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 การวิจยัครั/ งนี/ มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาระดบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ        
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา และศึกษา     
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน       
เขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี พร้อมทั/งสร้างสมการพยากรณ์การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา 
กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั/ งนี/  ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื/นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี จาํนวน 330 คน เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม       
1 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน  ตอนที� 1 แบบสอบถามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จาํนวน 60 ขอ้  ตอนที� 2 แบบวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา 
จาํนวน 50 ขอ้  มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.88 และ 0.86 ตามลาํดบั สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิA สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression 
Analysis) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา         
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี    
อยูใ่นระดบัมาก 2) ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื/นที�
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี อยูใ่นระดบัมาก  3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา         
สังกดัสํานกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงมาก



 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  4) การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
ที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์           
ไดด้งันี/   Y   =   8.27 + 1.04X 
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to study the execution of school administrators’  

professional ethics, public school teachers’ job performance satisfaction, to examine the relation 

between the execution of school administrators’ professional ethics and public school teachers’ 

job performance satisfaction under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area, 

and to formulate the predicted equation in the professional ethics of school administrators which 

affected the job performance satisfaction of public school teachers.  The samples of this research 

were 330 school teachers in the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area.         

The research instruments were the questionnaires with 60 question items relating to the execution 

of school administrators’ professional ethics and 50 question items enquiring about the job 

performance satisfaction of public school teachers.  The questionnaires showed the alpha-

coefficient level of 0.88 and 0.86.  The statistics used for data analysis and hypothesis testing 

were mean, standard deviation, Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient, and Simple 

Regression Analysis. 

 The research results were as follows: 1) the execution of school administrators’ 

professional ethics was at the high level, 2) public school teachers’ job performance satisfaction 

was at the high level, 3) the relation between the execution of school administrators’ professional 

ethics and public school teachers’ job performance satisfaction were positively shown at the 

highest level with the statistical significance at the .01 level, and 4) the execution of school 

administrators’ professional ethics affecting the public school teachers’ job performance 

satisfaction was statistically significant at the .01 level.  The predicted equation was as follows : 

Y = 8.27+1.04X.   
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 บทที�  1 

