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การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาการใชหลักคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  อางทอง และ

อุทัยธานี และ 2) เปรียบเทียบการใชหลักคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร

ทางศึกษา จําแนกตามเพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน วิทยฐานะ ขนาดโรงเรียนที่

ปฏิบัติงาน ระดับชั้นที่สอน การอบรมคุณธรรมจริยธรรม และสถานที่ปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปน

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท อางทอง และอุทัยธานี จํานวน 

375 คน ไดจากการคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (stratified 

random sampling) ตามเขตพื้นที่การศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจาก

ผูเชี่ยวชาญและหาคุณภาพโดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.972 คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 

(percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard deviation) สถิติทดสอบที (t-test) การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และสถิติทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe’s test) 

ผลการวิจัยพบวา 

1. การใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท อางทอง และอุทัยธานี มีเกณฑอยูในระดับมากทั้งในภาพรวม

และทุกรายดาน เรียงลําดับจากมากไปนอยคือ ดานความไมคลาดจากธรรม ดานความซื่อตรง ดานความเพียร ดาน

ศีล ดานความอดทน ดานความไมเบียดเบียน ดานความไมโกรธ ดานการบริจาค ดานความออนโยน และดาน ทาน 

ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตาม ความคิดเห็นของบุคลากร

ทางศึกษา จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามสถานที่

ปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจําแนกตามขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อจําแนกตามสถานภาพสมรส อายุ ประสบการณทํางาน วิทยฐานะ 

ระดับชั้นที่สอน และการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ไมพบความแตกตาง 
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ABSTRACT 
This research aims to 1) study of the ethics of management education. executive education 

based on Feedback of educational personnel under the office of education area Primary Chainat 

Angthong and Uthaithani.  2) comparing the ethics of management education based on the opinions of 

the academic staff by sex, age, marital status, level of education. Experience in academic and school 

performance. Classes taught. Ethics training. And the workplace. The sample used in the study of 

educational personnel. Department of Education Office of Uthai Thani, Chainat, and 375 shops were 

calculated using the formula for sample size of the acne drug (Yamane) using a stratified random 

sampling (stratified random sampling) by the study area. The instruments used in research is a query 

that has been inspected by experts and quality, with a confidence equal to 0.972 for the statistics used 

to analyze data on the percentage (percentage), average (mean) standard deviation (. standard 

deviation) test statistic (t-test) one-way analysis of variance (one-way ANOVA) and statistical tests of the 

chef, Stephen (Scheffe's test). 

The findings were as follow. 

1. Tspitrachtrrm the principle of executive education as perceived by the educational 

personnel. Department of Education school district office and shops, and Uthai Thani, Chainat criteria in 

both overall and on all sides. Is sorted in descending order. Never depart from the fair. Its integrity. The 

precepts of patience and perseverance and not encroach Its not anger. The donation. The tenderness 

and eating, respectively. 

2. Tspitrachtrrm comparison used primarily by school administrators. The opinions of the 

academic staff by sex, level of education. Differences are statistically significant at the 0.05 level by the 

workplace. Differences are statistically significant at the 0.01 level and by size of school performance. 

Differences are statistically significant at the .001 level by marital status, age, grade level teaching 

experience. And ethics training. Do not see the difference. 
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คํานํา 

  กระแสโลกาภิวัตนที่มาพรอมวัฒนธรรมตางชาติ  กระบวนทัศนใหมที่เปล่ียนแปลงไปกลายเปนการแขงขัน

แบบระบบเศรษฐกิจเสรี  ใชความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือลักษณะของ

กระแสโลกาภิวัตนกอใหเกิดความไดเปรียบแกประเทศที่พัฒนาแลวเกิดความเสียเปรียบกับประเทศที่ยังขาดการ

เตรียมความพรอมที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน  เปนสวนสรางปญหาทั้งระบบใหกับสังคมไทยซึ่งถูก
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กระทบอยางรุนแรงจากกระแสวัตถุนิยมและวัฒนธรรมการบริโภคกระเทือนถึงคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน

ชี้ใหเห็นประเด็นปญหาวิกฤตอันนาเปนหวงจากการพัฒนาที่ขาดความสมดุลทําใหบุคคลและสังคมรวมทั้ง

