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บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย นี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา เปรี ย บเที ย บสภาพปั จ จุ บั น สภาพที่ ค าดหวั ง ลำดั บ
ความสำคัญต้องการจำเป็น และเสนอแนวทางพัฒนาการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 303
คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตรตราส่วนประมาณค่า แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ
แบบประเมินความเหมาะสม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันการประพฤติปฏิบัติฯ
ทั้งเจ็ดด้านของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด สภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
โดยลำดับความสำคัญต้องการจำเป็นลำดับแรก คือ ด้านปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ การ
เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังจำแนกตามประสบการณ์การทำงานและขนาดโรงเรียนมีความ
แตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และแนวทางการ
พัฒนาการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 2 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
คุณ ธรรมตามลำดับ ความสำคัญ ต้องการจำเป็น 2) แนวทางการเสริมสร้างการปฏิบัติอย่างมีคุณ ธรรมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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Abstract
The purposes of this research were to study and to compare, the present state,
and the expected state and the priority need of moral behaviors of school administrators
under the secondary educational service area office1 including to propose the guidelines for
development of moral behaviors according to the ethical standards act B.E. 2562 of school
administrators under the secondary educational service area office 1. The instrument used
was a questionnaire, semi-structured interviews and suitability assessment form. The data
were analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation, PNImodified t-test and ANOVA.
The results revealed as follows. The present state of moral behaviors according to the
ethical standards act B.E. 2562 of school administrators was at the high to the very high level
in all seven aspects. The expected state was at the very high level in all seven aspects.
Those aspects were arranged in order of priorities are needed as the following: First,
performing duties fairly without discrimination. The comparison between teachers ’opinions
of the present state and the expected state on moral behaviors of school administrators
classified by work experiences and classified by educational background, found that those of
all had no statistically significant different but school size had statistically significant different
at the .05 level. Guidelines for development of moral behaviors according to the ethical
standards act B.E. 2562 of school administrators under the secondary educational service
area office 1 are comprised of 1) Guidelines for development on moral behaviors according
to the priorities are needed. 2) Strengthening guidelines on moral behaviors from related
agencies.
Keywords: Moral Behaviors According, Ethical Standard Act, School Administrators, Secondary
Educational Service Area Office 1
บทนำ
การขับ เคลื่ อนการศึกษาของสถานศึกษาจะไปสู่ ในทิศทางใดนั้น ในระดับ สถานศึกษา ผู้ บริห าร
สถานศึกษานั้นเปรียบได้ว่าเป็นหัวเรือที่สำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ย่อมเป็ น ผู้มีบ ทบาทสำคัญ ทั้งด้านการบริห ารจัดการภายในสถานศึกษาและการจัดการศึกษาให้ กับผู้ เรียน
การบริหารการศึกษาในยุคที่เกิดความเปลี่ยนทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างก้า วกระโดด ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์สมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง
ทางการบริหารการศึกษา เป็นบุคคลทางวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้านอย่าง
เต็มศักยภาพ ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นผู้นำการปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษานั้น
เป็ น ที่สังคมมีความคิดเห็ น ที่ จะให้ เป็ น ต้น แบบทางคุณ ธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมในการครองตนและมี
พฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ในการดำเนินชีวิตของผู้บริหารเป็นสิ่งที่สามารถชี้นำสังคม
ไปในทางที่ เหมาะสม ภายใต้สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ นั้น สิ่งที่
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องค์กรการศึกษาควรดำรงไว้ นั่ น คือความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องคุณ ธรรมจริยธรรมในองค์กร
กล่าวได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นำทางจริยธรรมและสถานศึกษาต้องเป็นองค์กรแห่งศีลธรรมด้วย
(Greenfield อ้างถึงในสุชาดา นันทะไชย, 2554)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบกับปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุจริต
คอรัปชัน ซึ่งเห็นได้จากข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏในสื่อต่างๆ หลายประเภท หนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะพบว่ า
ในแวดวงทางการศึกษามากที่สุดและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่กฎหมายหรือข้อบังคับในรูปแบบของ
โทษทางวินั ย แล้ ว นั่ น แสดงให้ เห็ น ว่าปั จ จุ บั นผู้ บ ริห าร ครูอาจารย์ และผู้ ใหญ่ ในสั งคมจำนวนมากยังขาด
คุณ ธรรมและจริยธรรม แสวงหาผลประโยชน์ส่ วนตนและกลุ่ มของตนอย่า งขาดมนุษยธรรม การทุ จริตใน
สังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษจนถึงปัจจุบันพบว่ามีเพิ่มขึ้น ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและ
เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่ง
เชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมายและ ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) นับเป็นปัญหาที่สังคมกำลังเผชิญกับวิกฤต เรื่องจริยธรรมของผู้นำ พบว่าปัญหา
ผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ม่ มี จ ริ ย ธรรมจำนวนมาก ปั ญ หา ดั ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น นำไปสู่ ก ารร่ ว มมื อ กั น ของรั ฐ บาลและ
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านการปราบปรามการทุจริตเป็นนโยบาย
ที่รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ โดยเฉพาะการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วนและ
เพื่อให้การปฏิบัติงานในวิชาชีพเป็นไปด้วยความถูกต้องจึงจำเป็นที่ต้องมีระเบียบข้อบังคับ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ให้ผู้บริหารสถานศึกษายึดถือ และปฏิบัติตามที่คุรุสภาที่มีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ขึ้น โดยได้กำหนดเป็ นจรรยาบรรณของวิชาชีพตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่ อ
ประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วยพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ (ราชกิจจานุเบกษาข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิ ชาชีพ,
2550) ซึ่ งหากผู้ น ำไม่ มี จ รรยาบรรณในการปฏิ บั ติ งานในการบริ ห ารแล้ ว นั้ น ก็ ไม่ ส ามารถแก้ วิก ฤตต่ า งๆ
ที่เกิดขึ้นในประเทศได้ เช่น ปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ที่มุ่งให้ผู้บริหารสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ เป็นคนดีในการบริการวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึ กษาต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีกฎเกณฑ์มาตรฐาน
จรรยาบรรณ ซึ่งจรรยาบรรณมีความสำคัญและจำเป็นต่อทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และหน่วยงาน เพราะเป็นที่ยึด
เหนี่ยวควบคุมการประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม ดังนั้น ความประพฤติของผู้นำจึงต้องแสดงออกถึงการเป็น
ผู้ มีศีล ธรรม ในฐานะผู้ น ำต้องมี ความระมัดระวังเป็น พิเศษในการใช้อำนาจหน้าที่ ของตนอย่างมีจริยธรรม
การแสดงทัศนะหรือการตัดสินใจต่างๆ จะต้องให้ทุกคนเห็นว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลของจริยธรรม
(สุชาดา นันทะไชย, 2554, หน้า 7)
จากปั ญ หาที่ ได้ ก ล่ า วมารวมถึ งนโยบายด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต ของรั ฐ บาลที่ ร่ ว มกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ และข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณของผู้บริหาร ด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม จึ งกำหนดให้ รัฐ พึ งจัด ให้ มี ม าตรฐานทางจริยธรรม เพื่ อ ให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้อง
ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ดังนั้น พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 จึงมีการ
กำหนดขึ้น เพื่ อใช้ เป็ น หลั ก เกณฑ์ ในการปฏิ บั ติ ตนของเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ กระบวนการรักษาจริย ธรรมของ
เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ รวมทั้ งมาตรการและกลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพเพื่ อ เสริม สร้างให้ มีก ารปฏิ บั ติต ามประมวล
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จริยธรรม ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ รวมทั้ งมาตรการและกลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพเพื่ อเสริม สร้างให้ มี การปฏิ บั ติต ามประมวลจริยธรรม
(พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม พ.ศ. 2562) ทั้ งนี้ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ยั ง มี ผ ลในการบั งคั บ ใช้ กั บ
สถานศึกษาเช่นกัน
สำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษามั ธยมศึกษา เขต 1 สั งกัดสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน มีจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 67 โรงเรียน โดยแยกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 18 โรงเรียน
ขนาดใหญ่ จำนวน 18 โรงเรี ย น ขนาดกลาง จำนวน 14 โรงเรี ย น และขนาดเล็ ก จำนวน 17 มี จ ำนวน
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 2562) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่
ซึ่งต้องปฏิบัติตน ในกรอบของคุณงามความดีตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึ่งมีและยึดถือ สำหรับการปฏิบัติงาน การ
