (มุทิตา) ,ดานคุณธรรมตามหลัก สังคหวัตถุ4 (สมานัตตตา) ,ดานคุณธรรมตามหลัก
กัลยาณมิตร (วัตตา)แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05เมื่อจําแนกตามประสบการณการทํางานพบวาขาราชการ
ครูท่ีมีประสบการณการทํางาน 11 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นตอคุณธรรมจริธรรมในการครองคนของผูบริหารสถานศึกษาอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ียสูงสุดเปนอันดับแรก (  = 4.31, S.D. = 0.54)เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียรายคู พบวา 
ครูท่ีมีประสบการณทํางาน 1-5 ป ตางจากครูท่ีมีประสบการณทํางาน มากกวา15 ปดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (การ
อดทนตอถอยคํา)เทานั้น และครูท่ีมีประสบการณทํางาน 6-10  ป ตางจากครูท่ีมีประสบการณทํางานมากกวา 15ป ใน
ภาพรวมและรายดาน และครูท่ีมีประสบการณทํางาน 11-15 ปตางจากครูท่ีมีประสบการณทํางานมากกวา15 ปในดาน
คุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (ครุ)  ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (การอดทนตอถอยคํา)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05และเมื่อจําแนกตามตําแหนงปจจุบันในภาพรวมพบวาครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีมีความคิดเห็นตอ
คุณธรรมจริธรรมในการครองคนของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียสูงสุดเปนอันดับแรก (  = 4.16, S.D. = 

0.54)  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียรายคู พบวา มีความแตกตางกันจํานวน2 คู ไดแกตําแหนง ครูตางกับ
ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษและตําแหนงครูชํานาญการตางกับตําแหนงครูชํานาญการพิเศษในดานคุณธรรมตามหลักพรหม
วิหาร4 (มุทิตา) ตําแหนงครูผูชวย ตางจาก ตําแหนงครูชํานาญการในดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (ปโย)   ดานคุณธรรม
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ตามหลักกัลยาณมิตร (ครุ) , ตําแหนงครูผูชวย ตางจาก ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษท้ังในภาพรวมและรายดาน   และ 
ตําแหนงครูตางจากครูชํานาญการพิเศษท้ังภาพรวมและรายดานทุกดานยกเวนดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (ปโย)    
และในภาพรวมตําแหนงครูชํานาญการพิเศษแตกตางกับตําแหนงอ่ืนๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5. อภิปรายผล 

1. จากศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษานนทบุรี เขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผลการวิจัยพบวาครูมีความคิดเห็นของครูท่ี
มีตอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.14,S.D. = 0.56)แสดงให
เห็นวาผูบริหารมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 ,สังคหวัตถุ4 และกัลยาณมิตร และ
ผูบริหารสถานศึกษามีการแสดงออกทางพฤติกรรมเปนท่ีประจักษแกขาราชการครูในดานการใชหลักคุณธรรมพื้นฐานเพื่อ
ประโยชนสุขในการทํางานรวมกับครูและบุคคลอ่ืนในสถานศึกษา จึงทําใหการปฏิบัติตนในภาพรวมทุกดาน มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของมยุวรรณ มาตรบรรเทา(2559) ท่ีไดทําการวิจัยเร่ืองการใชหลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารงานบุคคล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุผลการวิจัยพบวา 
การใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานบุคคลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ีย
มากไปหานอยไดดังน้ี ดานเมตตา ดานมุทิตา ดานอุเบกขา และดานกรุณา ตามลําดับท้ังนี้อาจเปนเพราะ คุณธรรมและ
จริยธรรมดังกลาวเปนเร่ืองพื้นฐานของการครองคนและส่ิงท่ีผูบริหารควรยึดถือและนํามาปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลไดอยางมีคุณภาพ โดยการประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีดีงาม  ท้ังกาย  วาจา  และจิตใจ  โดยถีปฏิบัติเปนประจํา
และเปนแบบอยางท่ีดีท้ังการปฏิบัติตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานคุณธรรมตาม
หลักพรหมวิหาร4 (มุทิตา) มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียสูงสุดเปนอันดับแรก(  = 4.27,S.D. = 0.58) แสดง
ใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีการสรางขวัญและกําลังใจในการสงเสริมใหครูและนักเรียนไดมีโอกาสในการพัฒนาตนอยูอยาง
เสมอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพระปลัดวัฒนชัย อภิวณฺโณ(2558) ท่ีไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตามหลักพรหมวิหาร4 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวาดานมุทิตา มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก เน่ืองจากครูเห็นความสําคัญของผูบริหารแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกคนท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ี
ยอมรับสม่ําเสมอ ช่ืนชมผลการปฏิบัติงานของครูดวยความจริงใจ สงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ทํางาน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรอยูเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาพการทํางาน จัดระเบียบหรือเกณฑการใหรางวัลผูท่ี
ประสบความสําเร็จในการทํางานอยางเหมาะสมท้ังนีอ้าจเปนเพราะการสรางขวัญและกําลังใจแกครูและนักเรียนในเชิงบวก
เปนเร่ืองพื้นฐานทางความตองการของมนุษย เชนความตองการความผูกพันหรือการยอมรับทางสังคม ความตองการการยก
ยองและความตองการความสําเร็จในชีวิตเปนตน    สวนดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (กรุณา) มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ียตํ่าสุดเปนอันดับสุดทาย(  = 3.97,S.D. = 0.65)อาจเปนเพราะการใหผูบริหารสถานศึกษายังใหความ
ชวยเหลือครูและนักเรียนในดานตางๆยังไมมากเทาท่ีควรสอดคลองกับผลการศึกษาของพระประกอบ ถิรจิตฺโต(2558) ท่ีไดทํา
การวิจัยเร่ืองการใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนมผลการวิจัยพบวาดานกรุณา (ความสงสาร) การใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน
ของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครพนม โดยรวมมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมากขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ขอท่ี 1 ท่ีวา “ใหการชวยเหลือ ตอการปฏิบัติงานของ
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เพื่อนรวมงาน” ท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายไดวาผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลใหการ ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหประสบผลสําเร็จ 

2. เปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมตีอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหารสถานศึกษา 
พิจารณาตามเพศ อายุ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา ประสบการณการทํางาน ตําแหนงปจจุบัน พบวาจําแนกตามเพศ อายุ  วุฒิสูงสุด
ทางการศึกษา ประสบการณการทํางาน ตําแหนงปจจุบัน โดยภาพรวม พบวา แตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ อาจเปน
เพราะผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษานนทบุรี เขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีการปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมในการครองคน ประกอบไปดวยหลักธรรมพืน้ฐานท่ีสําคัญ  คือ พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 และกัลยาณมิตร 
ซ่ึงถือวาเปนหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีมุงเนนหลักการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ครูท่ีมีเพศตางกัน ท้ังเพศหญิงและชาย
มีความคิดเห็นตอการครองคนของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษานนทบุรี เขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ท้ังภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของพระประกอบ ถิรจิตฺโต(2558) เร่ือง
การใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนมผลการเปรียบความคิดเห็นของครูท่ีมีเพศมกีารใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหารท้ัง
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ท้ังนี้ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดเพื่อเพิ่มพนูความรู ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม   ครูท่ีมีอายุตางกันมคีวามคิดเห็นตอการครองคนของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษานนทบุรี เขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพยาพัศ คลังแสง (2556) ไดทําการศึกษาเร่ืองการบริหารงานตาม
หลักพรหมวิหาร 4 ของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรคผลการวิจัยพบวาผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค 
จําแนกตาม อายุ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะไมวาครูจะมอีายุมากหรืออายุนอย ผูบริหารก็ใหความสําคัญและ
ปฏิบัติตอครูทุกคนอยางเทาเทียมกันจึงทําใหเกิดความเสมอภาคดานการประพฤติประตนตามหลักคุณธรรมในการครองคนไดอยาง
ชัดเจนครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมคีวามคิดเห็นตอการครองคนของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมธัยมศึกษานนทบุรี เขต 1 
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ในภาพรวมและรายดานในภาพรวมภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับประจวบ แจโพธ์ิ(2557) ไดทําการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของครูตอบทบาท
ผูบริหารในการพฒันาการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สํานักงานเขตบึงกุม สังกัดกรุงเทพมหานครครูท่ีมวุีฒิการศึกษา และ
ประสบการณทํางานท่ีแตกตางกัน มีความเห็นตอบทบาทผูบริหารในการพฒันาการทํางานเปนทีม ในภาพรวม และรายดานไม
แตกตางกัน  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะไมวาจะเปนครูท่ีมรีะดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน แตมีความรับรู มีความคิดเห็น และมองบทบาท
ของผูบริหารโรงเรียนไมแตกตางกันและเนื่องดวยผูบริหารจัดสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเสมอภาค และเทาเทียม
กันตลอดจนผูบริหารมีการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานโดยการส่ือสารท่ีเปดเผยเขาใจตรงกันทําใหเกิดความรวมมอื มีความ
สามัคคี นําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนแนวเดียวกันขององคการครูท่ีมปีระสบการณทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการครองคนของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษานนทบุรี เขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ในภาพรวมไม
แตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับพระปลัดวัฒนชัย อภิวณฺโณ (2558) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตามหลักพรหมวิหาร4 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นท่ีสงผลตอ
การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ตามหลักพรหมวิหาร 4 เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร 
ภาพรวม ไมแตกตางกัน เน่ืองจากวา ครูมีประสบการณการปฏิบัติงานแตกตางกัน แตมีความคิดเห็นท่ีสงผลตอการศึกษาภาวะผูนาํ
ของผูบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ตามหลักพรหมวิหาร4 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครดานประสบการณการ
ปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  แตหากพิจารณาในรายดานพบวา ในดานคุณธรรมตามหลัก



