บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของปญหาและปญหา
การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในปจจุบันโลกมีวิวัฒนาการ ด&าน
เทคโนโลยี และข&อมูลขาวสารที่รวดเร็วมากขึ้นจึงจําเป.นต&องพัฒนาการศึกษาให&มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพเพื่อให&ทันตอความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปจจุบัน ทั้งนี้เพราะการศึกษาจะชวย
พัฒนาคนให&มีคุณภาพ ทําให&คนรู&จักคิดวิเคราะห5 รู&จักแก&ปญหา มีความคิดริเริ่มสร&างสรรค5 รู&จักเรียนรู&
ด&วยตนเอง สามารถปรับตัวให&ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม
รู&จักพึ่งตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได&อยางมีความสุข
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543: 1)
กระทรวงศึกษาธิการ ได&เห็นความสําคัญของการศึกษาโดยเน&นผู&บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรในวงการศึกษาทั้งหลายและชุมชนทั้งหมดเป.นกัลยาณมิตรที่จะชวยเหลือ ชักนําสงเสริม
กลอมเกลาให&นักเรียนมีความรู&ความก&าวหน&า เป.นคนเกง พร&อมด&วยความดีความงามที่ประสาน
กลมกลืนกับความสุข สูความเป.นมนุษย5ที่สมบูรณ5 โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนั้นนอกจากจะเกิดจากตัวครู ตัวนักเรียน วิธีการสอนแล&ว ผู&บริหารสถานศึกษาจะต&องมี
ความรู&ความสามารถในการบริหาร โดยใช&ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดให&ได&ประโยชน5สูงสุดตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผู&บริหารสถานศึกษาจะต&องเพียบพร&อมด&วยคุณสมบัติตางๆ เชน มีความรู&
ความเข&าใจ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจริยธรรมที่งดงามจะต&องยึดมั่นในระเบียบคุรุสภาวาด&วยจริยธรรม
ของครู (วิริยา ชินวรรโณ 2546: 174) ปฏิบัติตามข&อบังคับคุรุสภาวาด&วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 คุณธรรม เป.นปจจัยสําคัญที่จะเสริมสร&างความสุข และความ
เจริญให&แกบุคคล แกตนเอง และแกประเทศชาติเป.นสวนรวม พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ&าอยูหัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2520
วา “การที่จะทํางานให&สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เป.นประโยชน5และเป.นธรรมด&วยนั้น จะอาศัย
ความรู&แตเพียงอยางเดียวมิได& จําเป.นต&องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต&องเป.น
ธรรมประกอบด&วย เพราะเหตุวาความรู&นั้นเป.นเหมือนเครื่องยนต5ที่ทําให&ยวดยานเคลื่อนไปได&ประการ
เดียว สวนคุณธรรมดังกลาว เป.นเหมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเป.นปจจัยที่นําพาให&ยวดยาน
ดําเนินไปถูกทางด&วยความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค5”
ในการจัดการศึกษาผู&บริหารจึงเป.นบุคคลสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาให&&เกิด
ประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค5ที่ตั้งไว& และเป.นที่นาสนใจวาปจจุบันผู&บริหารโรงเรียนได&ปฏิบัติตน
เป.นไปตามที่สังคมประสงค5หรือไม นอกจากนี้ในฐานะที่ผู&บริหารโรงเรียนเป.นหัวหน&าต&องปกครองผู&ใต&