ตัดสิ น ความถูกผิ ด การปฏิบั ติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดี
สอดคล้องกับแนวคิดของผู้นำจริยธรรมดังกล่าวข้างต้น ด้วยเหตุผลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ทำหน้ าที่รับผิดชอบ ดูแล ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาทางด้านต่างๆ มากที่สุด รวมไปถึงมีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและสภาพทางสังคมที่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นบริบทเป้าหมายที่ผู้วิจัยให้ความสนใจ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษามาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ทั้งนี้
ผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารในมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง และลำดับความสำคัญต้องการจำเป็นในการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และสภาพที่คาดหวังในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม พ.ศ. 2562 ของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา สั งกัด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบแบบผสานวิธี (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย การเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 67 โรงเรียน จำนวน
4,036 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 303 คน การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนประชากรทั้งหมด โดยเทียบ
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กับตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) โดยผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น ตามขนาดของโรงเรียน และกำหนดผู้ให้ข้อมูลแต่ละระดับชั้น โดยการสุ่มแบบสัดส่วนอย่างง่าย
และการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
2. ตัวแปรที่ศึกษา 1) ตัวแปรต้น คือ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ขนาดโรงเรียน 2) ตัว
แปรตาม คือ สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวังและลำดับความสำคัญต้องการจำเป็นในการประพฤติปฏิบัติอย่าง
มีคุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
3. เครื่อ งมื อที่ ใช้ในการวิจั ย 1) แบบสอบถามการรับ รู้ของครูเกี่ ยวการประพฤติป ฏิ บั ติอ ย่างมี
คุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เขต 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 47 ข้อ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ที่
.67-1.00 และค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ เท่ า กั บ .981 2) แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi - structure
interviews) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดย
พิจารณารายข้อที่มีค่าความสำคัญของความต้องการจำเป็น (PNIModified) สูงที่สุดมาทำการสัมภาษณ์ 3) แบบ
ประเมินแนวทางการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. 2562 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
จากครู สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษาเขต 1 ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2562 จำนวน 303 คน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติโดยการวิเคราะห์การจัดลำดับความสำคัญต้องการจำเป็น (PNIModified ) หาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบรายคู่
โดยใช้วิธีของ Scheffe แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุ ณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ทำการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ยการวิเคราะห์ เนื้ อหา และแบบประเมิน ความเหมาะสม (ร่าง) แนวทางการพัฒ นาการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม พ.ศ. 2562 ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 1 เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ทั้งเจ็ดด้านของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด สภาพที่คาดหวังอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมีลำดับความสำคัญต้องการจำเป็นจากลำดับแรกถึงลำดับสุดท้ าย ดังนี้ ลำดับที่ 1
ด้านปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ลำดับที่ 2 ด้านกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบ
ธรรม และด้านคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ ลำดับที่ 3 ด้านซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่ อหน้าที่ ลำดับที่ 4 ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ลำดับที่ 5 ด้านดำรงตน
เป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ และลำดับที่ 6 ด้านยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ดังแสดงในตารางที่ 1
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2. การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และสภาพที่คาดหวังในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมทั้งเจ็ดด้าน จำแนก
ตามประสบการณ์ในการทำงานและขนาดโรงเรียน ในสภาพปัจจุบัน และสภาพที่คาดหวังแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แต่จำแนกตามวุฒิ การศึกษา สภาพปัจจุบัน และสภาพที่คาดหวังแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาพปัจจุบัน และสภาพที่คาดหวัง และลำดับความสำคัญต้องการจำเป็นตามความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม
n=303
ข้อ
1

