
 

การบริหารงานตามหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามความคดิเห็นของครู 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 

        นางสาวรพพีรรณ     สีสด  

 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพือ่ศึกษาการบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
(2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อาย ุวุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์การท างาน กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั  คือ ครูในโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 11 โรงเรียน จ านวน 103 คน โดยได้มาดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบแบ่งชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามการบริหารงาน
คุณธรรมตามหลกัพรหมวหิาร4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ คุณธรรมดา้นเมตตา คุณธรรมดา้นกรุณา คุณธรรม
ดา้นมุทิตา และคุณธรรมดา้นอุเบกขา มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .978 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  
ความถ่ี  (Frequency)  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
การทดสอบค่าที  (Independent Samples t -test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
analysis of variance)   

ผลการวจิยั  พบวา่   
1.การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากที่สุด   
2. ผลเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การท างาน มีดงัน้ี  
 

*นกัศกึษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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2.1 การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกนั โดยภาพรวมและ รายด้านไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   

2.2 การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู โรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่มีวฒิุการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวมและ ราย
ดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   

2.3 การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่มีอายตุ่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  และรายดา้นคุณธรรมเมตตา ดา้นคุณธรรมกรุณา และดา้นคุณธรรมมุทิตา 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนคุณธรรมดา้นอุเบกขาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.4 การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมและ
รายดา้นคุณธรรมดา้นกรุณา คุณธรรมดา้นมุทิตา และคุณธรรมดา้นอุเบกขาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนคุณธรรมดา้นเมตตาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

     
ค าส าคญั : การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4    ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การบริหารจดัการศึกษาจะประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจ มีทกัษะ คุณธรรม และมีคุณสมบัติที่ดี คือสมรรถภาพของผู ้บริหาร ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แนะน า  ตัก เตื อน   ควบคุม   ก ากับดูแล  บุคลากรในองค์กร   การที่ จะปฏิบัติหน้าที่ ดังก ล่าวให้
ไดผ้ลดี   ผูบ้ริหารตอ้งประพฤติเป็นแบบอยา่งที่ดี ผูบ้ริหารที่ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งในทุกๆ ดา้น เช่น ดา้น
คุณธรรม จริยธรรมความยตุิธรรม และบุคลิกภาพ  จะมีผลสูงต่อการยอมรับของบุคลากร ท าให้เกิดความ
เช่ือถือศรัทธาต่อการบริหารงาน  จนสามารถปฏิบตัิตามไดด้ว้ยความพึงพอใจ คุณธรรมเป็นส่ิงจ าเป็นมาก
ส าหรับผูบ้ริหาร คุณธรรมนั้นมีปรากฏอยู่ในหลักค าสอนของทุกศาสนานอกจากนั้ นยงัมีอยู่ในรูปของ
กฎหมายระเบียบค าสั่ง จรรยาบรรณ ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งยดึคุณธรรมเป็นแนวทางแห่งการปฏิบติัเพือ่พฒันาสู่
ความเจริญทางด้านวตัถุและจิตใจ ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 77 
บญัญติัวา่รัฐตอ้งจดัใหมี้แผนพฒันาการเมืองจดัท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้  ารง 
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ต าแหน่ง ทางการเมืองขา้ราชการและพนกังานหรือลูกจา้งอ่ืนของรัฐ เพือ่ป้องกนัการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพใการปฏิบตัิหนา้ที่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท้ี่มีความส าคญัตอ้งการจดั
การศึกษา เป็นผู ้น าที่จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมให้แก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นักเรียน รวมทั้งยงัก าหนดนโยบาย แนวทางในการฝึกอบรมสั่งสอนและสามารถปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนครูผูส้อนและบุคคลอ่ืนๆในโรงเรียนให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
 
สมมติฐานการวิจัย  

1. การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ แตกต่างกนั 

2. การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุแตกต่างกนั 

3.การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา แตกต่างกนั 

4. การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบลการณ์การท างาน 
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวิจัย  

