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บทบาทของผู้บริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคดิเห็นของครู  
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม 

ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครู

สังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 248 คน   ผลการศึกษาพบวา่  

บทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ี

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการ

พฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

พบว่า ครูท่ีมีเพศ  วุฒิการศึกษาประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ครูท่ี

ปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study and compare the role of administrators in Moral school development on teachers’ 

opinion under the Private Educational office in three southern border provinces.  The sample of this study consisted of 248 

instructors under the Private Educational office in three southern border provinces The Result of research found that the overall 

and individual roles of administrators under the Private office in three southern boarder provinces showed high level. and the 

comparison of result of the administrators role in Moral school development on instructors’ opinion as revealed by instructors 

as overall were not different by different gender, education as well as working experience.  The instructors who worked in 

different school size showed overall opinion in statistically significant at of .01. 
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บทนํา 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกาํหนดใหโ้รงเรียนคุณธรรมเป็นหน่ึงในตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators: 

KPI) ในการประกนัและการประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment: IQA) เพ่ือเป็นหลกัประกนัให้กบั

ชุมชนและผูป้กครองไดม้ัน่ใจวา่โรงเรียนท่ีบุตรหลานเรียนนั้นมีคุณภาพ โดยสถานศึกษาท่ีนาํรูปแบบน้ีไปใช ้จะถือเป็น

หลกัประกนัพ้ืนฐานว่าสถานศึกษานั้นสามารถดาํเนินการสร้างคนดีให้กบับ้านเมืองได ้ซ่ึงตอ้งดาํเนินการตามรูป

แบบอยา่งจริงจงัและเป็นท่ียอมรับได ้โรงเรียนคุณธรรมเป็นสถานศึกษาท่ีผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและ   

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในกระบวนการขบัเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริม ความดีในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา ซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาและปรับเปล่ียนเป็น พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ไดอ้ย่างย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผน

ยุทธศาสตร์การศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้20 ปี (พ. ศ. 2560-2579) มีพนัธกิจเสริมสร้างความมัน่คงแก่สถาบนัชาติ

ศาสนาพระมหากษตัริยป์ลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขในสังคมพหุวฒันธรรมบนพ้ืนฐาน

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพฒันาการศึกษาทุกระดบัสูงมาตรฐานสากลและพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัสู่ความ

มัน่คงมัง่คัง่ย ัง่ยืนเสริมสร้างการบริหารการจัดการเชิงบูรณาการในพ้ืนท่ีให้มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

นอกจากน้ีกลยทุธ์ของการพฒันาการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมัง่คง คือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีเนน้ความมีวินยัใน

ตนเองสูงความเป็นพลเมืองพลโลกและการดาํรงตนตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความมัน่คงดา้นสังคมและ

เศรษฐกิจ (สาํนกังานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดั, 2561)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิ่ง

ท่ีจะนาํองคก์รสู่การเปล่ียนแปลง ฉะนั้นผูบ้ริหารจึงเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา เพราะผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้าํ

และเป็นผูส้ร้างขวญักาํลงัใจใหค้รูเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเกิดลกัษณะนิสัยท่ีตอ้งการในโลก

ยคุไร้ พรมแดน ซ่ึงการจดัการศึกษาท่ีสมบูรณ์นั้นจะตอ้งพฒันาทั้งดา้นความรู้ควบคู่ กบัคุณธรรม ในการพฒันาคุณธรรม

จริยธรรมนั้นแผนพฒันาประเทศ แผนพฒันาการศึกษาต่าง ๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดก้าํหนดนโยบายและกลยทุธ์

โดยมี จุดเนน้การพฒันาความรู้กบัคุณธรรม   

 การพฒันาคุณธรรม จริยรรมจะตอ้งจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ถือวา่เป็น

บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในการเป็นผูน้าํในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน เพ่ือพฒันาคุณภาพนักเรียนให้เป็น

บุคคลท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาได ้และพฒันาครูผูส้อนในการสอนให้

สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความสนใจ ความตอ้งการ และเจตคติของผูเ้รียน โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง เน้น

กระบวนการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้เป็นเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและนาํไปใชใ้นการสร้างและเตรียมทรัพยากร

มนุษย ์ให้ประเทศมีคุณภาพท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบยัง่ยืน ซ่ึง

ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งกาํหนดกลยทุธ์ โดยเปล่ียนแปลกระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้และเรียนรู้ดว้ย

ตนเองมากยิง่ข้ึน และผูบ้ริหารจะตอ้งเร่งรัดพฒันาครูอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ใหเ้ป็นผูท่ี้มีศกัยภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะ

ใหก้ารศึกษาอบรมพฒันาเยาวชนของชาติในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสาํคญัต่อประเทศชาติ (ไชยพร,2556 ) 

สํานักงานการศึกษาเอกชนชายแดนใตใ้นฐานะหน่วยงานท่ีมีพนัธกิจหลกัในการส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษา

เอกชน ซ่ึงประกอบดว้ย จงัหวดัยะลา จงัหวดัปัตตานี และจงัหวดันราธิวาส เป็นหน่วยงานการศึกษาสังกดัสาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชนสาํนกัปลดักระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนใน

พ้ืนท่ีชายแดนใต ้มีโรงเรียนในสังกดั 282 แห่ง เพ่ือใหผ้ลผลิตของการจดัการศึกษาคือนกัเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย

จิตใจสติปัญญามีความรู้คุณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

และให้นักเรียนมีคุณลกัษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์คือเป็นคนดีเก่งและมีความสุข(สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน, 2560) ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของ
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ครู สังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชน ในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใตท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม สนบัสนุนคุณธรรมใน

โรงเรียน เพ่ือนาํไปพฒันาปรับปรุงต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสํานกังาน

การศึกษาเอกชน ในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้

 2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานการศึกษาเอกชน ในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้จาํแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังาน ขนาดโรงเรียน    

 

วธีิการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนเอกชน สังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชน ในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้ปี

การศึกษา 2561 จาํนวน 699  คนท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนเอกชน สังกดั

สาํนกังานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้ปีการศึกษา 2561 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ 

เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 ) ได้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 248 คน โดยสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 

random sampling) ตามจาํนวนโรงเรียน จากนั้นสุมอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) โดยการจบัสลาก 

  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ประกอบดว้ย เพศ   วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดโรงเรียน 

 ส่วนท่ี 2 และ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมป็นลกัษณะมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1964) ดงัน้ี 

   5  หมายถึง  บทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

   4   หมายถึง  บทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม อยูใ่นระดบัมาก 

   3   หมายถึง  บทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง 

   2   หมายถึง  บทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม อยูใ่นระดบันอ้ย 

   1   หมายถึง  บทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 การสร้างเคร่ืองมือการวจิัย 

 ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีไดพ้ฒันาข้ึนให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านเป็นผูพิ้จารณาตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 

พบว่ามีคุณภาพด้านความตรงของเน้ือหามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ และนําไปปรับปรุงตามข้อแนะนําของ

ผูท้รงคุณวฒิุ แลว้จึงนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try out) กบัครูโรงเรียนเอกชนจาํนวน 30 คน หาค่าความเช่ือมัน่โดย

การหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficients) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) พบวา่ค่าความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถามเท่ากบั.985 
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 วธีิดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการช้ีแจงรายละเอียดของการทาํวจิยั วตัถุประสงค ์และขอความยนิยอมจากครูผูเ้ขา้ร่วมวจิยัเพ่ือ

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งหมด 225 ฉบบั คิดเป็น

ร้อยละ 90 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของ

ผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม จาํแนกตามเพศ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ปฏิบติังาน และขนาดโรงเรียน โดย

ใชส้ถิติไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One-way ANOVA) 
 

ผลการวจิัย 

 ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม

 กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้ จาํนวน 225 คน 

เม่ือจาํแนกตามตวัแปรเพศพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 74.67 เพศชายมีจาํนวน 57 คน คิด

เป็นร้อยละ 25.33 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่วฒิุการศึกษา  ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรี มีจาํนวน 199 คน คิดเป็นร้อย

ละ 88.44 สูงกวา่ปริญญาตรี มีจาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 11.56 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ปฏิบติังาน 

1 – 5  ปี มีจาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 39.56 6 - 10 ปี มีจาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00  10 ปี ข้ึนไป มีจาํนวน 55 คน 

คิดเป็นร้อยละ 24.44   และจาํแนกตามตวัแปรขนาดโรงเรียน พบวา่ ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเลก็มีจาํนวน 17 คน คิด