2
3
4
5
6
7

การประพฤติปฏิบัติตาม
พรบ.มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ.2562
ยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ประเทศ อันได้แก่ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี
และรับผิดชอบต่อหน้าที่
กล้าตัดสินใจและกระทำใน
สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และมีจติ สาธารณะ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ
ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และรักษาภาพลักษณ์ของ
ทางราชการ
รวม

สภาพปัจจุบัน
̅
𝒙
4.37

S.D.
0.66

4.25

ระดับ

สภาพที่
คาดหวัง

ระดับ

PNI

ลำดับ

มาก

̅
𝒙
4.76

S.D.
0.51

มากที่สุด

0.0883

6

0.69

มาก

4.80

0.45

มากที่สุด

0.1294

3

4.18

0.69

มาก

4.76

0.51

มากที่สุด

0.1376

2

4.17

0.71

มาก

4.74

0.52

มากที่สุด

0.1376

2

4.27
4.22

0.70
0.74

มาก
มาก

4.79
4.80

0.46
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

0.1231
0.1378

4
1

4.36

0.64

มาก

4.84

0.41

มากที่สุด

0.1088

5

4.26

0.69

มาก

4.78

0.47

มากที่สุด

0.1232
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3. แนวทางการพั ฒ นาการประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย่ างมี คุ ณ ธรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานทาง
จริย ธรรม พ.ศ. 2562 ของผู้บ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่ง
ประเมิ น ความเหมาะสมของแนวทางการพั ฒ นาการประพฤติป ฏิ บัติอย่างมีคุณ ธรรมจากการสนทนากลุ่ ม
(Focus group) จากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แบ่งเป็น
3.1 แนวทางการพัฒ นาการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามลำดับความสำคัญต้องการ
จำเป็นอันดับแรก ซึ่งได้แก่ ด้านที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มีดังนี้
1) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ อ งรับ ฟั งและให้ ค ำปรึ ก ษาด้ ว ยความเต็ ม ใจ ช่ ว ยให้ ค รูรู้ สึ ก
ปลอดภัยและกล้าเปิดใจแสดงความคิดของตัวเองมากขึ้น
2) ผู้บ ริห ารสถานศึกษาต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ มีคุณธรรม ยึดหลัก นิติธรรม มี
ความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม และเกิดความคุ้มค่า ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
3) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความเที่ยงตรง มีเหตุผลชี้แจงทุ กครั้งเมื่อมีการตัดสินเรื่อง
ใดๆ ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน
4) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจในความแตกต่างของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งด้านวัยวุฒิและ
คุณวุฒิ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มวัย
5) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้จักครูเป็นรายปัจเจคบุคคล
3.2 แนวทางการเสริมสร้างการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทาง
ที่ต้องอาศัยภาคีความร่วมมือของเครือข่ายในการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนานั้นเกิดให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดนั้นจะต้องมีปัจจัยความสำเร็จต่าง ๆ ในการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1) ระดับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ควรมีการนำมาตรฐานทางจริยธรรมทั้ง 7 ข้อ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อประกอบการคัดเลือกของผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น และโยกย้าย
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทุ ก คนต้ อ งเข้ารับ การอบรมหลั กสู ต รพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งนำมาตรฐานจริยธรรมมาเป็นมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักเกณฑ์ใน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2) ระดับการปฏิบัติตน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (1) หลักธรรมในการยึดถือปฏิบัติ
ได้แก่ สัปปุ ริสธรรม 7 หลักธรรมาภิบาล และอคติ 4 (2) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒ นากายควบคู่กับการ
พัฒนาทางจิตใจ ได้แก่ เพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีเสมอ ประกอบด้วย สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทาง
สังคม และสุขภาวะทางปัญญา
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบผลการวิจัยที่สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
จากผลการวิจั ย นำไปสู่ แนวทางในการพั ฒ นาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณ ธรรมตาม
พระราชบั ญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 สำหรับผู้บริห ารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ แนวทางการพัฒนาตนตามความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
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และแนวทางการเสริมสร้างการพัฒนาตนตามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในสภาพปัจจุบัน โดยภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบั ติอยู่ในระดับ