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู ้สอน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 11 โรงเรียน จ านวนครูผูส้อน 140 คน 
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2. กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือครูผูส้อน ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 11 โรงเรียน จ านวนครูผูส้อน 140 คน โดยการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจากตารางเครจซ่ีและมอร์แกน  
สุรศักด์ิ อมรรัตนศักด์ิ  (2559 , หน้า 90  - 101; อ้างอิงจาก Krejcie and Morgan. 1970.   Educational and 
Psychological Measurement. P.607-610) ได ้กลุ่มตวัอยา่ง  
จ านวน103 คน ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ  ดงัน้ี 
1  เพศ 1) ชาย   2) หญิง 

  2. อาย ุ 1) ต  ่ากวา่ 30 ปี  2) 30– 44 ปี  3) 45 ปีขึ้นไป     
3. วฒิุการศึกษา   1) ปริญญาตรี      2) สูงกวา่ปริญญาตรี 
4. ประสบการณ์การท างาน   1)ต  ่ากวา่ 5 ปี 2) 5  – 9 ปี 3)10 ปีขึ้นไป    

2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ดา้นเมตตา ดา้นกรุณา 
ดา้นมุทิตา และดา้นอุเบกขา 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัไวด้งัภาพประกอบ 1 
ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
   

 
 

 

 

 
 

1. เพศ 
1.1. ชาย 
1.2. หญิง 

2. อาย ุ 
2.1.  ต ่ากวา่ 30     ปี 

 2.2.  30 - 44        ปี 
 2.3.  45 ปีขึ้นไป     
3. วฒิุการศึกษา 

3.1.  ปริญญาตรี 
3.2.  สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. ประสบการณ์การท างาน 
4.1.  ต ่ากวา่ 5     ปี 
4.2.  5   – 9       ปี 
4.3.  10ปีขึ้นไป 

 
 

การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหม
วหิาร4 ของผูบ้ริหาสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
ไดแ้ก่ 

1. ดา้นเมตตา 
2. ดา้นกรุณา 
3. ดา้นมุทิตา 
4. ดา้นอุเบกขา 
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วิธีด าเนินการวิจัย  

การวจิยัเร่ืองการบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนิน 
การดงัน้ี  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  ครูผู ้สอน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 11 โรงเรียน จ านวน 140 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือครูผูส้อน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 11 โรงเรียน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางเครจซ่ี
และมอรแกน สุรศัก ด์ิ อมรรัตนศักด์ิ   (2559 , หน้า 90  - 101; อ้างอิงจาก Krejcie and Morgan. 1970. 
Educational and Psychological Measurement. P.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 103 คน ดงัขอ้มูลที่ปรากฏ 
 (ดูตาราง 1) 
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ตารางที่  1 จ  านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจากครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตวฒันา

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559   
 
สถานศึกษา จ านวนครูผูส้อน (ประชากร) และจ านวนครูผูส้อน (กลุ่มตวัอยา่ง) 
 
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพระนคร  จ านวนครูผูส้อน                 จ านวนครูผูส้อน 
                                                         (ประชากร)            (กลุ่มตวัอยา่ง) 
1.โรงเรียนราชบพธิ 
2.โรงเรียนวดัสุทศัน์ 
3.โรงเรียนวดัมหรรณพาราม ในราชูปถมัภ ์
4.โรงเรียนวดัมหาธาตุ 
5.โรงเรียนวดัพระเชตุพน 
6.โรงเรียนราชบูรณะ 
7.โรงเรียนวดัมกุฏกษตัิยาราม 
8.โรงเรียนวดัอินทรวหิาร 
9.โรงเรียนวดัใหม่อมตรส 
10โรงเรียนวดัราชนดัดา 
11.โรงเรียนวดัตรีทศเทพ 

 

19 
12 
12 
10 
10 
11 
21 
12 
12 
9 

12 
 

14 
9 
9 
7 
7 
8 

16 
9 
9 
6 
9 
 

รวม 140 103 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวจิยัเร่ืองการบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