บังคับบัญชาสมควรร&องกระทําตนเป.นแบบอยางแกคนอื่นไมวาจะเป.นความประพฤติการปฏิบัติงาน
จึงเป.นที่สังเกตของทุกคนและมักจะถือเป.นแบบอยาง ผู&บริหารต&องมีความรอบคอบเพราะผู&บริหาร
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เป.นหัวใจสําคัญของหนวยงาน ทุกหนวยงานยอมปรารถนาและให&การยอมรับนับถือผู&บริหารที่มี
คุณภาพ คือ เป.นบุคคลที่มีความรู& มีความสามารถ มีทักษะความชํานาญงาน มีประสบการณ5 มี
วิสัยทัศน55กว&างไกลแตที่เหนือสิ่งใดคือความเป.นผู&มีคุณธรรมในจิตใจ และมีจริยธรรมที่นาเลื่อมใส
ศรัทธา ซึ่งคุณธรรมจริยธรรม คือเป.นคุณสมบัติอันสําคัญที่จะเป.นสวนเสริมให&ผู&บริหารนั้นสามารถ
ครองตน ครองคน และครองงานได&อยางมีประสิทธิภาพ (อมรา เล็กเริงสินธุ.5 2542: 3)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แก&ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 6 ได&บัญญัติวาด&วยการจัดการศึกษาต&องเป.นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให&เป.นมนุษย5ที่สมบูรณ5ทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู& คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผู&อื่นได&อยางมีความสุขและยังได&ระบุแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จึงมีความจําเป.นอยาง
เรงดวนที่จะต&องพัฒนาพฤติกรรมของผู&บริหารสถานศึกษาในสังคมยุคโลกาภิวัตน5ให&มีพฤติกรรมที่
พึงประสงค5 เป.นผู&นําแบบอยางที่ดีในการประพฤติและสงเสริมคุณธรรมให&แกครู อาจารย5 และ
นักเรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค5 ผู&บริหารโรงเรียนเป.นบุคคลที่ต&องทํางานกับคนจํานวนมาก การ
ทํางานจะมีความสุขทั้งตนเองและเพื่อนรวมงาน อันจะสงผลดีตอคุณภาพการศึกษานั้น ตลอดจนนํา
ความรู&เกี่ยวกับคุณธรรมไปใช&ในการครองตน ครองคน และครองงาน (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ, 2541ข: 12)
พนัส หันนาคินทร5 (2529: 64-68) กลาววาหน&าที่และภารกิจของผู&บริหารโรงเรียนมี
5 ประการ คือ รับผิดชอบในงานทุกอยางในโรงเรียน, เป.นตัวแทนหรือสัญลักษณ5ของโรงเรียน, เป.น
ผู&นิเทศหรือให&การแนะนําแกผู&ใต&บังคับบัญชา, เป.นผู&ริเริ่มงานใหม, และเป.นผู&ตัดสินใจในระดับสูงสุด
ของโรงเรียน การที่จะทํางานเหลานี้ให&เป.นไปโดยราบรื่นนั้น นอกจากจะอาศัยอํานาจตามตัว
บทกฎหมายหรือข&อบังคับกฎหมายหรือข&อบังคับแล&วก็ยังจะต&องสร&างความเลื่อมใสศรัทธาให&เกิดขึ้น
แกบรรดาผู&รวมงานหรือผู&ใต&บังคับบัญชาอันจะทําให&ได&รับความรวมมืออยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน
ผู&บริหารโรงเรียนจะต&องเป.นผู&ที่ผานการฝRกอบรมให&เกิดคุณสมบัติตางๆ ตามที่
พรนพ พุกพันธ5 (2544: 16–25) ได&สรุปจากงานวิจัยที่ผู&ได&ศึกษาไว&วา มี 5 ด&าน คือ
1. ด&านคุณวุฒิ และประสบการณ5ทํางานผู&บริหาร
2. ด&านลักษณะภาวะผู&นํา
3. ด&านการใช&ทักษะการบริหารงานอันประกอบด&วยทักษะในคตินิยม
(Conceptual Skill) ทักษะด&านมนุษย5สัมพันธ5 (Human Skill) และทักษะทางเทคนิค
(Technical Skill)
4. ด&านการงาน อันได&แก งานวิชาการ งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร และงานสร&างความสัมพันธ5ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
