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บทคัดย่อ
การวจิยัน้ีมจีดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาพฤติกรรมทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา ตาม

ทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น และวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมนั้นจำาแนกตามเพศ ประสบการณ์
การทำางาน และระดับการศึกษา ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำารวจ จากกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่เป็น 
ผู้บริหารโรงเรยีนประถมศกึษาของรฐั ในจงัหวดัขอนแกน่ ผลการวจิยัพบวา่ (1) ผูบ้รหิารโรงเรยีนประถม
ศึกษาของรัฐ ในจังหวัดขอนแก่น มีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก  
(2) ผูบ้รหิารโรงเรยีนเพศชายและเพศหญงิมพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคไ์มแ่ตกตา่งกนั (3) ผูบ้รหิารโรงเรยีน
ที่มีประสบการณ์การทำางานที่ต่างกัน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน (4) ผู้บริหารโรงเรียน 
ท่ีสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมีและผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมพึงประสงค์
ไม่แตกต่างกัน

คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา

Abstract
This research aimed to study the behavior which reflected the desirable behavior of 

elementary school principals as perceived by Teachers in Khon Kaen province. The comparing 
and analyzing the desirable behavior by genders, work experiences and levels of education.  
were applied as the survey methodology. The population sample was elementary school  
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principals in Khon Kaen Primary Educational Service Area Office. The results showed that (1) the  
behavior of elementary school principals in Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 
reflected the desirable behavior is in a high extent. (2) there was no significant difference, the  
desirable behavior of elementary school principals in Khon Kaen Primary Educational Service 
Area Office by different gender. (3) With different work experiences there was no significant 
difference the desirable behavior of elementary school principals in Khon Kaen is no dif-
ferent. And (4) with different levels of education there was no significant difference. Is are 
was no... differ the desirable behavior of elementary school principals in Khon Kaen Primary 
Educational Service Area Office. 
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บทนำา
การศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญในการพัฒนา 

ป ร ะ เทศที่ ยั่ ง ยื น  ก า ร จั ด ก า ร ศึ กษา ให้ มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สูงสุดบรรลุตาม
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศใน
ทิศทางที่เหมาะสมและความต้องการได้นั้น ต้อง
อาศัยผู้บริหารโรงเรียน เป็นกำาลังสำาคัญ เป็นผู้มี
บทบาทสำาคัญในการบริหารโรงเรียน การจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน “ผู้บริหาร
สถานศึกษา” ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า บุคลากร
วิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา แต่ละ
แห่ง ท้ังของรัฐและเอกชน ควรเป็น วิชาชีพ
ของคนดีคนเก่งในสังคม โดยผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา เป็นอาชีพที่สังคมมีความคาดหวัง
ที่จะให้เป็น ต้นแบบทางคุณธรรม จริยธรรม ยึด
หลักธรรมในการครองตนและมีพฤติกรรมที่พึ่ง
ประสงค์ ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การดำารง
ชีวิตของผู้บริหารสามารถช้ีนำาสังคมไปในทางที่
เหมาะสม ดังน้ัน ผู้บริหารต้องมีพฤติกรรมที่พึ่ง
ประสงค์ ต้องฝึกตนเอง ให้มีความชำานาญทั้ง
ในวิชาความรู้และวิธีสอน ต้องประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีเป็นที่รักและเคารพของ ทุกคน มี
ความเมตตา กรุณา ซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ มีความ
อดทน และเสียสละ เด็กจะได้เห็นและ เข้าใจใน
คณุคา่ความดรู้ีสกึประทบัใจครแูละยดึถอืเปน็แบบ
อย่าง ส่งผลให้ภารกิจหลักของครูคือการให้ การ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บรรลุ
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำาหนดไว้ สอดคล้อง
กับ คุรุสภา (2556) “มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา” ได้ กำาหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนที่มี
คุณภาพที่พึงประสงค์ตั้งแต่การเข้าสู่ วิชาชีพ และ
การดำารงอยู่ในวิชาชีพอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะตอ้งมคีวามรูท้าง
วชิาการ ชำานาญในวชิาชพี มคีวามเปน็มอือาชีพ มี
คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูบ้รหิาร
โรงเรียน 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารถือ
เป็นสิ่งที่มีความสำาคัญที่สุด ในการเป็นแบบอย่าง
ในการทำางานให้ครู และกับนักเรียน ในด้านความ
พฤติกรรมที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
เปน็ทีย่อมรบัของสงัคม โดยมมีาตรฐานการปฏบิตัิ
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ตน และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารโรงเรียน 
ดังน้ัน ผู้บริหารจะต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนา
ตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้
ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองอยู่เสมอ ต้องให้บริการด้วยความ
จริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ตำาแหน่งหน้าที่โดยมิ
ชอบ (คุรุสภา, 2556) โดยผู้บริหารโรงเรียนต้อง
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ภายใต้มาตรฐานการ
ปฏิบัติตน และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร
โรงเรียนประกอบด้วยดังนี้ 1) จรรยาบรรณต่อ
ตนเอง 2) จรรยาบรรณตอ่วชิาชีพ 3) จรรยาบรรณ
ต่อผู้รับบริการ 4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ 5) จรรยาบรรณต่อสังคม 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา เพ่ือ
ศึกษาถึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียน ว่ามีมากน้อยเพียงใด และ เพื่อศึกษา
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนว่า
แตกต่างกันหรือไม่ ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน
ที่ศึกษา เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบจำาแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล เช่น เพศ ประสบการณ์การ
ทำางาน และระดบัการศกึษา ทัง้นีเ้พือ่ใหไ้ดผ้ลงาน
วิจัยช่วยชี้นำาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้อย่างมีข้อมูลเชิง