มาก และสภาพที่คาดหวังครูมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าตามความคิดเห็นของ
ครู ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างทิศทางขององค์กร ให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในด้านการจัดการศึกษา และพัฒนาองค์กรให้ป ระสพความสำเร็จ ดังนั้น ผู้บริหารจึงเป็นตัวแปรสำคัญใน
ด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่ซึ่งต้องมีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมด้วย ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดี ควรมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างคน และเสริมสร้าง
งานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับที่รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2560) ได้กล่าวว่า
การที่ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน
รู้สึกว่าตนเองมั่นคง ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์สามารถดำเนินงานไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารจึงจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ในการบริหาร
องค์กร
จากค่าดัชนีความสำคัญของความต้องการจำเป็นลำดับ แรก คือ ด้านที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และอันดับสุดท้าย คือ ด้านที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะในความเป็นจริงแล้วผู้บริหารสถานศึกษามีการประพฤติ ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบั ญชาด้วยความเสมอ
ภาคบนพื้นฐานของกฎระเบียบความถูกต้องอยู่แล้ว แต่อาจเป็นเพราะระดับการรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อ
ผู้บริหารแต่ละบุคคลย่อมมีไม่เท่ากัน เนื่องจากแต่ละคนยึดหลักในการตัดสินพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้ว ยหลั ก ของตนเอง ไม่ได้ ใช้ก ฎเกณฑ์ มาตรฐานเดีย วกัน ซึ่ งเป็ น สิ่ งที่ ยากที่ ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาจะทำให้
ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา โดยเฉพาะครู ทุ ก คนพอใจ พฤติ ก รรมการแสดงออกของผู้ บ ริ ห ารนั้ น ก็ ต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ
สถานการณ์ ที่เป็ น สิ่ งกำหนดพฤติกรรมการในการวางตัว ของผู้ บ ริห ารฯ เองอีกด้ว ย สอดคล้ องกับ Derick
Meado (2016) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องมี
ความรับ ผิดชอบในการประเมินผลงานของครู โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารต้องจัดให้มีการประเมินตามกระบวนการด้านคุณภาพครูอย่างมีความเป็นธรรม และต้องชี้ให้เห็นทั้งจุด
แข็งและจุดอ่อนของการปฏิบัติหน้าที่ของครู เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด หากผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีความเป็นธรรม มีการเลือกปฏิบัติก็จะทำให้ไม่สามารถพัฒนาการศึกษาให้
เป็นไปตามเป้าหมายได้ ดั งนั้นจะเห็นหากผู้บริหารสถานศึกษาเน้นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
และผู้บริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติและส่งเสริมในเรื่องของสถาบันหลักอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะทั้งสถาบันหลัก
ไม่ว่าจะเป็น ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ล้วนเป็นสถาบันที่เป็นรวมความศรัทธาและศูนย์ รวมจิตใจของ
ประชาชน การแสดงแสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาถื อ เป็ น ผู้ น ำของ
สถานศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีการต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดจากความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งของผู้บริหารสถานศึกษา จนนำไปสู่การความร่วมมืออย่างเต็มใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้นำประชาธิปไตย
เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ด้วยการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนโดยยึดหลักความ
เป็ น ประชาธิป ไตย เพื่อที่ จะทำให้ ผู้ ใต้บั งคับบั ญ ชาได้ส ะท้ อนข้อมู ลที่ เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินการของ
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โรงเรียน อีกทั้งต้องมีความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่วิจารณ์ห รือวิพากย์การเมืองจนทำให้การแบ่งฝ่ายกัน
ภายในโรงเรียน และผู้บริหารต้องเข้าร่วมและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีใ นชุมชน และพบว่ามี
ความสอดคล้องกับทีว่ ีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ และ เอมม่า อาสนจินดา (2559) ได้กล่าวถึงความซื่อสัตย์ว่าเป็นสิ่งที่
มีความสำคัญอย่างมากซึ่งบุคคลากรทางการศึกษาควรจะมีจริยธรรมในด้านนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
บุคคลที่เป็นผู้ให้ความรู้ และขัดเกลาพฤติกรรมของนักเรียน ความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะสังคมและประเทศชาติ ไม่
คิดร้ายต่อหมู่คณะรักษาความสามัคคี ไม่นำความลับของหมู่คณะ สังคม ประเทศชาติมาเปิดเผย ไม่เป็นต้นเหตุ
ให้คนนอกมาทำลายหมู่คณะ ไม่คิดทรยศทำลายสถาบันหลักของชาติ ไม่ร่วมมือกันทำงานที่ผิดกฎหมายหรือ
กฎระเบียบข้อบังคับ สำนึกว่าตนเองเป็นพลเมืองของประเทศจะต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ช่วยกันรักษา