โครงสรางกลไกการบริหารและการจัดการตางๆปรับตัวตามไมทันเกิดความไมสมดุลระหวางการพัฒนาทางวัตถุกับ

การพัฒนาทางจิตใจ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545,หนา 30) ประเทศไทยไดใหความสําคัญ

ของการศึกษา โดยกําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการศึกษาไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540 มาตรา 81 

ไดระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาและจริยธรรมไวดังนี้ “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัด

การศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรมและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุด เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาลักษณะของ

คนไทยที่พึงประสงค คือ เกง ดี และมีความสุข” รัฐบาลไดใหความสําคัญกับปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง

จะเห็นไดจากแผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2545-2559 การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินเพื่อปลูกฝง

และสรางเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม  โดยกําหนด

คุณลักษณะที่พึงประสงคที่ตองเรงสรางเสริมใหคนไทยในชวงแรกและชวงตอๆไปเชน มีความเพียร รูจักเก็บออม มี

คุณธรรม  มีวินัย ซื่อสัตย มีความสามัคคี ชื่นชมคนดีคนสุจริต มีจิตสํานึก รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม รักชาติ รัก

แผนดิน ในปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและสังคมไดเปล่ียนแปลงไปทําใหคนตกเปนทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม 

ทําใหคนมุงแสวงหาแตความสุขทางวัตถุมีความเห็นแกตัวยิ่งขึ้นเห็นแกผูอื่นนอยลง ขาดความเอื้ออาทรและ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมเห็นความสําคัญของศาสนาคุณธรรมจริยธรรมถูกอิทธิพลของวัฒนธรรมและคานิยมจาก

ตางประเทศครอบงําจึงทําใหบกพรองในคุณธรรมจริยธรรม (สมพร  เทพสิทธา, 2544, หนา 5-6) ในการจัด

การศึกษานั้นโรงเรียนเปนสถาบันสังคมที่ไดรับมอบหมายใหมีการจัดการศึกษาโดยการสรางและพัฒนาคนใหมี

คุณภาพผูบริหารสถานศึกษาถือเปนตัวจักรสําคัญในการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จ

ตามเปาหมายที่วางไวแตที่สําคัญยิ่งคือความเปนผูมีคุณธรรมอยูในจิตใจและมีจริยธรรมที่นาเลื่อมใสศรัทธาซึ่ง

คุณธรรมนี้ถือเปนสมบัติอันสําคัญที่จะเปนสวนเสริมใหผูบริหารสามารถครองตน ครองคน  ครองงาน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  (อมรา  เล็กเริงสินธุ, 2542, หนา 3)  

  ในชีวิตประจําวันของผูบริหารยอมจะตองพบกับความยุงยากและปญหาอุปสรรคนานาประการประกอบทั้ง

ผูบริหารก็เปนปุถุชนคนหนึ่งยอมมีความตองการอยากได อยากมี มีโลภ มีโกรธ มีหลงเหมือนบุคคลทั่วไป ฉะนั้น

โอกาสที่จะทําใหมีผลกระทบตอคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารมีมาก (ธีรรัตน  กิจจารักษ, 2542, หนา 237) และใน

สภาวะปจจุบันที่สังคมมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม คานิยม รวมทั้ง

สภาพแวดลอมตางๆ ทําใหสถานภาพของขาราชการครูมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยมีแนวโนมไปในทางไมพึง

ประสงค  ทั้งดานอุดมการณและพฤติกรรมของความเปนครู  โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

ดังจะเห็นไดจากขอมูลกรณีการกระทําผิดวินัยของขาราชการครูดังตอไปน้ี  1) ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเสื่อม

เสียเชน เมาสุราแลวควบคุมตนเองไมได แสดงอาการกิริยาวาจาเสื่อมเสีย เลนการพนัน หลอกลวงฉอโกง มีความ

ประพฤติเส่ือมเสียหรือปฏิบัติตนไมเหมาะสมทํานองชูสาว  นําของทางราชการไปใชสวนตัว  2) ความผิดเกี่ยวกับ