5. ด&านการฝRกอบรมและการพัฒนาผู&บริหาร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพในเทคนิค
การบริหารให&สูงยิ่งขึ้น
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ในการที่จะทําหน&าที่ทั้ง 5 ประการนี้ เป.นเรื่องที่ผู&บริหารจะต&องทํางานรวมกับบรรดา
ผู&รวมงานที่อยูภายใต&การบังคับบัญชา กลวิธีที่จะทําให&ได&รับความรวมมือจากผู&ใต&บังคับบัญชาอยาง
เต็มใจก็คือ ความสามารถของผู&บริหารที่จะต&องสร&างแรงจูงใจให&เกิดขึ้น นิพนธ5 กินาวงศ5
(2542: 111–112) ได&เสนอแนวทางในการสร&างแรงจูงใจในทางปฏิบัติไว& 5 ประการคือ การใช&ความดี
การใช&ความเข&มแข็ง การใช&การตอรอง การใช&การแขงขัน และการสร&างให&เกิดแรงจูงใจในตนเอง จาก
เอกสารประกอบการอบรมเตรียมผู&บริหารของกรมสามัญศึกษา (2527) ได&สรุปคุณธรรมที่ผู&บริหาร
จะต&องยึดถือปฏิบัติ หรือเรียกได&วาเป.นการใช&หลักจิตวิทยาในการปกครองคน การปฏิบัติดังกลาว
ประกอบด&วยคุณธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน การปฏิบัติตามคุณธรรมทั้ง 3 ประการ
นี้ได&รับการยอมรับกันโดยทั่วไปในบรรดาผู&ที่ผานการฝRกอบรมเพื่อเตรียมตัวเป.นผู&บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาและหากวาผู&บริหารสามารถปฏิบัติตามคุณธรรมให&ครบทั้ง 3 ประการนี้ให&เป.นที่ยอมรับ
ของผู&ใต&บังคับบัญชาแล&วก็เชื่อได&แนวาจะทําให&การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือแม&แต&การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาเป.นไปอยางมีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นดังกลาวตรงกับที่
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ5 (2536: 172–173) ได&กลาวสรุปไว&วา ในการทํางานรวมกับคนหมูมากนั้น
ผู&บริหารจําเป.นที่จะต&องมีการเสริมแรง (Reinforcement) ด&วยการให&กําลังใจ ยกยอง และหนทางที่
ดีที่สุดในการปฏิบัติตอผู&ใต&บังคับบัญชาก็คือ ความเป.นธรรมในการปกครองบังคับบัญชา มีความ
ยุติธรรมที่จะต&องแสดงออกให&เป.นที่ประจักษ5ชัด ซึ่งก็คือการใช&คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
นั่นเอง การตั้งอยูในคุณธรรมของผู&บริหารนั้นจะมีอยูหลายประการ เชน การได&รับการยอมรับนับถือ
จากชุมชนในฐานะที่ผู&บริหารเป.นตัวแทน หรือสัญลักษณ5ของหนวยงานผู&บริหารสามารถสร&างความ
เชื่อถือศรัทธาจากผู&ใต&บังคับบัญชาอันเป.นการสร&างอํานาจทางจิตวิทยาเพื่อการปกครอง
ผู&ใต&บังคับบัญชา ตัวอยางที่ดีของผู&บริหารยอมจะเป.นตัวอยางแกผู&ใต&บังคับบัญชาที่จะดําเนินรอยตาม
หรืออยางน&อยก็ไมประพฤติตนในทางที่ไมดี และเมื่อผู&บริหารไมมีความทุจริต ผู&ใต&บังคับบัญชาที่คิดจะ
ทําการทุจริตก็คงจะต&องคิดมากที่จะทําการทุจริต ดังนั้นจึงมีความจําเป.นอยางหลีกเลี่ยงไมได&ที่
ผู&บริหารจะต&องตั้งตนให&อยูในคุณธรรมทั้งด&านการครองตน ครองคน และครองงาน ความเป.นจริงแล&ว
กอนที่จะได&รับการแตงตั้งเป.นผู&บริหารต&องผานการฝRกอบรมจากสถาบันพัฒนาผู&บริหารมาแล&ว แต
การทํางานในสภาพความเป.นจริงอาจจะแปรเปลี่ยนไปจากที่ได&รับการฝRกอบรมเพราะสิ่งแวดล&อม