ประจักษ์ (empirical data) สนับสนุน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์อง

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู
จังหวัดขอนแก่น 

2. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตพิฤตกิรรม
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ตามทัศนะของครูจังหวัดขอนแก่น

สมมติฐาน
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

ขอนแก่น ที่มีเพศ ประสบการณ์การทำางาน และ
ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู 
แตกต่างกนัอยา่งมนัียสำาคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05

กรอบแนวคิด
การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น โดยได้พัฒนา
จากมาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษา คุรุสภา 
(2556) เป็นกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมผู้บริหารการโรงเรียน

ระดับการศึกษา

ประสบการณ์การทำางาน

เพศ

พฤติกรรมต่อสังคม

พฤติกรรมต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

พฤติกรรมต่อวิชาชีพ

พฤติกรรมต่อผู้รับบริการ

พฤติกรรมต่อตนเอง

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ตามทัศนะของครู 
จังหวัดขอนแก่น จำานวน 7,517 ราย 

กลุ่มตัวอย่าง ได้กำาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcei and Morgan 
ในระดับที่มีนัยสำาคัญของ 0.05 ได้จำานวน 364 
ราย เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sam-
pling) ด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืนจาก
บัญชีรายชื่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นประชากรใน
การวิจัยในจังหวัดขอนแก่น ได้รับแบบสอบถาม
คืนจำานวน 349 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.87 ของ
แบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

แบบสอบถาม “พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารโรงเรียน” ที่พัฒนาขึ้นจากมาตรฐาน
การปฏิบัติตน และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้
บรหิาร (2556) มลีกัษณะเปน็แบบมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ แปลความตามลำาดับค่าจากมากหา
น้อย ดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 
2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับมา วิเคราะห์โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ 
(Tabacnick & Fidell, 2001)