ผูบังคับบัญชา  เชน ขัดคําส่ัง  ไมปฏิบัติตามคําส่ัง การรายงานเท็จในผลงานตนเองและอื่นๆ 3) ความผิดเกี่ยวกับ

ผูรวมงาน มีการแสดงความประพฤติดาวา ดูหมิ่น ยุยงสรางความแตกแยกในหนวยงาน  ทะเลาะวิวาท  ชกตอยตบ

ตี ทํารายรางกายกัน และ 4) ความผิดเกี่ยวกับนักเรียน มีการแสดงความประพฤติกิริยาอาการและวาจาที่ไม

เหมาะสมตางๆ กับนักเรียน เชน การลงโทษเกินกวาเหตุโดยโทสจริต  ลงโทษรุนแรงวิตถาร  ดาวาดูหมิ่นถึงพอแม
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นักเรียน เรียกรองเงินและสิ่งของจากนักเรียนเปนการแลกเปลี่ยน มีการแสดงความประพฤติ กิริยาอาการและวาจา

ที่ไมเหมาะสม  เชน  พูดจาไมสุภาพตอประชาชนที่มาติดตอราชการ ดื่มสุราอาหารที่สวนอาหารแลวไมจายเงินขับ

รถผิดกฎจราจรเมื่อถูกปรับแลวดาวาเจาหนาที่ตํารวจ เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู, 2541, หนา 

13-18)  และที่ผูวิจัยไดสัมภาษณ (เกริกชัย  ฮวบเจริญ, 2552,กุมภาพันธ) ขอมูลขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาอางทองพบวา มีขาราชการครูถูกลงโทษทางวินัย ป 2550 -2551  ดังนี้ เมาสุราและควบคุมตนเอง

ไมได 1 ราย ลงโทษนักเรียนเกินกวาเหตุ 1 ราย กระทําผิดกรณีชูสาว 1 รายผิดสัญญากูเงิน  กูแลวไมใชหนี้ 6 ราย 

จากการกระทําผิดดังกลาวมีผูบริหารสถานศึกษา กระทําผิดวินัยโดยลงโทษนักเรียนเกินกวาเหตุและไมเปนไปตาม

ระเบียบ  จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง ถูกลงโทษ

ทางวินัยนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนผูบริหารสถานศึกษาทั้งหมด     ดังนั้นที่ผูวิจัยจึงเห็นวาหากไดศึกษาการใช

หลักคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาชัยนาท  อางทอง  และอุทัยธานี  จะทําใหสามารถนําผลการวิจัยดังกลาวไปใชเปนฐานขอมูลสําคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการบริหารงานทางการศึกษาของสถานศึกษา และของหนวยงานระดับ

ตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหสามารถบริหารงานทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไดขอมูลที่มี

คุณภาพ มีความถูกตอง สมบูรณ และเปนปจจุบัน 

 

อุปกรณและวิธีการ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร คือ  บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท อางทอง

และอุทัยธานี  ปการศึกษา 2553 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 6,347 คน  กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรทางการศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  อางทอง  และอุทัยธานี  คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่

เหมาะสม โดยใชสูตรของ  ทาโร ยามาเน  (Taro Yamane)  (สุวรีย  ศิริโภคาภิรมย, 2546, หนา 129 -130)  ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 95  และยอมใหมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 5   ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 375 คน หลังจากนั้น

ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิโดยใชเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท อางทอง และอุทัยธานี เปนชั้นภูมิ  แลวทําการสุม

อยางงาย (simple random sampling) ตามสัดสวนของจํานวนบุคลากรในแตละชั้นภูมิ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (questionnaire) ประเภทคําถามปลายปด (closed form) 

ลักษณะเปนตัวเลขมาตราสวนประมาณคา (numerical rating scale) มี 5 ระดับ  ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาประกอบในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท อางทอง และอุทัยธานี ซึ่งแบง

ออกเปน 2 ตอน ดังนี้   

  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ เปนแบบสํารวจรายการ (check  list)  

  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรทาง

การศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  อางทอง  และอุทัยธานี ซึ่งจะครอบคลุม

ขอบขายการใชหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ  คือ  ทาน  ศีล  การบริจาค  ความซื่อตรง  ความออนโยน  ความ
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เพียร  ความไมโกรธ  ความไมเบียดเบียน  ความอดทน  และความไมคลาดจากธรรม  ลักษณะเปนตัวเลขมาตรา

สวนประมาณคา  (numerical rating scale) (สุวรีย  ศิริโภคาภิรมย,2546, หนา 139 -140)  มีระดับ  5  ระดับ 
 

สรุปผลการวจิัย 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพสมรส มีอายุมากกวา 45 ป มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีประสบการณทํางานมากกวา 20 ป มีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาด

ใหญ สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 เคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต 3 คร้ังขึ้นไป และ

ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีไดผลการศึกษาดังนี้ 

  1. บุคลากรทางการศึกษาเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชัยนาท อางทอง และอุทัยธานี ใชหลักทศพิธราชธรรมในภาพรวมระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายดานก็พบวามี

เกณฑอยูในระดับมากทั้ง 10 ดาน เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยดังนี้คือ  ดานที่ 10 ความไมคลาดจากธรรม  

คาเฉลี่ย  4.40  ดานที่ 4 ความซื่อตรง คาเฉลี่ย 4.38   ดานที่ 6 ความเพียร  คาเฉลี่ย 4.37  ดานที่ 2 ศีล  คาเฉลี่ย 

4.35  ดานที่ 9 ความอดทน  คาเฉลี่ย 4.35 ดานที่ 8 ความไมเบียดเบียน  คาเฉลี่ย  4.34   ดานที่ 7 ความไมโกรธ  

คาเฉลี่ย  4.29  ดานที่ 3 การบริจาค  คาเฉลี่ย  4.27 ดานที่ 5 ความออนโยน  คาเฉลี่ย  4.26  และดานที่ 1 ทาน  

คาเฉลี่ย  4.20 ตามลําดับ โดยในแตละรายดานพบประเด็นที่สําคัญดังนี้  

   ดานที่ 1 ทาน รายการที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอันดับแรกคือ ยกยองใหเกียรติและใหกําลังใจเพื่อน

รวมงาน สวนรายการที่ปฏิบัติอันดับสุดทายคือ ใหอภัย ไมโกรธเคืองเมื่อผูอื่นกระทําความผิด 

   ดานที่ 2 ศีล รายการที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอันดับแรกคือ ไมเสพสิ่งเสพติดที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ สวนรายการที่ปฏิบัติอันดับสุดทายคือ พูดจานาเชื่อถือและสุภาพ  

   ดานที่ 3 การบริจาค รายการที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอันดับแรกคือ เปนผูมีความกตัญูกตเวทีตอ

ผูมีพระคุณ สวนรายการที่ปฏิบัติอันดับสุดทายคือ ใหการอุปถัมภบํารุงเลี้ยงดูผูนอยตามโอกาสอันควร 

   ดานที่ 4 ความซื่อตรง รายการที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอันดับแรกคือ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ สวนรายการที่ปฏิบัติอันดับสุดทายคือ มีความซื่อตรงตอตนเองและผูอื่น 

   ดานที่ 5 ความออนโยน รายการที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอันดับแรกคือ มีวาจาสุภาพนิ่มนวล สวน

รายการที่ปฏิบัติอันดับสุดทายคือ ใหอภัย รับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น 

   ดานที่ 6 ความเพียร รายการที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอันดับแรกคือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติ

หนาที่ สวนรายการที่ปฏิบัติอันดับสุดทายคือ ใหอภัย หาทางแกปญหาอุปสรรคใหสําเร็จลุลวง  

   ดานที่ 7 ความไมโกรธ รายการที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอันดับแรกคือไมใชวิธีการรุนแรงในการ

แกปญหา สวนรายการที่ปฏิบัติอันดับสุดทายคือ การเปนผูเยือกเย็นมีเหตุผล    

   ดานที่ 8 ความไมเบียดเบียน รายการที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอันดับแรกคือ ไมใชอํานาจหนาที่ใน

การแสวงหาผลประโยชน สวนรายการที่ปฏิบัติอันดับสุดทายคือ ชวยเหลือบุคคลอื่นโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง   