หลายประการ เชน พฤติกรรมด&านคุณธรรม การใช&อํานาจ ปฏิกิริยาตอสิ่งแวดล&อม ซึ่งอาจทําให&ไมได&
ปฏิบัติตามหลักการที่ได&รับการฝRกอบรมมา
ดังนั้น จากที่กลาวมาข&างต&น พฤติกรรมการบริหารของผู&บริหารโรงเรียนจึงเป.นปจจัยด&าน
หนึ่งที่ทําให&การบริหารงานประสบความสําเร็จ ผู&บริหารโรงเรียนนอกจากจะต&องเป.นผู&มีความรู&ทาง
วิชาการดีแล&ว ความเป.นผู&มีคุณธรรมจะทําให&ได&รับความเชื่อถือและความรวมมือจากผู&รวมงานและ
ชุมชน ทั้งนี้ ฉลอง มาปรีดา (2537: 11) กลาววา การที่ผู&บริหารโรงเรียนขาดคุณธรรมในการ
บริหารงานมักเป.นเหตุให&เกิดผลเสียหายตอการบริหารงานในสถานศึกษา คือ ผู&รวมงานหมดกําลังใจ
เกิดความท&อถอยในการทํางาน เกิดสภาพความขัดแย&ง ขาดความสามัคคีกันระหวางผู&บริหารกับครูจน
เกิดการร&องเรียนกลาวโทษกัน ผู&ที่อยูในหนวยงานเดียวกันทะเลาะเบาะแว&ง ชิงดี ชิงเดน แบงพรรค
แบงพวก อิจฉาริษยากลั่นแกล&งกัน ผู&ที่มีสวนเกี่ยวข&องอื่นๆ เชน ผู&ปกครอง ชุมชน กรรมการโรงเรียน
ขาดความเชื่อถือ ขาดความเชื่อมั่น ไมไว&วางใจในตัวผู&บริหาร และในที่สุดก็จะไมให&ความรวมมือใน
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การสนับสนุนการจัดการศึกษา สภาพดังกลาวเมื่อเกิดขึ้นกับสถานศึกษาใด ยอมบั่นทอนประสิทธิภาพ
การทํางานของหนวยงานนั้น บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจ ขาดการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
ผู&บริหารไมได&รับความรวมมือ ขาดความไว&วางใจจากผู&ที่มีสวนเกี่ยวข&องกับสถานศึกษา จึงนับได&วา
เป.นอุปสรรคตอการพัฒนาสถานศึกษาทุกๆ ด&าน ดังนั้นการบริหารโรงเรียน ไมวาระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาก็ตาม จะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ยอมขึ้นอยูกับพฤติกรรมในการ
บริหารงานของผู&บริหารโรงเรียน ที่สามารถบริหารงานในหน&าที่ความรับผิดชอบให&บรรลุวัตถุประสงค5
และเปhาหมายได& ผู&บริหารจะต&องเป.นผู&มีความรู&ความเข&าใจในหลักการบริหาร มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และที่สําคัญ คือ ต&องมีคุณธรรมสําหรับนักบริหารซึ่งจะเป.นเครื่องผูกใจให&ผู&รวมงาน
รวมมือ รวมใจทํางานในหน&าที่ของตนด&วยความเต็มใจ ทั้งนี้ จากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการ
พัฒนาคุณธรรมของบุคลากรและผู&บริหารตามแผนพัฒนาการศึกษาการศาสนา และวัฒนธรรม มี
เปhาหมายพัฒนาคุณธรรมโดยเฉพาะสําหรับผู&บริหารและครูตามโครงการของสํานักงานพัฒนา
คุณธรรม และโครงการที่มีเปhาหมายเพื่อพัฒนาคุณธรรมของบุคลากรทางการศึกษา ด&วยการจัด
หลักสูตรฝRกอบรมสําหรับผู&บริหารการศึกษาให&มีความรู& ความเข&าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม (ฉลอง มาปรีดา, 2537: 67)
ผู&วิจัยในฐานะข&าราชการครูตระหนักในความสําคัญของการเป.นแบบอยางที่เหมาะสมของ
บุคลากรผู&มีหน&าที่ทางการศึกษา โดยเฉพาะผู&บริหารโรงเรียนซึ่งมีความสําคัญและจําเป.นในการเป.น
แบบอยาง ที่อาจจะสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ดังนั้นผู&วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค5ด&านคุณธรรมของผู&บริหารที่เป.นจริงและที่คาดหวังตามทัศนะของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 ใน 3 ด&าน คือ คุณธรรมด&านการครอง