ความสงบ สิ่งใดที่สร้างขึ้นเป็นสาธารณสมบัติจะต้องช่วยกันรักษาและรู้จักใช้อย่างทะนุถนอม
จากผลการวิจั ย นำไปสู่ แนวทางในการพั ฒ นาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณ ธรรมตาม
พระราชบั ญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 สำหรับผู้บริห ารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ แนวทางการพัฒนาตนตามความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
และแนวทางการเสริมสร้างการพัฒนาตนตามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการประพฤติ ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะผู้บริห ารสถานศึกษามีการปฏิบัติตนมากอยู่แล้ว แต่ด้ว ย
ลั กษณะของการบริ ห ารที่ ต้อ งรับ ผิ ด ชอบในหลายด้านทั้ งต่อ คำสั่ งจากเขตที่ พื้ นที่ การศึ กษาหรือคำสั่ งจาก
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นที่ครูไม่ค่อยเห็นและไม่เข้าถึงจึงทำให้ในความคิดเห็นของครูมอง
เหมือนผู้มีอำนาจสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงอย่างเดียว ทำให้ความคาดหวังในการทำงานแบบมีส่วนร่วมของ
ครูไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังและไม่เพียงพอต่อความต้องการของครู ซึ่งแนวแนวทางการพัฒนาตนตามความ
คิ ด เห็ น ของครู เกี่ ย วกั บ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย่ างมี คุ ณ ธรรมจริย ธรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 และแนวทางในการปฏิบัติตนของผู้บริหารสถานศึกษาที่ประกอบด้วยหลักธรรมในการ
ยึดถือปฏิบัติ และพัฒนากายควบคู่กับการพัฒนาทางจิตใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้นำไปใช้ในการพัฒนาตนได้
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพตรงความความต้องการของครู ตรงกับ แนวคิดในการพั ฒ นาตนของ Boydell (1985)
ที่กล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองไว้ว่า การพัฒนาตนเองเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล ความสามารถ
ละความรู้สึกใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากเดิม มีการเปิดใจให้กว้าง เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่
มีผู้ไม่เห็นด้วยให้ถามตนเองว่าเปิดใจกว้างหรือมีความลำเอียงอยู่หรือไม่ ให้มองสถานการณ์จากแง่คิดบุคคลนั้น
ให้มาก มองเห็นทัศนคติ ได้มากกว่าหนึ่งด้านการเปิดใจให้กว้างเป็นการแสดงความรู้สึกที่เป็นกลาง เพื่อยอมรับ
กระแสความคิดต่างๆ และการจัดการกับส่วนดีและส่วนเสียที่มีอยู่ในตัวบุคคลตามธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งที่กระทำและลักษณะวิธีการกระทำของบุคคล การรู้ถึงวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องจะเป็นประโยชน์มากที่สุดในการ
พัฒนาตนเอง ควรตั้งใจมุ่งใช้ไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเวลาที่เหมาะสม สำหรับส่วนเสียต้องพยายาม
ควบคุมไว้แล้วเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์
ส่วนแนวทางการเสริมสร้างการพัฒนาตนตามความคิดเห็นของครูนั้น นอกจากผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีห ลักในการพัฒ นาตนเองแล้ว ต้องอาศัยภาคเครือข่ายในการเสริมสร้างการพัฒ นาตนเองในระดับ
นโยบายของหน่วยงานต้นสั งกัดอีกด้วย สอดคล้องกับ ที่ประภาพร จันทรัศมี (2559) ได้ทำการวิจัยผลพบว่า
เสริมสร้างแรงจูงใจภายในของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม
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ค้นความมีสัจจะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบด้วยการสร้างแรงจูงใจภายในตนเอง ซึ่งแรงขับนี้จะก่อให้เกิด
พฤติกรรมต่างๆ ขึ้นด้วยความสมัครใจซึ่งผู้บริหารมีหน้าที่ให้การสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดสิ่งแวดล้อมของห้องทำงาน ห้องเรียน หรือจัดประสบการณ์ที่ท้ าทายต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู
และบุคลากรทางการศึกษา สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม
จริยธรรมและประโยชน์ ที่จะได้รับทั้งต่อตนเอง นักเรียน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น จนมีการแสดงออกทางพฤติกรรมและนำไปปฏิบัติต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ชื่นชมยกย่องโดยสร้างความ
มั่นใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม และเชื่อมโยงไปสู่การพิจารณาความดีความชอบ รวมทั้งการ
มอบอำนาจหน้าที่ให้รับผิดชอบตามความสามารถที่เหมาะสม และพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม สร้างความสัมพันธ์ สร้ างชุมชนในชั้นเรียนแบบกัลยาณมิตร
ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมในโรงเรียนต่อไป
องค์ความรู้การวิจัย
องค์ความรู้การวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ
อย่ างมีคุณ ธรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา สั งกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นำมาวิเคราะห์ค่าลำดับความสำคัญต้องการจำเป็น นำไปสร้าง
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ และจั ดทำเป็นแนวทางการพัฒนาการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมทางของแนวทางการพัฒนาการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม สรุปองค์ความรู้การวิจัย ดังในภาพที่ 1