   ดานที่ 9 ความอดทน รายการที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอันดับแรกคือ มีความตั้งมั่นที่จะทํางานให

ประสบผลสําเร็จ สวนรายการที่ปฏิบัติอันดับสุดทายคือ อดทนอดกลั้นตอคําพูดและการกระทําที่ไมดีของผูอื่น   
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   ดานที่ 10 ความไมคลาดจากธรรม รายการที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติอันดับแรกคือ ยึดมั่นในความ

ยุติธรรมเที่ยงตรงในการปฏิบัติหนาที่รายการที่ปฏิบัติอันดับสุดทายคือใหความดีความชอบและลงโทษแก

ผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนธรรม   

  2. ผลการเปรียบเทียบการใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร

ทางศึกษา จําแนกตามเพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา  ประสบการณทํางาน  วิทยฐานะ  ขนาดโรงเรียน

ที่ปฏิบัติงาน  ระดับชั้นที่สอน  การอบรมคุณธรรมจริยธรรม  และสถานที่ปฏิบัติงาน พบวา 

   2.1 บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักทศพิธราชธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   2.2 บุคลากรทางการศึกษาที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอการใชหลัก

ทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 

   2.3 บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักทศพิธราชธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 

   2.4 บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันความคิดเห็นตอการใชหลักทศพิธราชธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรกลุมมี

การศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรีกับกลุมมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอการใชหลัก

ทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 

   2.5 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลัก

ทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 

   2.6  บุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักทศพิธราชธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 

    2.7 บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลัก

ทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดย

บุคลากรกลุมปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก กับกลุมปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ และกลุมปฏิบัติงานใน

โรงเรียนขนาดกลาง กับกลุมปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญมีความคิดเห็นตอการใชหลักทศพิธราชธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาแตกตาง 

   2.8 บุคลากรทางการศึกษาที่สอนในระดับชั้นที่แตกตางกันความคิดเห็นตอการใชหลักทศพิธราชธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 

   2.9 บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ

การใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 

   2.10 บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลัก

ทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยบุคลากร

ทางการศึกษากลุมปฏิบัติงานในจังหวัดอางทอง กับกลุมปฏิบัติงานในจังหวัดอุทัยธานี มีความคิดเห็นตอการใชหลัก

ทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
  1. จากผลการศึกษาการใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  อางทอง และอุทัยธานี ที่พบวาผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท อางทอง และอุทัยธานี ใชหลักทศพิธราชธรรม

ในภาพรวมและทุกรายดานในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะกอนที่จะเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษานั้น 

ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนตองผานการอบรมดานความรูทางกฎหมาย ระเบียบ วิจัย คุณธรรม จริยธรรม ตาม

หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และในระหวางที่ดํารงตําแหนงอยูนั้นก็ตองเขารับการอบรมและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมอยูเสมอ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูรูในหลักธรรมตางๆ สามารถนําหลักธรรมมาใชใน

การบริหารงานและการดํารงตนได ดังที่ สุภาพร  พิศาลบุตร (2548, หนา 8 - 9) ไดกลาวไววาจริยธรรมเปนส่ิง

สําคัญในสังคมที่จะนําความสุขสงบและความเจริญกาวหนามาสูสังคมนั้นๆ เพราะเมื่อคนในสังคมมีจริยธรรม 

จิตใจก็ยอมสูงสงมีความสะอาดและสวางในจิตใจ จะทําการงานใดก็ไมกอใหเกิดความเดือดรอน ไมกอใหเกิดทุกข

แกตนเองและผูอื่น เปนบุคคลมีคุณคา มีประโยชนและสรางสรรคคุณงามความดีอันเปนประโยชน เชนเดียวกับที่

ผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท อางทอง และอุทัยธานี ที่นําหลักทศพิธราชธรรม

มาใชไดในระดับมากจึงสงผลใหบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกดีตอผูบริหาร

สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ เกียรติบัณฑิต  นามโครต  (2545, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาคุณธรรม

ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ตามความคิดเห็นของครูวิชาการและ

ครูผูสอน พบวาครูวิชาการและครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาท้ังในภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ ดํารง คุมพาล (2552, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารงาน

บุคคลตามหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 

2 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีระดับพฤติ

กรรมการบริหารงานบุคคลตามหลักทศพิธราชธรรมในภาพรวมอยูในระดับมาก   

  เมื่อพิจารณารายดานโดยจัดอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยพบวา การใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานที่ 10 ความไมคลาดจากธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนดานที่ 1 ทาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งสอดคลอง

กับผลการศึกษาของ ดํารง คุมพาล (2552, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 แลวพบวา 

ผูบริหารสถานศึกษามีระดับพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลตามหลักทศพิธราชธรรมในภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานอวิโรธนะ (ความไมคลาดจากธรรม) มีคาเฉลี่ยสูงสุด และดานทานมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษายึดมั่นในความยุติธรรม มีความเที่ยงตรงในการปฏิบัติหนาที่ ยึดมั่นในแบบแผน

หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กลาตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตองตามวินัยและทํานองคลองธรรม ประพฤติตน

ตามจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ผูบริหารสถานศึกษาพึงปฏิบัติ สอดคลองกับแนวคิด

ของ ธีรรัตน  กิจจารักษ  (2542,หนา 208)  ที่ไดกลาววา  ความไมคลาดจากธรรม  เปนการปฏิบัติไมใหผิดไปจาก

ความถูกตอง คือ ความไมคลาดธรรม ไดแก การวางตนเปนหลักหนักแนนในธรรม คงที่ไมมีความเอนเอียงหวั่นไหว 

เพราะถอยคําที่ดี ราย ลาภ สักการะสถิติมั่นในธรรม ทั้งสวนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม นิติธรรมระเบียบแบบ

แผน  หลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ถาผูบริหารมีใจประกอบดวยธรรมมุงความถูก 
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พยายามศึกษาพิจารณาใหรูจักผิด และชอบแลว พยายามทํางานใหถูกตองตามทํานองคลองธรรมไมใหผิด และ

แนะนําใหผูใตบังคับบัญชาประพฤติเชนนั้นดวยตางฝายก็จะอยูอยางมีความสุข  

  สําหรับการใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ดานที่ 1 ทาน ที่พบวามีคาเฉลี่ยต่ําสุด อาจเปน

เพราะการใหทานประกอบดวยการใหใน 2 ดาน (สาโรจน  กาลศิริศิลป, 2549, พฤศจิกายน 19) คือ อามิสทาน เปน

การแกไขปญหาทางกายดานการใหวัตถุส่ิงของ อาหาร เครื่องนุงหม เครื่องมือประกอบอาชีพ ทุนในการดําเนิน

กิจการ ซึ่งในทางปฏิบัติงานในระบบราชการ การใหหรือการบริจาควัตถุส่ิงของหรือเงินทองเพื่อการใดก็ตามอาจขัด

ตอระเบียบในการปฏิบัติราชการ ผูบริหารสถานศึกษาจึงอาจหลีกเลี่ยงการในดานนี้ แตผูบริหารสถานศึกษายังมี

การปฏิบัติในดานธรรมทาน ซึ่งเปนการแกไขปญหาทางใจดวยการใหธรรม  คือการแนะนําส่ังสอนใหขอคิด กําลังใจ 

อันเปนการชี้นําในหนทางที่ถูกตอง ยกยองใหเกียรติและใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน แนะนําใหคําปรึกษาแกผูตองการ

ความชวยเหลือดวยความจริงใจ ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาเพื่อนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาใหมีความรูและ

ความสามารถ  

  2. ผลการเปรียบเทียบการใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร

ทางศึกษา จําแนกตามเพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา  ประสบการณทํางาน  วิทยฐานะ  ขนาดโรงเรียน

ที่ปฏิบัติงาน  ระดับชั้นที่สอน  การอบรมคุณธรรมจริยธรรม  และสถานที่ปฏิบัติงาน พบนัยสําคัญทางสถิติ 4 ดาน 

คือ บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศ ระดับการศึกษา ขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ปฏิบัติงาน แตกตางกัน 

มีความคิดเห็นตอการใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ มีประเด็นอภิปรายไดดังนี้ 