ตน คุณธรรมด&านการครองคน และคุณธรรมด&านการครองงาน เพื่อเป.นข&อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาคุณธรรมของผู&บริหารโรงเรียนประถมศึกษา และทราบถึงข&อดีข&อด&อยตลอดจนเพื่อพัฒนา
คุณธรรมของผู&บริหาร ชวยให&การบริหารงานในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งจะเป.น
ข&อมูลสารสนเทศเสนอแกหนวยงานที่ทําหน&าที่ที่ฝRกอบรมผู&ที่จะเข&าสูตําแหนงบริหารตอไปอีกด&วย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค5ด&านคุณธรรมของผู&บริหารที่เป.นจริงและที่คาดหวัง
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 ใน 3 ด&าน คือ
คุณธรรมด&านการครองตน คุณธรรมด&านการครองคน คุณธรรมด&านการครองงาน
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่พึงประสงค5ด&านคุณธรรมของผู&บริหารที่เป.นจริงและที่
คาดหวังตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 ที่มีอายุ
วุฒิการศึกษา และประสบการณ5การปฏิบัติงาน
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สมมติฐาน
การวิจัยครั้งนี้ผู&วิจัยตั้งสมมติฐานไว& ดังนี้
1. ครูที่มีอายุตางกัน มีทัศนะตอพฤติกรรมที่พึงประสงค5ด&านคุณธรรมของผู&บริหารที่เป.นจริง
และที่คาดหวังแตกตางกัน
2. ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีทัศนะตอพฤติกรรมที่พึงประสงค5ด&านคุณธรรมของผู&บริหารที่
เป.นจริงและที่คาดหวังแตกตางกัน
3. ครูที่มีประสบการณ5การปฏิบัติงานตางกัน มีทัศนะตอพฤติกรรมที่พึงประสงค5ด&าน
คุณธรรมของผู&บริหารที่เป.นจริงและที่คาดหวังแตกตางกัน
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีความสําคัญและประโยชน5ไว& ดังนี้
1. ทําให&ทราบถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค5ด&านคุณธรรมของผู&บริหารที่เป.นจริงและที่คาดหวัง
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 ใน 3 ด&าน คือ
คุณธรรมด&านการครองตน คุณธรรมด&านการครองคน คุณธรรมด&านการครองงาน
2. ทําให&ทราบถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค5ด&านคุณธรรมของผู&บริหารที่เป.นจริงและที่คาดหวัง
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 ที่มีความแตกตาง
กัน จําแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ5การปฏิบัติงาน
3. เพื่อเป.นข&อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมคุณธรรมของผู&บริหาร
โรงเรียน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
4. เป.นประโยชน5สําหรับผู&ที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พฤติกรรมที่พึงประสงค5ด&านคุณธรรม
ของผู&บริหารที่เป.นจริงและที่คาดหวังในลําดับตอไป
ขอบเขตของการวิจัย
ผู&วิจัยได&กําหนดขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้ไว& ดังนี้
1. ขอบเขตด)านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค5ด&านคุณธรรมของผู&บริหารที่เป.นจริงและที่
คาดหวังตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 โดยศึกษา
พฤติกรรมที่พึงประสงค5ด&านคุณธรรมของผู&บริหารที่เป.นจริงและที่คาดหวัง ใน 3 ด&าน คือ