ผลการวิจัย
ระดับการแสดงออกพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม
ทศันะของคร ูจงัหวัดขอนแกน่ พจิารณาจากเกณฑ์
คา่เฉลีย่อยูร่ะหว่าง 4.51-5.00 = มากทีส่ดุ, 3.51-
4.50 = มาก, 2.51-3.50 ปานกลาง, 1.51-2.50 
= น้อย, และ 0.01-1.50 = น้อยที่สุด ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่นมีระดับการแสดงออกเชิงพฤติกรรม
ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้
บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบั มาก (  = 4.35, S.D. = 0.53) เมือ่พจิารณา
เปน็รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุดา้นเชน่กนั 
โดยเรียงลำาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำา
สุดดังนี้ 1) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ (  = 4.41, 
S.D. = 0.50) 2)จรรยาบรรณตอ่ตนเอง (  = 4.37, 
S.D. = 0.49 ) 3)จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ (  
= 4.37, S.D. = 0.36) 4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ (  = 4.22, S.D. = 0.37) 5) 
จรรยาบรรณต่อสังคม (  = 4.13, S.D. = 0.46)

เปรี ยบ เที ยบระดับการแสดงออก
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น 
จำาแนกตามเพศ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่
เป็นเพศชาย และเพศหญิง มีระดับการแสดงออก
เชิงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่พึง
ประสงคข์องผูบ้รหิารโรงเรียนประถมศึกษาไมแ่ตก
ต่างกัน ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ปฏเิสธสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว้ ดงัผลการวิเคราะหข์อ้มลู
ในตารางที่ 1
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เปรี ยบ เที ยบระ ดับการแสดงออก
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น 
จำาแนกตามประสบการณ์การทำางาน ผู้บริหาร
โรงเรยีนประถมศกึษาทีม่ปีระสบการณก์ารทำางาน
แตกต่างกัน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีอายุการทำางาน
น้อยว่า 5 ปี กลุ่มที่มีอายุการทำางาน 5-15 ปี และ

กลุ่มที่มีอายุการทำางานสูงกว่า 15 ปี มีระดับการ
แสดงออกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 
โรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน ระดับ 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 1 ผลการเปรยีบเทยีบระดับการแสดงออกพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถม
ศึกษา ตามทัศนะของครูจังหวัดขอนแก่น จำาแนกตามเพศ

 

Male Female
t p

n mean S.D. n mean S.D.

220 4.21 0. 31 129 4. 11 0.29 2.97 0.48
* p < 0.5

ต�ร�งที่ 2 ผลการเปรยีบเทยีบระดับการแสดงออกพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถม
ศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่นจำาแนกตามประสบการณ์การทำางาน

Years of work experience,
 sample size, and mean

Sources of vari-
ance

df SS MS F pless than 
5 years

5 - 15 
years

more than 
15 years

67 186 96

4.17 4.20 4.11

Between group 2 0.52 0.26

2.79 0.06Within group 346 32.40 0.09

Total 348 32.93 -
* p < 0.5

เปรี ยบ เที ยบระ ดับการแสดงออก
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น 
จำาแนกตามระดับการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี และกลุ่มที่สำาคัญการศึกษาระดับปริญญาโท 
มีระดับการแสดงออกพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน 
ระดับนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ตารางที่ 3 
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ต�ร�งที่ 3 ผลการเปรยีบเทยีบระดับการแสดงออกพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถม
ศึกษา ตามทัศนะของครูจังหวัดขอนแก่นจำาแนกตามระดับการศึกษา 

Education Level

t pbachelor’s degree master’s degree

n mean S.D. n mean S.D.