   2.1 บุคลากรทางการศึกษาเพศชายกับเพศหญิง มีความคิดเห็นตอการใชหลักทศพิธราชธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สงกรานต เนินหาด  (2547, บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรมของ

ผูบริหารโรงเรียนในทัศนะของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม แลว

พบวา พฤติกรรมดานคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียน  ตามทัศนะของครูชายและครูหญิงทั้งโดยภาพรวมและรายดาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาบุคลากรทางการศึกษาเพศหญิงเห็นวา

ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักทศพิธราชธรรมมากกวาบุคลากรเพศชาย อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาเห็นวา

บุคลากรเพศหญิงเปนเพศที่ตองไดรับการดูแลการเอาใจใสในทุกๆ เร่ือง มากกวาบุคลากรชายผูบริหารสถานศึกษา

จึงปฏิบัติกับบุคลากรหญิงโดยใชหลักทศพิธราชธรรมมากกวาบุคลากรชาย จึงสงผลใหบุคลากรเพศหญิงเห็นวา

ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักทศพิธราชธรรมมากกวาบุคลากรเพศชาย  

   2.2 บุคลากรทางการศึกษาที่มี ระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอการใชหลัก

ทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับผลการศึกษาของ บุญเสริม  มงคลดาว  (2543, หนา 53-55) ที่ไดศึกษา

คุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 12 ตามความเห็นของครูผูสอน

และกรรมการโรงเรียน แลวพบวา ครูผูสอนและกรรมการโรงเรียนที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีกับครูผูสอน

และกรรมการโรงเรียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคุณธรรม

ของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน ทั้งนี้จากผลการศึกษาพบวา บุคลากรกลุมมีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี กับ
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กลุมมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 

โดยกลุมมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาใชหลักทศพิธราชธรรมมากกวากลุมมีการศึกษา

ต่ํากวาระดับปริญญาตรี อาจเปนเพราะปจจุบันบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี สวน

ผูที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีนอยมาก ซึ่งสวนใหญจะเปนผูสูงอายุและมีอายุราชการมาก ผูบริหาร

สถานศึกษาอาจมีความเกรงใจในการที่จะมอบหมายงานใหปฏิบัติหรือส่ังการใดๆ  ตางจากผูที่มีวุฒิระดับปริญญา

ตรีซึ่งเปนคุณวุฒิที่สูงกวา ผูบริหารยอมไววางใจใหรับผิดชอบงานดานตางๆ มีการติดตอปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน 

ผูบริหารจึงมีความสัมพันธกับบุคลากรทั้งสองกลุมแตกตางกัน สงผลใหบุคลากรทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นตอการ

ใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 

   2.3 บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลัก

ทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับผลการศึกษาของ บุญรวม  คิดการ  (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควา

การปฏิบัติตามคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดนครพนม แลวพบวาการปฏิบัติตนตามคุณธรรม โดยสวนรวมและเปนรายดานของผูบริหาร

โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้จากผลการศึกษาพบวาบุคลากรกลุมปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก กับกลุม

ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ และกลุมปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางกับกลุมปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด

ใหญมีความคิดเห็นตอการใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนขนาดใหญเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาใชหลักทศพิธราชธรรมมากกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน

ขนาดเล็กและขนาดกลางทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญอาจมีหลายคนตาม

โครงสรางการแบงสายงานหรือการบังคับบัญชา จึงทําใหผูบริหารมองเห็นทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชาอยางทั่วถึง 

ใชหลักการบริหารแบบสายโลหิต ระบบอุปถัมภ มีความอื้อเฟอตอกัน และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตางจาก

โรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ซึ่งผูบริหารมีจํานวนนอย บุคลากรในโรงเรียนอาจไดรับการปฏิบัติและการดูแลไม

ทั่วถึง จึงสงผลใหบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันเห็นวาผูบริหารใชหลักทศพิธราชธรรม

แตกตางกัน 

   2.4 บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตางกัน คือผูปฏิบัติงานในเขตพื้นการศึกษาชัยนาท 