1.1 คุณธรรมด&านการครองตน
1.2 คุณธรรมด&านการครองคน
1.3 คุณธรรมด&านการครองงาน
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2. ประชากรและกลุ-มตัวอย-าง
2.1 ประชากร คือ ข&าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 3 ปiการศึกษา 2553 จํานวน 721 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 67 โรง ซึ่งเป.นผู&ปฏิบัติหน&าที่การ
สอน
2.2 กลุมตัวอยาง คือ ข&าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 3 ปiการศึกษา 2553 จํานวน 258 คน โดยใช&สูตรยามาเน (Yamane, 727-728
อ&างถึงใน ผองศรี วาณิชย5ศุภวงศ5, 2546: 104) และสุมมาเป.นกลุมตัวอยางด&วยวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ
อยางเป.นสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling)
(พวงรัตน5 ทวีรัตน5, 2540: 86-87)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) เป.นตัวแปรด&านสถานภาพของกลุม
ตัวอยางได&แก
3.1.1 อายุของครู จําแนกเป.น 2 กลุม ดังนี้
- ต่ํากวา 30 ปi
- ตั้งแต 30 ปiขึ้นไป
3.1.2 วุฒิการศึกษา จําแนกเป.น 2 กลุม ดังนี้
- ปริญญาตรี
- สูงกวาปริญญาตรี
3.1.3 ประสบการณ5การปฏิบัติงานของครู จําแนกเป.น 3 กลุม ดังนี้
- ต่ํากวา 5 ปi
- 5 – 10 ปi
- มากกวา 10 ปiขึ้นไป
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได&แก พฤติกรรมที่พึงประสงค5ด&านคุณธรรม
ของผู&บริหารที่เป.นจริงและที่คาดหวังตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 3 ใน 3 ด&าน คือ
3.2.1 คุณธรรมด&านการครองตน
3.2.2 คุณธรรมด&านการครองคน
3.2.3 คุณธรรมด&านการครองงาน
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นิยามศัพทเฉพาะ
การวิจัยครั้งนี้ ผู&วิจัยได&ให&ความหมายของศัพท5เฉพาะ ดังตอไปนี้
1. พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของผู&บริหารทั้งทางด&านกาย วาจา
และใจ ซึ่งการกระทําเหลานั้นครูสามารถสังเกตได&
2. คุณธรรม หมายถึง ความสํานึกดีที่มีอยูภายในจิตใจของผู&บริหารโรงเรียนที่แสดงออกด&วย
จิตสํานึก โดยมีเปhาหมายในทางที่ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีแตความยุติธรรม การเสียสละ ความมี
น้ําใจตอกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน รวมทั้งสิ่งที่ดีงามที่ควรประพฤติ
3. พฤติกรรมที่พึงประสงคด)านคุณธรรมของผู)บริหารที่เปนจริงและที่คาดหวัง หมายถึง
การประพฤติปฏิบัติตนของผู&บริหารในสิ่งที่ดีงามจนเป.นนิสัยหรือเคยชิน และพฤติกรรมที่ครูต&องการ
หรืออยากให&ผู&บริหารมีพฤติกรรมที่ดี หรือในสิ่งที่ดีงาม เป.นแบบอยางให&กับผู&ใต&บังคับบัญชา ด&าน
คุณธรรม ใน 3 ด&าน ดังนี้
3.1 คุณธรรมด)านการครองตน หมายถึง เป.นพฤติกรรมทําให&เห็นดีเห็นงาม เป.นหลัก
ประกันหรือเป.นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให&เกิดคุณงามความดีแกตัว เพื่อมิให&ตนปฏิบัติในสิ่งที่ผิดๆ
คุณธรรมดังกลาว ได&แก มีความระเบียบวินัยในการปฏิบัติตน แตงกายสุภาพ เรียบร&อย และเหมาะสม
ใช&เวลาวางให&เกิดประโยชน5 ไมเป.นหนี้เป.นสินล&นพ&นตัว ไมใช&จายฟุtมเฟuอยเกินฐานะของตน มีความ
