
O-3-9 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก 
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

Teachers’ Openions towards Ethical Behavior of School Administrators in Sahawitayakhetbangmoonnak Group 
under Secondary Educational Area Office 41 

 
ชุตินันท์ คงรัตนไพศาล*1 และ สุชาดา นันทะไชย**2 

 
1โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 

2คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
E-mail: cutenice792@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาใน
กลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนากสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา วิทยฐานะ และประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
ครู กลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จ านวน 167 คน โดยการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ Krejcie And Morgan ท าการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนากสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัย พบว่า  1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก
ภูมิ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน
ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้านยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  ด้านมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ด้าน
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ด้านคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ และด้านกล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 2. ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนากภูมิ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา วิทยฐานะ และประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่าง
กัน 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  ความคิดเห็น  โรงเรียน 
 

Abstract 
 The objectives of this study were to 1) Study teachers’ openions towards ethical behavior of school 
administrators in sahawitayakhetbangmoonnak group under secondary education area office 41. 2) Compare the views 
of teachers on the occupying of school administrators in sahawitayakhetbangmoonnak group under secondary 
education area office 41 classified by gender, age, highest educational, position and background work experience. A 
total of 167 respondents teachers selected by means of the table of Krejcie and Morgan were employed as the 
sample group of the study. A 5-point rating scale survey questionnaire yielding the reliability of .95 was used in data 
collection. Percentage, mean, standard deviation were used in data analysis. 
 The research findings were as follows: 
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 1. The teachers’ openion towards ethical behaviore of school administrators in sahawitayakhetbangmoonnak 
group under secondary education area office 41 was found to be at a high degree. 
 2. Classified by gender, age, highest educational, position and background work experience. Overall, it was 
found that there was no statistically significant difference at the level of .05. 
 
Keywords: Ethical behaviore of school administrators, Openion, School 
 
บทน า 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
ทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง  โดยพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทาสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2562) รัฐบาลจึงได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการจึงก าหนดพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ตาม มาตรา 76 วรรค 3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานเดียวกัน (ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562) 
 การบริหารสถานศึกษานั้นปัจจัยที่ส าคัญ คือ การมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม พฤติกรรมด้านจริยธรรมใน
การบริหารจัดการ คือ พฤติกรรมที่ไม่ใช่เพียงแต่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องภายในกรอบคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีบุคคลในสังคมโดยทั่วไปยอมรับได้   นอกจากนี้คุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะสร้างศรัทธาซึ่งเป็น
แรงจูงใจให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ ท าให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความเช่ือถือและ
เช่ือมั่นในตัวผู้บริหาร (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2560: 41) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จึงมีนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมตามนโยบาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม 
องค์กรคุณธรรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิก
ในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานและมีส่วนร่วม จึงตระหนักในการน าคุณธรรมหลักขององค์กรในเรื่อง 
“สามัคคี รับผิดชอบ ประหยัด” สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 นโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินธรรมาภิบาล ก าหนดให้ปลูกฝั่งค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  จึงได้ประกาศเจตจ านงในการบริหารงานราชการตาม
กฏหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรในองค์กร โดยตามประกาศ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 มีกลุ่มสหวิทยาเขตจ านวน 10 กลุ่ม โดยสหวิทยาเขตบางมูลนากจัดอยู่ในสหวิทยาเขตที่ 
4 ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียน 8 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม โรงเรียนห้วยยาว
พิทยาคม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยา และโรงเรียนแหลมรังวิทยา (ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41, 2563) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษา ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิสูงสุดทางการศึกษาวิทยฐานะ และประสบการณ์การ
ท างาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 จ านวน 8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 314 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูในกลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 จ านวน 167 คน ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ Krejcie And Morgan และการเลือกตัวอย่างใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (stratified random sampling) ตามขนาดโรงเรียน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขต
บางมูลนาก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ตามกรอบมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2562) ประกอบด้วย  7 ด้าน ดังนี้ 
 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 3. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ 
 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา วิทยฐานะ และประสบการณ์การท างาน 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 3. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ 
 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างแป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 
 
 
 



255 
 

 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยั (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธาน ี

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา วิทยาฐานะ ประสบการณ์ท างาน และขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยา
เขตบางมูลนาก   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ านวน 40 ข้อ เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (rating scales) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตบางมูล
นาก   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เพื่อขออนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในโรงเรียน 
 2. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขออนุญาตไปยังโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จ านวน 167 ชุด ให้กับกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าความถี่ 2. ค่าร้อยละ 3. ค่าเฉลี่ย 4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5. วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way 
ANOVA 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 ผลการศึกษาข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและวิทยา
ฐานะ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 สถานภาพด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 95 คน  โดยคิดเป็นร้อยละ 55.20  
สถานภาพอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อายุ 30-39 ปี  จ านวน 85 คน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.40 สถานภาพด้านวุฒิการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 
2. อายุ  
3. วุฒิสูงสุดทางการศึกษา  
4. วิทยฐานะ  
5. ประสบการณ์การท างาน 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ.2562 