99 4.07 029 250 4.21 0.30 -3.89 0.32
* p < 0.5

อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นมีระดับการ
แสดงออกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัด
ขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นั้น
สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของครูผู้สอนโรงเรียน มัธยมศึกษา สหวิทยาเขต
แก่นนครราชพฤกษ์ สังกัด สานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25 (2556) ทั้งนี้
อาจเนื่องจาก ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาต้อง
เปน็แบบอยา่ง และตอ้งเปน็ผูน้ำา เพ่ือใหก้บัครแูละ
นกัเรยีนดำาเนนิตามพฤตกิรรมทเีหมาะสมและควร
จะเป็นในการทำางานและการดำารงชีวิตในสังคม
โดยมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาตลอดเวลา 
เพือ่ใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษ
ท่ี 21 ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ว่า “ให้กระทรวง
กระจายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล 
และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาโดยตรง” มาตรา 53 ได้บัญญัติ

ไว้ว่า “ให้มีองค์กรวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา มี
ฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภา
วิชาชีพ ในกากับของกระทรวง มีอำานาจหน้าที่
กำาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบ
อนญุาตประกอบวิชาชพี กำากบัดแูลการปฏบิตัติาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมท้ังการ
พฒันาวชิาชพี ผูบ้รหิารสถานศกึษา ทัง้ของรฐัและ
เอกชนต้องมีใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมาย
กำาหนด” และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัสิภาครู
และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2546 โดยบญัญตัิ
ไว้ในมาตรา 43 ว่า “ให้วิชาชีพ ผู้บริหารสถาน
ศกึษา เปน็วชิาชพีควบคมุตามพระราชบญัญตั ิโดย
การเป็นวิชาชีพควบคุมนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีคุณลักษณะหรือต้องประพฤติปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
จึงเป็นสิ่งสำาคัญ ต้องมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เพื่อแบบอย่างทีดีและการบริหารสถานศึกษาให้
ประสบผลสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงจะถือได้ว่า
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นสิ่งสำาคัญ

จากผลการวจิยัที ่พบว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีน
ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นมีระดับการ
แสดงออกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครู จังหวัด
ขอนแก่น ในด้าน จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ สูงกว่า
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ด้านอื่น ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า ในปัจจุบันได้มีการ
ให้ความสำาคญักับพฤตกิรรมผูบ้รหิารโรงเรยีนมาก 
และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการกระจา
ยอำานาจการบรหิารโรงเรียนให้กบัผูบ้ริหารโรงเรียน  
ดั งนั้น ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีพฤติกรรมที่  
พงึประสงค ์ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัครุสุภา วา่ดว้ย 
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(2550) แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ”  หมายความว่า ประมวลพฤติกรรม
ท่ีเป็นตัวอย่างของการประพฤติที่กำาหนดขึ้นตาม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาคือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต้องหรือ 
พงึประพฤตปิฏบิตัติามประกอบดว้ย พฤตกิรรมที่
พงึประสงค ์ทีก่ำาหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพทางการ
ศึกษาต้องหรือพึงประพฤติตาม และพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงค์ ที่กำาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต้องหรือพึงละเว้น

จากผลการวจิยัที ่พบว่า ผูบ้รหิารโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นมีระดับการ
แสดงออกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครู จังหวัด
ขอนแก่น ในดา้น พฤตกิรรมจรรยาบรรณตอ่สงัคม 
ต่ำากว่าด้านอื่น ทั้งนี้อาจเน่ืองจากว่า พฤติกรรม
จรรยาบรรณตอ่สงัคมของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถม
ศึกษายังไม่มีความอิสระในการบริหารเท่าที่ควร 
ต้องคอยสนองรับนโยบายจากตันสังกัด จึงไม่ได้
ให้ความสำาคัญด้านจรรยาบรรณต่อสังคม หรือ
ชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิมล บุญลี 
(2557) พบว่า พฤติกรรมจรรยาบรรณต่อสังคม
ของผู้บริหารโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำากว่าทุกด้าน

จากผลการเปรียบเทียบระดับการ
แสดงออกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัด
ขอนแก่นที่เป็นเพศชายและเพศหญิง พบว่า มี

ระดับการแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ อาจเนื่องจากว่า ในปัจจุบันผู้บริหารหญิง
และผู้บริหารชาย มีความเท่าเทียมกัน โอกาส
ทางการรับรู้และพัฒนาในการบริหารงาน รวม
ถึงพฤติกรรมการเป็นผู้บริหาร หรือการเป็นผู้นำา
โรงเรียน ต่างมีกฎระเบียนข้าราชการเหมือนกัน 
จึงทำาให้ลำาดับความสำาคัญแต่ละด้านพฤติกรรม
เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญกมล 
พลเยี่ยม (2556). ผลวิจัยพบว่า ครูเพศชายและ
เพศหญิงมีความคิดเห็นต่อคุณอันลักษณะอัน 
พึงประสงค์ของผู้บริหารโดยรวมไม่แตกต่างกัน

จากผลการเปรียบเทียบระดับการ
แสดงออกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัด
ขอนแก่นจำาแนกตามประสบการณ์การทำางาน 3 
กลุ่ม พบว่า มีระดับการแสดงออกเชิงพฤติกรรม
ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน ซ่ึง
ปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องจากว่า ในการ
บริหารงานผู้บริหารจำาเป็นต้องทำาตามนโยบาย
จากตันสังกัด และกระทรวงศึกษาธิการ ทำาให้
ต้องมีพฤติกรรมทีไม่แตกต่างกัน โดยภายใต้การ
ควบคุมของคุรุสภาและระเบียบของต้นสังกัด 
สอดคล้องกับ จินดา พุ่มสกุล (2555) พบว่า 
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จำาแนกตามประสบการณ์ในการทำางาน โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน 

จากผลการเปรียบเทียบระดับการ
แสดงออกพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู จังหวัด
ขอนแก่นจำาแนกตามระดับการศึกษา 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
กลุ่มที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พบว่า มี
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ระดับการแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ อาจเน่ืองจากว่า กลุ่มที่สำาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และการศึกษาระดับปริญญาโท 
ได้รับการอบรมและเรียนรู้ในการแสดงพฤติกรรม
ที่เหมาสม และอยู่สายงานหรือการบังคับบัญชา
จากต้นสังกัดเหมือนกัน ทำาให้พฤติกรรมในการ
บริหาร และผู้นำาในการบริหารโรงเรียนเหมือน
กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงสวัสดิ์ แสงมณี 
(2553) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีระดับการ
ศึกษาต่างกัน มีแสดงออกเชิงพฤติกรรมท่ีแสดง
ให้เห็นถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา

1.1 ด้านจรรยาบรรณตอ่ตนเอง ผูบ้รหิาร
โรงเรียนควร ประพฤตตินเหมาะสมกับสถานภาพ 
และเป็นแบบอย่างท่ีดีศึกษา พัฒนาวิชาชีพ 
อยู่เสมอส่งเสริมและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง

1.2 ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพด้าน  
ผูบ้รหิารโรงเรยีน ยกย่องวชิาชีพรกัษาช่ือเสยีงและ

ปกป้องศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพเชิดชูเกียรติผู้มีผลงาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
ตามกฎระเบยีบ ปฏบัิตหินา้ทีด้่วยความมุง่มัน่ตัง้ใจ 

1.3 ดา้นจรรยาบรรณตอ่ผูร้บับรกิารดา้น
คุณธรรม ควรเป็นแบบอย่างที่ดี ในการมีความ
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานและหน่วยงาน

1.4 ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
วชิาชพี ผูบ้รหิารโรงเรยีน ใช้ระบบคณุธรรมในการ
พจิารณาผลงานของผูร้ว่มประกอบวชิาชพี มคีวาม
รัก ความสามัคคี และร่วมใจกันในการพัฒนาการ
ศึกษา ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

1.5 ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ผู้บริหาร
โรงเรยีน ยดึมัน่ สนบัสนนุ และสง่เสรมิ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุข ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ 
ในทางวิชาการ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรขยายผลการวิจัยพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในระดับมัธยม 
และการจัดการศึกษาของเอกชน

2.2 ควรศึกษาวิจัยปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
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