มีวิธีด าเนินการ ดงัน้ี ประเภทของขอ้มูลเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณลกัษณะเป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยั
สร้างขึ้นมาเอง   เป็นแบบสอบถามที่ผา่นการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง Index of Congruence (IOC)   และค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.971 โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  
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อาย ุวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ท างาน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) สอบถามเก่ียวกบั 
การบริหารงานคุณธรรมตามหลกัพรหมวิหาร4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
สังกดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ คุณธรรมดา้นเมตตา คุณธรรม
ดา้นกรุณา คุณธรรมดา้นมุทิตา คุณธรรมดา้นอุเบกขา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้  าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลยัรามค าแหงไปยงัผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม และ
หนังสือแนะน าตวัพร้อมแบบสอบถามไปถึงกลุ่มตวัอย่างเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับครูสังกัดส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวม
แบบสอบถามที่ไดรั้บและตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล    
 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามที่รวบรวมได ้ มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูปทาง
สถิติสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถ่ี (Frequency)ร้อยละ(Percentage)ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)การทดสอบค่าที (Independent samples t -test)  และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way analysis of variance) ถ้าพบความแตกต่างอย่างนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 จะท าการเปรียบเทียบหาความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิของLSD (LSD’s Post hoc Comparison) 
 
ผลการวิจัย 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครและ
เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ  อาย ุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างานโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 103  คน  น ามาวเิคราะห์ขอ้มูล  น าเสนอผลการวิจยัตามล าดบั
ดงัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ การบริหารงานตามหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู ้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แสดงค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดา้น 
ตารางที่ 2    

ผลการวิเคราะห์  จากตารางที่ 2  พบว่า การบริหารงานตามหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากที่สุด (X̅ = 4.65)  และเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากที่สุด  
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่  คุณธรรมดา้นความเมตตา (X̅ = 4.71)  คุณธรรมดา้นมุทิตา (X̅ 
= 4.68)  คุณธรรมดา้นกรุณา (X̅ = 4.62)  และคุณธรรมดา้นอุเบกขา (X̅ = 4.60)  ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานครการบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหม
วหิาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

ระดบัพฤติกรรมที่แสดงออก 
n = 103 

X S.D. ระดบั 

1.คุณธรรมดา้นเมตตา 4.71 .35 มากที่สุด 
2.คุณธรรมดา้นกรุณา 4.62 .39 มากที่สุด 
3.คุณธรรมดา้นมุทิตา 4.68 .65 มากที่สุด 
4.คุณธรรมดา้นอุเบกขา 4.60 .45 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.65 .46 มากที่สุด 
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2.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
เพศ  อาย ุ วฒิุการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 

 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามเพศ  โดยภาพรวมและรายดา้น  ดงัน้ี 

 
ผลการวเิคราะห์  จากตารางที่ 3 พบวา่ การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต าง
กนั การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา คุณธรรมดา้นเมตตา คุณธรรม
ดา้นกรุณา คุณธรรมดา้นมุทิตา คุณธรรมดา้นอุเบกขา โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 
 
 

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานครการบริหารงานตาม
หลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เพศชาย เพศหญิง  

t 

 

sig 
X  S.D. X  S.D. 

1.คุณธรรมดา้นเมตตา 

2.คุณธรรมดา้นกรุณา 

3.คุณธรรมดา้นมุทิตา 

4.คุณธรรมดา้นอุเบกขา 

4.83 

4.75 

4.80 

4.71 

.24 

.35 

.34 

.44 

4.71 

4.62 

4.68 

4.61 

.36 

.40 

.71 

.44 

1.623 

1.196 

.617 

.876 

.115 

.235 

.539 

.383 

ภาพรวม 4.77 .32 4.66 .40 1.096 .276 
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ตารางที่  4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามวฒิุการศึกษา  โดยภาพรวมและรายดา้น  ดงัน้ี 

 
ผลการวเิคราะห์  จากตารางที่ 4 พบวา่ การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกนั การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา คุณธรรมดา้น
เมตตา คุณธรรมดา้นกรุณา คุณธรรมดา้นมุทิตา คุณธรรมดา้นอุเบกขา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 

 
 

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานครการบริหารงานตาม
หลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่ 

ปริญญาตรี 

 

t 

 

sig 

X  S.D. X  S.D. 