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  
2. ซื่อสัตย์สจุริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี  
3. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องชอบ
ธรรม 
4. คิดถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน และมจีิตสาธารณะ 
5. มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์
ของทางราชการ   
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ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาตรี จ านวน 98 คน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.00   สถานภาพด้านประสบการณ์ในการท างาน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี จ านวน 63 คน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.60 และ
สถานภาพด้านวิทยฐานะของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน 54 คน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.30  
แสดงให้เห็นว่า  โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการก าหนดวุฒิ
การศึกษาขั้นต่ าของครู คือ ระดับปริญญาตรี จึงท าให้ครูส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยา
เขตบางมูลนาก เป็นครูมีวิทยฐานะสูง มีความรู้ความสามารถ ส่วนมากมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ มีประสบการณ์ในการท างานสูง 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก   สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวม โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 1 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่  1 แสดงความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัด 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวม 
 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการปฏิบัต ิ

 S.D การแปลผล 
ด้านยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 4.15 0.44 มาก 
ด้านซื่อสัตย์สุจริต มจีิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 4.10 0.53 มาก 
ด้านกล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 3.92 0.60 มาก 
ด้านคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชนส์่วนตน และมีจติสาธารณะ 3.98 0.60 มาก 
ด้านมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 4.12 0.55 มาก 
ด้านปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัต ิ 4.03 0.63 มาก 
ด้านด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 4.28 0.43 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.08 0.54 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.08, S.D.= 0.54) และเมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารด้านการด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ มีค่าเฉลี่ยอันดับสูงสุด (  = 
4.28, S.D.= 0.43) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารด้านการยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ประเทศ  มีค่าเฉลี่ย (  = 4.15, S.D.= 0.44) ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารด้านการกล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม มีอันดับค่าเฉลี่ยต่ าสุด (  = 3.92, S.D.= 0.60) 
 ผลการศึกษา ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นรายด้าน ดังนี้ 
 1.1  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ด้านยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ครูอาจจะมองว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง ส่งเสริม สนับสนุนและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ การรักษาผลประโยชน์และช่ือเสียงของ
ประเทศชาติ การปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ร่วมงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ ชญานิน มุธุสิทธ์ิ (2557: 55) กล่าวว่า ชุมชนกับสถานศึกษามีส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ด้านซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ครู
อาจจะมองว่าผู้บริหารสถานศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและ ตามท านองคลองธรรม มี
จิตส านึกทีถู่กต้องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีความสุจริตใจเป็นที่ตั้ง และมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธีระ รุญเจริญ (2544 ก: 73-74) ได้สรุปลักษณะนักบริหารการศึกษามืออาชีพที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารและ
จัดการศึกษาตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไว้ในรายงานการวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทยว่าควรมีคุณลักษณะเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ยึดระบบคุณธรรมเป็นที่ตั้งมีความโปร่งใส มีความยุติธรรมซื่อสัตย์ ไม่คอรัปช่ัน อดทนอดกลั้น รับผิดและชอบ เสียสละ และเป็น
คนดีของสังคม 
 1.3 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ด้านกล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ครู
อาจจะมองว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ ความกล้าในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องชอบธรรม และ
กล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ (2546: 127-136)  กล่าวว่า 
ลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่ต้องมีจรรยาบรรณและจริยธรรม ควรมีความรับผิดชอบในวิชาชีพและมีจริยธรรมและคุณธรรมส าหรับ
เป็นกรอบแนวคิดในทางปฏิบัติ ผู้บริหารควรประพฤติและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามท านองคลองธรรมเพื่อสร้างศรัทธาโดยยึดมั่นในธรรมะ
ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ ไม่ละทิ้งอุดมการณ์โดยหวังผลประโยชน์อันมิควรได้ 
 1.4 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ด้านคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ ครูอาจจะมองว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออ านวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมทั้งไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์ทับซ้อน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2556) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม สอดคล้องกับงานวิจัย ของ นิโรธ 
สมัตตภาพงศ์ (2550: 5) ที่กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมการบริหารที่จะประสบความส าเร็จทางด้านการจัดการศึกษานั้น 
ต้องแสดงออกถึงความร่วมมือกับบุคลากร สังคม และชุมชน ให้เกิดการยอมรับ ให้ความร่วมมือ เสียสละและปฏิบัติตาม จะส่งผลให้
สถานศึกษาประสบความส าเร็จ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538: 19-20) ได้กล่าวถึงผู้บริหารในยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบัน ควรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร สามารถท่ีจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติ เพื่อให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เป็นแบบอย่าง ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม 
 1.5 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ครูอาจจะมองว่าผู้บริหาร
สถานศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงเป้าหมาย ประโยชน์ และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน ด้วยการมุ่งถึงความเป็น
เลิศของงาน สอดคล้องกับงานวิจัย ศักดิ์ดา แดงเถิน (2555: 2-3) กล่าวว่า การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ จัดเป็นเทคนิควิธีการ