กระฉับกระเฉง คลองแคลววองไว ละเว&นการประพฤติชั่ว ละเว&นจากอบายมุขตางๆ ไมใช&วาจาหยาบ
คายลวงเกินผู&อื่น มีความประหยัด อดออม มีความขยันหมั่นเพียร มีความรอบรู& เฉลียวฉลาด มีความ
อดทน อดกลั้น มีความรัก และศรัทธาในอาชีพ มีบุคลิกภาพที่ดี สงางาม มีความสุขุมเยือกเย็น
ปฏิบัติงานตรงตอเวลา มีสุขภาพที่สมบูรณ5 แข็งแรง ไมพยาบาทปองร&ายผู&อื่น และมีจิตใจดีงาม
3.2 คุณธรรมด)านการครองคน หมายถึง เป.นพฤติกรรมที่ใช&เป.นแนวทางในการบริหาร
บุคคล เพื่อทําให&เป.นที่รักเคารพและศรัทธาของผู&รวมงานและบุคคลอื่น คุณธรรมดังกลาว ได&แก มี
ความเป.นประชาธิปไตย มีความเอื้อเฟuvอเผื่อแผแกผู&อื่น ให&ความชวยเหลือเมื่อผู&อื่นทุกข5ยาก มีความ
ยุติธรรม ไมลําเอียง รับฟงความคิดเห็นที่ขัดแย&ง ยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวม รับฟงเหตุผลของ
ผู&อื่น วางตนเหมาะสม ไมถือตัว ไมถือยศศักดิ์ มีความเป.นกันเอง แสดงออกตอผู&อื่นด&วยความยิ้มแย&ม
แจมใส มีการยกยองชมเชยผู&กระทําดี สามารถทํางานรวมกับผู&อื่นได&อยางราบรื่น มีความเมตตากรุณา
มีใจกว&าง รับฟงความคิดเห็นของผู&อื่น สนับสนุนผู&รวมงานให&มีความเจริญก&าวหน&าในหน&าที่การงาน มี
มนุษย5สัมพันธ5ที่ดีกับผู&รวมงานและผู&อื่น เข&าใจผู&รวมงานและผู&อื่น มีความเสียสละกําลังกายและกําลัง
ทรัพย5 ปฏิบัติตอผู&อื่นอยางเสมอต&นเสมอปลาย และมีความสามัคคี
3.3 คุณธรรมด)านการครองงาน หมายถึง เป.นพฤติกรรมในการบริหารงานเพื่อให&เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกงาน คุณธรรมดังกลาว ได&แก มีความกระตือรือร&นในการทํางาน มี
ความซื่อสัตย5สุจริตในการทํางาน มีความสามารถในการแก&ปญหา ปฏิบัติหน&าที่ด&วยความเอาใจใส มี
ความมุงมั่นที่จะทํางานให&สําเร็จ มีความรับผิดชอบตอภาระงานในหน&าที่ ไมใช&เวลาราชการเพื่องาน
สวนตน มีความรอบคอบในการทํางาน มีความสามารถในการประสานงาน ปฏิบัติงานทันตาม
กําหนดเวลาที่ทางราชการกําหนด มีความสามารถใช&เทคโนโลยีและเทคนิควิธีการใหมๆ ในการ
บริหารงาน ใจกว&างรับฟงความคิดเห็นของผู&อื่น ให&โอกาสผู&รวมงานปฏิบัติงานได&อยางเต็ม
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ความสามารถ มีความสามารถปรับปรุงงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความอุตสาหะในการทํางาน เป.นที่
ศรัทธาของผู&รวมงาน และกล&าได&กล&าเสีย
4. ทัศนะ หมายถึง ความคิดเห็นของครู ที่ประกอบด&วยเหตุผล ที่มีตอพฤติกรรมที่พึง
ประสงค5ด&านคุณธรรมของผู&บริหารที่เป.นจริงและที่คาดหวัง ใน 3 ด&าน คือ คุณธรรมด&านการครองตน
คุณธรรมด&านการครองคน และคุณธรรมด&านการครองงาน
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ที่มีหน&าที่ดูแลโรงเรียนประถมศึกษาใน 4 อําเภอ จังหวัดปตตานี ได&แก โรงเรียนใน
อําเภอสายบุรี โรงเรียนในอําเภอไม&แกน โรงเรียนในอําเภอกะพ&อ และโรงเรียนในอําเภอทุงยางแดง
6. ผู)บริหาร หมายถึง บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงผู&อํานวยการโรงเรียน รักษาการผู&อํานวยการ
โรงเรียน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3
7. ครู หมายถึง ข&าราชการครูที่ปฏิบัติงานด&านการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต 3