เป็นร้อยละ 7.56 ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดกลางมีจาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน

ขนาดใหญ่มีจาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 59.11   

 ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาการศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู 

สังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้ในภาพรวม และรายดา้น ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน บทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู 

สังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้

ดา้น 
บทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันา 

โรงเรียนคุณธรรม 

n = 225 
ระดบั 

X̄  S.D 

1 ดา้นการสร้างการยอมรับและการรับรู้ 4.1818 0.7248 มาก 

2 ดา้นการครูแกนนาํ และ นกัเรียนแกนนาํ 4.1123 0.7386 มาก 

3 ดา้นการกาํหนดคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 4.0889 0.6837 มาก 

4 
 

5 
 

6 

ดา้นการกาํหนดวธีิการบรรลุคุณธรรม 
อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
ดา้นการลงมือปฏิบติัเพ่ือบรรลุเป้าหมายการ
เปล่ียนแปลง 
ดา้นการสร้างกลไกลการขบัเคล่ือนโรงเรียน
คุณธรรม 

4.1127 
 

4.1738 
 

4.1367 
 

0.7217 
 

0.7345 
 

0.7662 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

                                    รวม 4.1349 0.6707 มาก 
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จากตารางท่ี 1 บทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมตามความคิดเห็นของครู สังกดัสํานักงาน

การศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.1349) และ เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบวา่  ดา้นการสร้างการยอมรับและการรับรู้ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.1818) รองลงมา ดา้นการลงมือ

ปฏิบติัเพ่ือบรรลุเป้าหมายการเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.1738)  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการกาํหนด

คุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.0889) 

ตอนท่ี 3  เปรียบเทียบระดบับทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมตามความคิดเห็นของครู สังกดั

สํานักงานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้ตามตัวแปร เพศ    วุ ฒิการ ศึกษ า  ปร ะส บการ ณ์ 

ในการปฏิบติังาน และขนาดโรงเรียน 

   3.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t  บทบาทของผูบ้ริหารในการ

พฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู  สังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้

จาํแนกเพศ พบวา่ ภาพรวมไม่แตกต่างกนั    

 3.2 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม สังกดัสํานักงานการศึกษา

เอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้ตามวฒิุการศึกษาโดยภาพรวม พบวา่  ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น

ต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมไม่แตกต่างกนั   

  3.3 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม  ตามความคิดเห็นของครู สังกดั

สํานักงานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามตวัแปรประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยภาพรวม 

พบว่าครูท่ีมีประสบการณ์ปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมไม่

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการสร้างการยอมรับและการรับรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05   

 3.4 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม  ตามความคิดเห็นของครู สังกดั

สาํนกังานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามตวัแปรขนาดโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ

ผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยครูท่ี

ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x  = 4.2601) รองลงมา คือ ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดกลาง 

( x = 3.9548) และครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเลก็ มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ( x = 3.9500)   เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่

ดา้นการสร้างการยอมรับ และ การรับรู้มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยครูท่ี

ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x  = 4.3192) รองลงมา คือ ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดกลาง 

( x = 3.9855) และครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเลก็ มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ( x = 3.9733)  ดา้นการสร้างครูแกนนาํ และ 

นกัเรียนแกนนาํ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาด

ใหญ่ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x  = 4.2550) รองลงมา คือ ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดกลาง ( x = 3.9152) และครูท่ี

ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเล็ก มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ( x = 3.8663)  ดา้นการกาํหนดคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนมี

ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด ( x  = 4.2202) รองลงมา คือ ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดกลาง ( x = 3.8857) และครูท่ีปฏิบติังานใน

โรงเรียนขนาดเลก็ มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด( x = 3.9580) ดา้นการกาํหนดวิธีการบรรลุคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนความ

คิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05โดยครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด                     

( x  = 4.2186) รองลงมา คือ ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดกลาง ( x = 3.9600) และครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน
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ขนาดเลก็ มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ( x = 3.9580) และดา้นการลงมือปฏิบติัเพ่ือบรรลุเป้าหมายการเปล่ียนแปลง มีความคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

 ( x  = 4.2857) รองลงมา คือ ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดกลาง ( x = 4.0207) และครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน

ขนาดเลก็ มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ( x = 3.9739) ดา้นการสร้างกลไกลการขบัเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมมีความคิดเห็นแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x  = 4.2641) 

รองลงมา คือ ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดกลาง ( x = 3.9450) และครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเลก็ มีค่าเฉล่ีย

ตํ่าท่ีสุด ( x = 3.9853)   

 

อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

 ผลการ ศึกษ าบ ทบ า ทข อ ง ผู ้บ ริ ห า ร ใ น ก าร พัฒ น าโ ร ง เ รี ยน คุ ณธ ร ร ม ตามค วามคิ ด เ ห็ นข อ ง ค รู 

 สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก  

ด้านการสร้างการยอมรับและการรับรู้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาด้านการลงมือปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

การเปล่ียนแปลงและดา้นการกาํหนดคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

  ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกดั

สาํนกังานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ จาํแนกตามตวัแปรเพศ  วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ใน

การปฏิบติังาน และขนาดโรงเรียน ไดผ้ลดงัน้ี ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตาม

ความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ จาํแนกตามตวัแปรเพศ พบวา่ครูท่ี

มีเพศ  วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันา

โรงเรียนคุณธรรม โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันา

โรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ จาํแนกตาม

ตวัแปรขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ครูท่ีมีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ

บทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

อภิปราย 

 ผลการศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังาน

การศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้   อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

   1. การศึกษาการบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สาํนกังานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการสร้าง

การยอมรับและการรับรู้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาดา้นการลงมือปฏิบติัเพ่ือบรรลุเป้าหมายการเปล่ียนแปลงและดา้น

การกาํหนดคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแกว้ตา  (2555)  ไดศึ้กษาการศึกษา

สภาพการบริหารโรงเรียนคุณธรรมชั้นนาํในภาคตะวนัออกสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบว่า

สภาพการบริหารโรงเรียนคุณธรรมชั้นนาํในภาคตะวนัออกสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา่

ในภาพรวม พบว่ากระบวนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและการปรับปรุงให้

เหมาะสมมีการปฏิบติัในระดบัท่ีมากสุด สาํหรับค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่การปฏิบติัตามแผนรองลงมาดา้นการวางแผนและ

ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสมตามผลการประเมินส่วนค่าเฉล่ียตํ่าสุดได้แก่การตรวจสอบผลการดาํเนินงาน และ

สอดคลอ้งกบับญัชร (2559) การพฒันาแนวทางการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนาํของโรงเรียน ภ.ป.ร  ราช
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วทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์ผลการศึกษาพบวา่โรงเรียนดาํเนินการจดักิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนาํ

ปีการศึกษา 2557-2558 บรรลุตามเกณฑเ์ป้าหมายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกดั

สํานกังานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามตวัแปรเพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังาน และขนาดของโรงเรียน อภิปรายผลไดด้งัน้ี    

     2.1 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกดั

สํานักงานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ จาํแนกตามตวัแปรเพศ พบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกนัใน

ภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั จาํแนกตามตวัแปรเพศ เพราะผูบ้ริหารให้ความสําคญัเพศชายกบัเพศหญิงเท่า

เทียมกนั มีทศันคติ ให้ความสาํคญัต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือ

พร้อมรับในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมใหเ้กิดข้ึนจริงการปฏิบติังานร่วมกนัสมํ่าเสมอสอดคลอ้งกบัรัชทิตา (2553)ได้

ศึกษาบทบาทผูบ้ริหารกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทผูบ้ริหารกบัการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนาํ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1ไม่

แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัพนมพร (2557) ไดศึ้กษาสมรรถนะดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะ

ดา้นคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั   

     2.2 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกดั

สํานักงานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ จาํแนกตามตวัแปรวุฒิการศึกษา พบว่า ครูท่ีมีระดบั

การศึกษาต่างกนั ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง เพราะ ผูบ้ริหารมีการสนบัสนุน และเปิดโอกาส ใหบุ้คลากรใน

โรงเรียน มีพฒันาดา้นความรู้ มีการสอดแทรกบูรณาการความรู้ ปลูกจิตสาํนึกในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่นกัเรียน

ให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงเป็นผลให้ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการให้ความสาํคญั ตระหนกัถึง

คุณค่าในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรรยา (2546) ไดศึ้กษาคุณธรรม จริยธรรมท่ีปฏิบติัจริงและท่ีพึง

ประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในสหวิทยาเขตรัชโยธิน ตามทศันของครู พบว่า คุณธรรม จริยธรรมท่ีพึง

ประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาจาํแนกตามวุฒิการศึกษา ไม่มีความแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั รัชทิตา  

(2553)ไดศึ้กษาบทบาทผูบ้ริหารกบัการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนาํ สังกดัสํานกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ผูบ้ริหารและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาท

ผูบ้ริหารกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุณธรรมชั้ นนํา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1ไม่แตกต่างกนั 

 2.3 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกดั

สํานักงานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ จาํแนกตามตวัแปรประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็น ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัเพราะผูบ้ริหารมีความรู้

หลกัในการการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน มีแนวทางในการพฒันาท่ี

ชดัเจน ทาํให้เกิดความพอใจ นอกจากน้ีมีการมอบหมายงานเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของ

ผูป้ฏิบติังานอีกดว้ย สอดคลอ้งกบั ละเอียด (2546) ไดศึ้กษาคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ตามทศันะของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ผลการเปรียบเทียบคุณธรรมและ
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จริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนจาํแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังาน ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัมี

ทศันะต่อคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั ชูชาติ  (2550) ได้

ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกันมีความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั พนมพร 

(2557) ไดศึ้กษาสมรรถนะดา้นคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน สังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะดา้นคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สถานศึกษา จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

  2.4 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกดั

สํานักงานการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ จาํแนกตามตวัแปรขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูท่ี

ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดต่างกนัในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เพราะ

บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ขนาดของโรงเรียนต่างยอ่มมีการพฒันาท่ีแตกต่างกนัไป 

เพ่ือพร้อมรับในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง ซ่ึงในผลวิจยัน้ี จะเห็นวา่ สถานศึกษาขนาดใหญ่ท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดนัน่อาจเน่ืองจากวา่  โรงเรียนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่นั้น เป็นผูบ้ริหารท่ีมากดว้ยประสบการณ์ มี มีความ

มุ่งมัน่ในการพฒันาโรงเรียน เพ่ือนาํไปสู่โรงเรียนท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และโรงเรียนขนาดใหญ่มีความ

พร้อมในดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากรท่ีจะปฏิบติังานท่ีไดรั้บหมายให้สาํเร็จ ซ่ึงแตกต่างกบัสถานศึกษาขนาดเลก็ ท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด อาจเน่ืองจากวา่สถานศึกษาขนาดเลก็ท่ีขาดความพร้อมในหลายๆดา้น ทั้งงบประมาณ ดา้นบุคคล การ

ดาํเนินงานต่างๆ เป็นตน้ และผูบ้ริหารส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์ในการบริหารงานมาอยา่งยาวนาน อีกทั้งการพฒันา

โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีบุคลากรจาํนวนนอ้ย ก็ปรับเปล่ียนไดย้ากอีกดว้ยสอดคลอ้งกบัสุธนัยชนก  

(2557) ไดศึ้กษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานพฒันาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบว่า ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานพฒันาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวม

และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบัเบญจพร (2557) ไดศึ้กษาบทบาทของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  พบวา่ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ

ส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของขา้ราชการครูจาํแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั. 01 และสอดคลอ้งกบั อุไรวรรร (2558) ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบวา่ ครู

ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมนกัเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัท่ี .05 

 

กติติกรรมประกาศ 

 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลือและให้คาํปรึกษาอย่างดียิ่งจาก  อาจารย ์ดร.ศิลป์ชยั 

สุวรรณมณี อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ีไดถ้่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ คาํแนะนาํ ดว้ยความเอาใจใส่เป็น

อยา่งดี และขอขอบคุณคณาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลยัทกัษิณทุกท่าน รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญท่ี

ไดป้รับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องและใหค้าํแนะนาํในการสร้างเคร่ืองมือให้ถูกตอ้งสมบูรณ์รวมทั้งบุคคลท่ีผูว้ิจยัไดอ้า้งอิง
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ทางวิชาการ ตามท่ีปรากฏในบรรณานุกรม ตลอดจนคุณผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะครูเอกชนสังกัดสํานักงาน

ศึกษาธิการจงัหวดัพทัลุง ทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการทดลองเคร่ืองมือการวจิยัและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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