บริหารจัดการอง์กรสมัยใหม่ที่ผู้บริหารน าไปประยุกต์เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการบริหารงานในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
เพราะเป็นการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติการเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด และน าไปสู่การปรับปรุง
การด าเนินงานของทั้งองค์กรทั้งระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 1.6 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ด้านปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ครูอาจจะ
มองว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความเป็นผู้น า ที่ต้องด าเนินกิจกรรมหรือการตัดสินใจต่าง ๆภายในสถานศึกษาด้วยความเที่ยงธรรม 
ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mowbray, D., (2009) กล่าวว่าคุณลักษณะที่ส าคัญของ
ผู้น าเชิงจริยธรรมว่า ผู้บริหารต้องมีความเคารพในกฎและระเบียบให้กับตนเองและผู้อื่น เพราะความเป็นผู้มีวินัย คือการเป็นผู้มีหลักการ 
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ไม่ล าเอียงหรือ อคติ มีความเที่ยงธรรม มีเหตุและผล มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ท าทุกอย่างด้วยความแน่วแน่ มีทิศทาง การ
สั่งงานที่ชัดเจน 
 1.7 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ด้านด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้ ครูอาจจะมองว่าผู้บริหารสถานศึกษา ด ารงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี โดยน้อมน าพระบรมราโชวาท หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หลักคาสอนทางศาสนา จรรยาวิชาชีพ มาใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศธร 
โพธิแก้ว (2560) ได้ศึกษาลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพพบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลและบทบาทในการบริหารจัดการศึกษามีความส าคัญ
มากที่สุดจากนั้นเข้าสู่การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนโดยเริ่มจากการวิเคราะห์เอกสารและการระดมสมองเพื่อศึกษาประเด็นปัญหาและความต้องการของครูนักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วน ามาวางแผนขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้การประชุมเชิง
ปฏิบัติการซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่ดีขึ้น 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา วิทยฐานะ และประสบการณ์การ
ท างาน ในภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการแสดงออกถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในการบริหารงาน 
ยึดถือตามหลักวิชาการและระเบียบวินัยของทางราชการในการปฏิบัติกับบุคลากรทุกคน ท าให้ครูเกิดการยอมรับนับถือ เกิดขวัญและ
ก าลังใจ และมีความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อกรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งนี้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 มีนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งปัจจุบันข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีน้อยลงและมีความเจริญก้าวหน้า จึงท าให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล
ความรู้ต่างๆได้ทุกคนเท่าเทียมกัน  สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา (2556) ที่กล่าวถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา และจิตใจ และต้อง
ด าเนินความสะดวกแก่ทุกคนด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สรุปผลการศึกษาได้  ดังนี้ 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนากสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 41 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 95 คน  โดยคิดเป็นร้อยละ 56.9  สถานภาพอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่อายุ 30-39 ปี  จ านวน 85 คน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.90 สถานภาพด้านวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีวุฒิ
ปริญญาตรี จ านวน 98 คน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.70   สถานภาพด้านประสบการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี จ านวน 63 คน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.70 และสถานภาพด้านวิทยฐานะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน 54 คน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.30 
 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้านยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 
ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ด้านซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
ด้านคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ  ด้านกล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
 การเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนาก  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และวิทย
ฐานะ โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 จากผลที่ได้จากการวิจัย ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตบางมูล
นาก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารต้องมีความยุติธรรม ละความล าเอียง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เกิดความโปร่งใส ในการบริหารสถานศึกษา 
 2. ผู้บริหารต้องระมัดระวังการใช้ความคิดเห็นส่วนตัวหรือความคิดเห็นที่มาจากกลุ่มคนจ านวนหนึ่งในการตัดสินใจเพื่อกระท า
การใดๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา แม้ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นจะมีอ านาจโดยชอบธรรมที่จะกระท าการได้ 
 3. ผู้บริหารจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางจริยธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความจริงใจ
ต่อผู้ร่วมงาน 
 4. ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล เงิน วัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
 5. ผู้บริหารจะต้องวางแผนส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมกิจกรรมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 6. ผู้บริหารจะต้องให้การแนะน าช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ดูแลสวัสดิการและบริการต่างๆ ตามความ
เหมาะสมให้ก าลังใจและสนับสนุนครูให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 7. ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานอยู่เสมอ 
 8. ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอนการใช้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษาควรลดภาระงานในหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบมีมากเกินไปเพื่อให้ครูได้ท างานอย่างเต็มที่ควรมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านกล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ของครูในกลุ่มสห
วิทยาเขตบางมูลนาก เพื่อน าข้อมูลใช้ในการวางแผนและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ส าเร็จได้เพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งในการให้ข้อคิดข้อเสนอแนะตลอดจนค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ของการค้นคว้าอิสระตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความห่วงใยอาทรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา นันทะไชย 
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา นิยะมาภา กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 
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