1.คุณธรรมดา้นเมตตา 

2.คุณธรรมดา้นกรุณา 

3.คุณธรรมดา้นมุทิตา 

4.คุณธรรมดา้นอุเบกขา 

 

4.74 

4.65 

4.70 

4.58 

.36 

.39 

.72 

.47 

4.63 

4.54 

4.64 

4.66 

.31 

.38 

.35 

.38 

1.370 

1.331 

.394 

-.900 

.174 

.186 

.694 

.372 

ภาพรวม 4.67 .40 4.62 .33 .636 .528 
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ตารางที่  5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามอาย ุโดยภาพรวมและรายดา้น  ดงัน้ี 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ผลการวเิคราะห์  จากตารางที่ 5 พบวา่ การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกกนั 
โดยภาพรวม และคุณธรรมดา้นเมตตา คุณธรรมดา้นกรุณา  คุณธรรมดา้นมุทิตา ไม่แตกต่างกันอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่าระดบั 0.05 ส่วนดา้นคุณธรรมดา้นอุเบกขาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05  จึงน าค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ไปท าการทดสอบโดยวธีิของ LSD (LSD’s Post hoc Comparison)   

 

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
การบริหารงานตามหลกัคุณธรรม
พรหมวหิาร 4 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ต ่ากวา่ 30 ปี 30 – 44 ปี 45 ปีขึ้นไป  

F 

 

sig 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.คุณธรรมดา้นเมตตา 

2.คุณธรรมดา้นกรุณา 

3.คุณธรรมดา้นมุทิตา 

4.คุณธรรมดา้นอุเบกขา 

4.65 

4.49 

4.51 

4.44 

.38 

.40 

.46 

.50 

4.72 

4.65 

4.72 

4.60 

.34 

.39 

.77 

.44 

4.73 

4.71 

4.80 

4.81 

 

.36 

.36 

.32 

.28 

.361 

2.046 

1.272 

3.770 

.698 

.135 

.285 

.026* 

ภาพรวม 4.52 .38 4.67 .39 4.76 .32 2.255 .110 
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ตารางที่  6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยภาพรวมและรายดา้น  ดงัน้ี 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ผลการวเิคราะห์  จากตารางที่ 6 พบวา่ การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครที่ มี
ประสบการณ์การท างานต่างกนั คุณธรรมดา้นเมตตา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
โดยภาพรวมคุณธรรมดา้นกรุณา คุณธรรมดา้นมุทิตา คุณธรรมดา้นอุเบกขา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงน าค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ไปท าการทดสอบโดยวิธีของ LSD (LSD’s Post hoc 
Comparison)   

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานครการบริหารงาน
ตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ต ่ากวา่ 5 ปี 5 – 9 ปี 10  ปีขึ้นไป  

F 

 

 

Sig 

 

 

 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.คุณธรรมดา้นเมตตา 

2.คุณธรรมดา้นกรุณา 

3.คุณธรรมดา้นมุทิตา 

4.คุณธรรมดา้นอุเบกขา 

4.62 

4.48 

 4.48 

4.38 

 

.35 

.37 

.44 

.47 

 

4.76 

4.72 

4.85 

4.70 

 

.29 

.34 

.90 

.38 

 

4.75 

4.69 

4.74 

4.74 

 

.39 

.43 

.44 

.39 

 

1.680 

4.200 

3.260 

7.601 

.192 

.018* 

.043* 

.001* 

ภาพรวม 4.49 .34 4.76 .37 4.73 .39 5.634 .005* 
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สรุปผลการวิจัย 

1.การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากที่สุด   

2. ผลเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การท างาน มีดงัน้ี  

2.1 การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกนั โดยภาพรวมและ รายด้านไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   

2.2 การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู โรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่มีวฒิุการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวมและ ราย
ดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   

2.3 การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่มีอายตุ่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  และรายดา้นคุณธรรมเมตตา ดา้นคุณธรรมกรุณา และดา้นคุณธรรมมุทิตา 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนคุณธรรมดา้นอุเบกขาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.4 การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมและ
รายดา้นคุณธรรมดา้นกรุณา คุณธรรมดา้นมุทิตา และคุณธรรมดา้นอุเบกขาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนคุณธรรมดา้นเมตตาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาการบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคญัที่ผูว้จิยัน ามาอภิปราย 
ไดด้งัน้ี 

การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
คุณธรรมด้านเมตตา คุณธรรมดา้นกรุณา คุณธรรมด้านมุทิตา คุณธรรมด้านอุเบกขา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของคุณธรรม ซ่ึงคุณธรรมเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจให้ 
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ประพฤติในทางที่ถูกที่ควรสามารถน าไปใชใ้นการบริหารการจดัการศึกษา เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนให้
เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผูอ่ื้นได ้อีกทั้งส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้
จดัการพฒันาคุณภาพการบริหารการศึกษาตามระบบคุณธรรมใหแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผลการด าเนินการ
ท าให้ไดแ้ม่แบบที่เป็นแกนน าในการพฒันาวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อขยายผลไปยงัขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผูมี้จิตส านึกในความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยา่งและน าไป
อบรมสั่งสอนผูเ้รียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ อันจะช่วยสร้างให้สังคมแห่งคุณธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย และเป็นการเสริมสร้างป้องกนัมิให้ขา้ราชการครูกระท าผดิวนิยัมีความส านึกในหน้าที่และตั้งตนอยูใ่น
ความดี เป็นแบบอยา่งของสงัคมได ้และไดจ้ดัการพฒันากฎหมายส าหรับผูบ้ริหารตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อ
เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาคน โดยใช้หลักคุณธรรมเป็น
พื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบติัหน้าที่ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพให้สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ไปบูรณาการกบัการปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2550. หน้า 40-41) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
กวา้ง เสียงล ้ า (2549) ไดว้จิยัเร่ืองพฤติกรรมคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามทศันะของครูผูส้อนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวจิยัพบว่า 
ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมดา้นคุณธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และงานวิจยัของ สมพิศ สุขปัญญา(2549) ไดว้ิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าและคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี 
ผลการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี โดยรวมมี
การปฏิบติัอยูใ่นระดับมากงานวิจยัของ วิเชียร บุญกลา้ (2550) ได้ท  าวิจยัเร่ืองการศึกษาการใช้หลกัพรหม
วหิาร 4ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ผลวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการใชห้ลกัพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดับ
มาก 

2.การบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวหิาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วเิคราะห์ผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 

2.1 การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น จ าแนก
ตามอายไุม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดรั้บนโยบายและ
การอบรมพฒันาดา้นคุณธรรมจากส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา อยา่งต่อเน่ือง และไดน้ าหลกัคุณธรรมมาใช้
ควบคู่กบัการบริหารจดัการศึกษา ตามบทบาทหนา้ที่ ความรับผิดชอบสามารถปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้
ปฏิบติังานร่วมกนัได้อยา่งมีความสุข ประสบผลส าเร็จซ่ึงการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายของรัฐบาลมี
วตัถุประสงคต์อ้งการพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมที่ยดึหลกัคุณธรรมน าความรู้ และใชร้ะบบการจดั 
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การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนไทยใหมี้คุณธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกลไก
ในการขบัเคล่ือนการพฒันาวินยัคุณธรรม จริยธรรม และพฒันาทกัษะในระดบัสถานศึกษา สามารถปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่เด็กและเยาวชนจนสามารถน าไปปฏิบติัจนเป็นวถีิชีวติได ้ส านกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2550 ,40) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร แพรม้วน 
(2551,79)ได้ท  าวิจัยเร่ืองคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้เชิงประจักษ์ของผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี พบวา่ คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้
เชิงประจกัษ์ของผูบ้ริการและครูผูส้อนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี จ  าแนกตามอายุ ใน
ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลดัดา ครสวรรค ์(2552) ไดท้  า
วจิยัเร่ืองการปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาลพบุรี ผลการวจิยัพบวา่ การปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี จ  าแนกตามอายกุารศึกษาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

2.2 การบริหารงานตามหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู ้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นผูซ่ึ้งได้รับ
การศึกษา กระบวนการเรียนรู้เพือ่ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก 
การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความกา้วหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้ บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต การศึกษาท าให้เกิดการพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ ทั้งดา้นวิชาการ รวมถึงการพฒันาจิตใจ 
อารมณ์ มีกรอบยดึมัน่ในการปฏิบติัตนตามหลกัจรรยาบรรณวชิาชีพของครูส่งผลใหก้ารการบริหารงานตาม
หลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู ้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