เขตพื้นการศึกษาอางทอง และเขตพื้นการศึกษาอุทัยธานี มีความคิดเห็นตอการใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตไม

สอดคลองกับผลการศึกษาของ บุญเสริม  มงคลดาว  (2543, หนา 53-55) ที่ไดศึกษาคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 12 ตามความเห็นของครูผูสอนและกรรมการโรงเรียน แลวพบวา 

ครูผูสอนและกรรมการโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคุณธรรมของ

ผูบริหารโรงเรียนไมแตกตางกัน ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง กับที่

ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี มีความคิดเห็นตอการใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษา

แตกตางกัน โดยผูที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาอางทองเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาใชหลักทศพิธราชธรรม

มากกวาผูที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี อาจเปนเพราะจังหวัดอางทองมีพื้นที่จังหวัดที่คอนขางเล็ก มี
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพียงแหงเดียว สวนสถานศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี เปนจังหวัดที่มีพื้นที่

คอนขางใหญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแบงเปน 2 เขต จึงทําใหมีรูปแบบการบริหารจัดการของ

สถานศึกษาแตกตางกัน ผูบริหารสถานศึกษาใชรูปแบบหรือหลักการบริหารจัดการสถานศึกษาที่แตกตางกัน จึง

สงผลใหบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานสถานที่ตางกัน เห็นวาผูบริหารใชหลักทศพิธราชธรรมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยเรื่องการใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรทาง

การศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท อางทอง และอุทัยธานี  ผูวิจัยเสนอแนะโดย

แบงเปนขอเสนอแนะทั่วไป และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป  ดังนี้  

  1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

   1.1 จากการศึกษาการใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท อางทอง และอุทัยธานี ที่พบวาผูบริหาร

สถานศึกษาใชหลักทศพิธราชธรรมในภาพรวมและทุกรายดานในระดับมากแตการปฏิบัติในดานทานมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด โดยเฉพาะในดานอามิสทาน คือการใหทานในเรื่องวัตถุส่ิงของหรือทรัพยสิน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาอาจมอง

วาขัดตอระเบียบในการปฏิบัติราชการ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรยึดปฏิบัติในดานธรรมทาน ซึ่งเปนการแกไข

ปญหาทางใจดวยการใหธรรม  คือการแนะนําส่ังสอนใหขอคิด กําลังใจ ชี้นําในหนทางที่ถูกตอง ยกยองใหเกียรติ

และใหกําลังใจผูใตบังบัญชา แนะนําใหคําปรึกษาแกผูตองการความชวยเหลือดวยความจริงใจ ตลอดจนสงเสริม

และพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความรูและความสามารถอยูตลอดเวลา 

   1.2 จากการศึกษาพบวาบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน และในเขตพื้นที่

การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาผูบริหารในโรงเรียนขนาดตางกันคอื ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ และสังกัดใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตางกัน คือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท อางทอง 

และอุทัยธานี ใชหลักทศพิธราชธรรมแตกตางกัน จึงควรมีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางผูบริหาร

ของโรงเรียนแตละขนาดและแตละเขตพื้นที่หรือจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับใชหลักทศพิธราชธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาใหกับผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนและทั้ง 3 เขตพื้นที่พรอมกัน เพื่อใหผูบริหารศึกษาไดรูจัก

กัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกันเพื่อท่ีจะไดมีแนวทางการบริหารงานโดยใชหลัก

ทศพิธราชธรรมในทิศทางเดียวกัน 

  2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

   2.1 จากการศึกษาพบวาผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 

อางทองและอุทัยธานีใชหลักทศพิธราชธรรมในระดับมากจึงควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการใชหลัก

ทศพิธราชธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท อางทอง และ

อุทัยธานี เพื่อไดขอมูลนํามาเปนแบบอยางใหผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ นําไปใชปฏิบัติ 

   2.2 ควรมีการศึกษาความความสัมพันธระหวางการใชทศพิธราชธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทอางทองและอุทัยธานี วามี
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ความสัมพันธกันหรือไมอยางไรเพื่อเปนขอมูลสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาประยุกตใชหลัก

ทศพิธราชธรรมในการบริหารงานในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 
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