VUNC 2020 
 

 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ประจําป พ.ศ. 2563 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และฉลองครบรอบ 36 ป มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  
 

กัลยาณมิตร (ครุ) ครูท่ีมีประสบการณทํางาน มากกวา15 ปมีความคิดเห็นตอการครองคนของผูบริหารสถานศึกษา โดยคาเฉล่ียสูง
กวากลุมอายุอ่ืน แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมติร (วัตตา)   ดานคุณธรรม
ตามหลักกัลยาณมิตร (การอดทนตอถอยคํา) ครูท่ีมีประสบการณทํางาน มากกวา15 ปมีความคิดเห็นตอการครองคนของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยคาเฉล่ียสูงกวากลุมอายุอ่ืน แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จากผลขางตนพบวา ครูท่ีมี
ประสบการณทํางานมากนั้นมีความคิดเห็นตอการครองคนของผูบริหารสถานศึกษามากกวากลุมอ่ืน ๆ  อาจเปนเพราะครูท่ีมี
ประสบการณทํางานมากมคีวามเขาใจและเห็นถึงความสําคัญในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมดานการครองคนของผูบริหารท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติงานในสถานศึกษามากกวาครูท่ีมปีระสบการณนอย เพราะคุณธรรมจริยธรรมดังกลาวเปนพื้นฐานท่ีผูบริหารสถานศึกษา
พึงมีและควรปฏิบัติตนอยูอยางสม่ําเสมอ จะสงผลใหการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและครูเปนไปไดดวยดี และประสบ
ความสําเร็จมากข้ึน   และครูท่ีมีตําแหนงปจจุบันตางกันมคีวามคิดเห็นตอการครองคนของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษานนทบุรี เขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในภาพรวมไมแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับพระ
ปลัดวัฒนชัย อภิวณฺโณ (2558) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตามหลัก
พรหมวิหาร4 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นท่ีสงผลตอการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามหลักพรหมวิหาร 4 เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร ภาพรวมไมแตกตางกัน เนื่องจากวา ครูมี
ตําแหนง แตกตางกัน แตมีความคิดเห็นท่ีสงผลตอการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ตามหลัก
พรหมวิหาร 4เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ดานตําแหนง ไมแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ี0.05  แตหากพิจารณาใน
รายดานพบวา ยกเวนดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร4 (มทิุตา) ครูท่ีดํารงตําแหนงครูมคีวามคิดเห็นตอการครองคนของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยคาเฉล่ียสูงกวากลุมท่ีมตํีาแหนงอ่ืน แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   ดานคุณธรรมตาม
หลักกัลยาณมิตร (ปโย)  ครูท่ีดํารงตําแหนงครูผูชวยมคีวามคิดเห็นตอการครองคนของผูบริหารสถานศึกษา โดยคาเฉล่ียสูงกวา
กลุมท่ีมีตําแหนงอ่ืน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมติร (ครุ) ครูท่ีดํารงตําแหนง
ครูผูชวยมีความคิดเห็นตอการครองคนของผูบริหารสถานศึกษา โดยคาเฉล่ียสูงกวากลุมท่ีมตํีาแหนงอ่ืน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมติร (ภาวนีโย)  ครูท่ีดํารงตําแหนงครูผูชวยมีความคิดเห็นตอการ
ครองคนของผูบริหารสถานศึกษา โดยคาเฉล่ียสูงกวากลุมท่ีมตํีาแหนงอ่ืน แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05และ
ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (วัตตา)ครูท่ีดํารงตําแหนงครูผูชวยมีความคิดเห็นตอการครองคนของผูบริหารสถานศึกษา โดย
คาเฉล่ียสูงกวากลุมท่ีมีตําแหนงอ่ืน แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงจากผลขางตนพบวา ครูท่ีมีตําแหนงงาน
เปนครูผูชวยและเปนครูมีความคิดเห็นตอการครองคนของผูบริหารสถานศึกษามากกวากลุมอ่ืน ๆ  อาจเปนเพราะครูในตําแหนง
ดังกลาวมากมีความเขาใจและเห็นถึงความสําคัญในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมดานการครองคนของผูบริหารท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพราะในการดํารงตําแหนงครูผูชวยและครูเปนกลุมครูท่ีมีอายุงานราชการนอยสวนใหญจะถูกสงเสริมให
ไดรับการอบรมและพัฒนาเพือ่ปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพมากกวาตําแหนงอ่ืนๆ 