2.3 การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น จ าแนก
ตามประสบการณ์ท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ทั้งน้ีผูบ้ริหารที่ดีจะต้องเป็นผูมี้
คุณธรรม ปฏิบติัตนให้เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สร้างแรงจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความ
ต่ืนตวัและกระตือรือร้นในการท างานของตนภายในกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบติัขององคก์ารและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพนั้นๆ โดยเฉพาะความจงรักภกัดีต่อวิชาชีพและความซ่ือสัตยต่์อองคก์าร ผูบ้ริหารบางคนยา้ยมาท า
หนา้ที่ที่ตวัเองไม่เคยคิดมาก่อนหรือไม่อยากอยู ่แต่ไดรั้บค าสัง่ที่ไม่สามารถหลีกเล่ียงไดผ้ลก็คือท างานอยา่ง
ขอไปทีใหเ้หตุการณ์ผา่นไปวนั ๆ ที่ส าคญัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ค่อยจะพบหนา้อีกดว้ย นบัว่าเป็นโชคร้ายของ
องคก์ารนั้นที่ไดผู้บ้ริหารที่ไม่มีคุณธรรม ไม่รักและภกัดีต่อองคก์ารและวชิาชีพของตน และมีความเห็นแก่ 
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ตวัมากที่สุด ส่งผลไปถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่แน่ใจความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารและความมัน่คงในอาชีพของ
ตน ประวติั พื้นผาสุข (2549,20) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกียรติบณัฑิต นามโคตร (2545) ไดท้  าวิจยั
เร่ืองคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ ผลการวิจยัพบว่า 
ครูวิชาการและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี และ 5 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิเชียร บุญกล้า (2550) ไดท้  าวิจยัเร่ืองการศึกษาการใช้หลกัพรหมวิหาร 4 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวจิยั
พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การท างานซ่ึงมีการรับรู้ต่อการใชห้ลกัพรหมวิหาร 4 โดยรวม
และรายดา้นแตกต่างกันอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพดล ละอองค า 
(2553) ไดท้  าวจิยัเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ของผูบ้ริหารสังกดัเทศบาลในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา
ปรากฏวา่บุคลากรสงักดัเทศบาลในจงัหวดัมหาสารคาม ที่มีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั เห็นว่า
ผูบ้ริหารมีคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการบริหารงานตามหลกัคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ควรน าผลการศึกษาไปใชแ้ละศึกษา
คน้ควา้วจิยั ดงัน้ี 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรน าขอ้มูลจากการวิจยัมาใชใ้นการประพฤติปฏิบตัิตนมีเหตุผลวางตวั
เป็นกลาง มีความยตุิธรรม การแสดงออก ปฏิบตัิตรง ๆ ดว้ยความเสมอภาค ตดัสินปัญหาโดยชอบธรรม คอย
แนะน าช้ีทาง วธีิการ ปฏิบติัตามระเบียบแบบแผน 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรน าขอ้มูลจากการวจิยัมาใชใ้นการประพฤติปฏิบตัิตน 
มีความกรุณาสงสาร เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ช่วยเหลือใหผู้อ่ื้นพน้ทุกขด์ว้ยความเตม็ใจเสมอ รับฟัง 
ความคิดเห็น ใหค้  าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เอาใจใส่ ปฏิบติัตนต่อทุกคนเสมอภาคกนั 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรน าขอ้มูลจากการวจิยัมาประยกุตใ์ชใ้นการประพฤติปฏิบตัิตน 
ตามหลกัคุณธรรม มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณงามความดีและประพฤติปฏิบติัตนแต่ส่ิงที่ดีงาม 
ดว้ยความส านึกในจิตใจ เป็นที่ยอมรับของสงัคมและเป็นแบบอยา่งที่ดีใหก้บัครูผูส้อน นกัเรียน 
และบุคคลอ่ืน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป  

ควรท าการศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤติกรรมคุณธรรมและการบริหารงาน 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูป้กครอง สงักดัส านกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
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