การพัฒนาตนเองในการ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรม

แนวทางการพัฒนา
การประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีคุณธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

การเสริมสร้างพัฒนาการ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรม

ภาพที่ 1 องค์ความรู้การวิจัย
จากภาพที่ 1 องค์ความรู้จากการวิจัย อธิบายได้ดังนี้
แนวทางการพั ฒ นาการประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดังนี้
1 แนวทางการพัฒนาตนเองในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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ซึ่งแบ่งแนวทางในการพัฒนาตนเองเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การพัฒนาตนจากลำดับความสำคัญต้องการจำเป็น
2) การพัฒนาในระดับการปฏิบัติตน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลักธรรมในการยึดถือปฏิบัติตนและการ
เสริมสร้างสุขภาวะ
2. แนวทางการเสริมสร้างพัฒนาการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ.2562 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแนวทางการเสริมสร้างพัฒนาการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ต้องอาศัย
ภาคีความร่วมมือของเครือข่ายในการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนานั้นเกิดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรนำแนวทางการพัฒ นาการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม พ.ศ. 2562 ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างและ
พัฒนากับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
1.2 สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ควรมีการนำมาตรฐานทางจริยธรรมทั้ง 7 ข้อ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ.2562 มาใช้เป็ นเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อประกอบการคัดเลือกของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
1.3 ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น และโยกย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาควร
มีการนำมาตรฐานทางจริยธรรมทั้ง 7 ข้อ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
มาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดมาใช้ในการประเมินด้วย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อสร้างคู่มือการพัฒนาและการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอย่ า งมี คุ ณ ธรรมตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
2.4 ควรมีก ารศึ กษาความสั มพั นธ์ระหว่างคุณ ลั กษณะตามพระราชบั ญ ญั ติม าตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพของครู
2.5 ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการประพฤติ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรมตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 สำหรับครู
2.6 ควรมีก ารศึ กษาความสั มพั นธ์ระหว่างคุณ ลั กษณะตามพระราชบั ญ ญั ติม าตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ของผู้บริหารสถานศึกษากับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
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