 6. ขอเสนอแนะ 

6.1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 6.1.1 จากการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหาร

สถานศึกษา  ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ท้ัง 15 ดาน 
จากการศึกษา พบวา ในภาพรวม ดานคุณธรรมตามหลักพรหมวิหาร 4 (กรุณา) มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เปนอันดับตํ่าสุด 
ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรมีสามารถชวยเหลือผูรวมงานเมือ่ตองการความชวยเหลือในการแกไขปญหาตางๆ ไมวาจะเปน
ปญหาจากการการเรียน ทํางานหรือปญหาสวนตัวท้ังของครูและของนักเรียน โดยอาจมกีารเขาไปพดูคุยใหความใกลชิดแกครูและ
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นักเรียนใหมากข้ึนเพือ่ใหสามารถเขาถึงสาเหตุของปญหาและใหการชวยเหลือไดอยางเหมาะสม  เพื่อชวยอํานวยความสะดวก
ใหแกครูและนักเรียนทําใหการพัฒนาสถานศึกษาเปนไปไดอยางมปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ีสามารถมองเห็น
ไดอยางเปนรูปธรรม 

 6.1.2 ดานคุณธรรมตามหลักกัลยาณมิตร (การไมชักนาํในเร่ือง เหลวไหล) จากการศึกษาพบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาสงเสริมใหครู และนักเรียนดําเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ความสุขท่ีย่ังยืนเปนอันดับตํ่าสุดผูบริหาร
สถานศึกษาอาจจะมกีารรณรงคใหครูและบุคลากร รวมท้ังนักเรียนในสถานศึกษา เห็นความสําคัญของการดํารงวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยทําตนเองใหเปนแบบอยางท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย
เดช และนําองคความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสูนักเรียนและชุมชน 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังตอไป 

  2.1 จากผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหาร
สถานศึกษา  ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ดานคุณธรรม
ตามหลักพรหมวิหาร4 (มุทิตา) การปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เปนอันดับสูงสุด ดังนั้นจงึควรศึกษาแนวทางหรือวิธีท่ีใชในการ
ครองคนของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อนําแนวทางนั้นมาพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาตอไป 

  2.2 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมตีอคุณธรรมจริยธรรมในการครองคนของผูบริหารสถานศึกษา  
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ดานคุณธรรมตามหลักพรหม
วิหาร4 (กรุณา)  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เปนอันดับตํ่าสุด จึงควรมีการศึกษาดานคุณธรรมท่ีเก่ียวของกับความเมตตาระหวาง
ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาเพื่อสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษาเห็นถึงความสําคัญในใหความชวยเหลือครูและนักเรียนในดาน
ตางๆใหมากย่ิงข้ึน 
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