บทนํา 

 
ความเป็นมา  
 ประเท ศไ ทย ต้อง เผ ชิ ญกับก ระแสก า รเปลี� ย นแปล ง ที� สํ าคัญทั� ง ภา ย นอกแล ะ
ภายในประเทศ ภายใตส้ถานการณ์ เงื�อนไข และการเปลี�ยนแปลง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที� 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เป็นจุดเปลี�ยนสําคญัของการวางแผนพฒันาประเทศที�ให้
ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” 
พร้อมทั�ง ปรับเปลี�ยนวิธีการพฒันาเป็นบูรณาการแบบองคร์วมเพื�อให้เกิดการพฒันาที�สมดุล ต่อมา            
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ไดอ้ญัเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาในการพฒันาและบริหารประเทศ  ควบคู่ไปกับกระบวนทศัน์         
การพฒันาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที�มี  “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” สําหรับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที� 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ยงัคงนอ้มนาํ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ    
พอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติและให้ความสําคัญกับการพัฒนาที�ยึด  “คนเป็นศูนย์กลาง             
การพฒันา” และการพฒันาที�สมดุลทั�งคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้ม เพื�อมุ่งสู่การพฒันา       
ที�ย ั�งยืน ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ       
ฉบบัปัจจุบนั คือ ฉบบัที� 11  (พ.ศ. 2555 - 2559) ประเทศไทยจะตอ้งเผชิญกบักระแสการเปลี�ยนแปลง   
ที�สําคญัทั�งภายนอกและภายในประเทศที�ปรับเปลี�ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ�งขึ�น  เป็นทั�งโอกาส      
และความเสี�ยงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะขอ้ผกูพนัที�จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558     
จึงจาํเป็นตอ้งนาํภูมิคุม้กนัที�มีอยูพ่ร้อมทั�งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศให้เขม้แข็งขึ�นมาใช้ในการ
เตรียมความพร้อมให้แก่คน  สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตวัรองรับ       
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป         
เพื�อประโยชน์สุขที�ย ั�งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 1 - 2)  
 จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนระดบัชาติ ปีการศึกษา 2555 ในระดับ      
ชั�นประถมศึกษาปีที� 3 พบวา่ เขตพื�นที�ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี�ยร้อยละตํ�ากวา่ระดบัประเทศทุกวิชา 
จาํนวน 85 เขต คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมา คือ สูงกวา่หรือเท่ากบัระดบัประเทศทุกวิชา จาํนวน 
62 เขต คิดเป็นร้อยละ 33.16 และสูงกวา่หรือเท่ากบัระดบัประเทศบางวิชา จาํนวน 40 เขต คิดเป็น
ร้อยละ 21.39 ตามลาํดบั เมื�อพิจารณาในระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 6 พบว่า เขตพื�นที�ส่วนใหญ่         
มีคะแนนเฉลี�ยร้อยละสูงกวา่หรือเท่ากบัระดบัประเทศบางวิชาจาํนวน 79 เขต คิดเป็นร้อยละ 42.93 
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รองลงมา ตํ�ากวา่ระดบัประเทศทุกวิชา จาํนวน 53 เขต คิดเป็นร้อยละ 28.80 และสูงกวา่หรือเท่ากบั
ระดบัประเทศทุกวิชา จาํนวน 52 เขต คิดเป็นร้อยละ 28.27 ตามลาํดบั เมื�อพิจารณาในระดบัชั�น
มธัยมศึกษาปีที� 3 พบว่า เขตพื�นที�ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี�ยร้อยละตํ�ากว่าระดบัประเทศทุกวิชา 
จาํนวน 141 เขต คิดเป็นร้อยละ 62.94 รองลงมา สูงกวา่หรือเท่ากบัระดบัประเทศบางวิชา จาํนวน 
65 เขต คิดเป็นร้อยละ 29.02 และสูงกวา่หรือเท่ากบัระดบัประเทศทุกวิชา จาํนวน 18 เขต คิดเป็น
ร้อยละ 8.04 ตามลาํดบั และเมื�อพิจารณาในระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 พบวา่ เขตพื�นที�ส่วนใหญ่    
มีคะแนนเฉลี�ยร้อยละตํ�ากวา่ระดบัประเทศทุกวิชาจาํนวน 91 เขต คิดเป็นร้อยละ 78.45 รองลงมา  
สูงกวา่หรือเท่ากบัระดบัประเทศบางวิชา จาํนวน 14 เขต คิดเป็นร้อยละ 12.07 และสูงกวา่หรือเท่ากบั
ระดบัประเทศทุกวิชา จาํนวน 11 เขต คิดเป็นร้อยละ 9.48 ตามลาํดบั (สํานกังานคณะกรรมการ      
การศึกษาขั�นพื�นฐาน.  2556 : 22) 
 โรงเรียนเป็นหน่วยงานที�รับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยตรง  การบริหารงาน           
ตามกรอบภารกิจของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพผูมี้บทบาทสําคญั คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน เนื�องจาก
เป็นผูจ้ดัการทางการศึกษา เพื�อใหค้รูและบุคลากรอื�น ๆ ดาํเนินการพฒันาเด็กและเยาวชนให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาและความคาดหวงัของสังคม การพฒันาประสิทธิภาพของการให ้   
การศึกษานั�น สิ�งที�จะตอ้งกระทาํเป็นอนัดบัแรกก็คือการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน เพราะโรงเรียน
เป็นแหล่งให้การศึกษาแก่ประชาชนตั�งแต่วยัเด็กจนถึงวยัผูใ้หญ่ การศึกษาของชาติจะดีหรือไม่    
ย่อมขึ�นอยู่กบัคุณภาพของโรงเรียน และคุณภาพของโรงเรียนจะดีหรือไม่นั�นขึ� นอยู่กบัคุณภาพ          
ของบุคลากรในโรงเรียน คือ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนเป็นหลกั (พนสั  หนันาคินทร์.  2549 : 4)  
ในระบบการศึกษาต่างยอมรับวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นหวัใจสาํคญัของการบริหารจดัการทั�งปวง 
ผูบ้ริหารที�มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีศิลปะของการโน้มน้าวจิตใจผูอื้�น             
ให้คล้อยตามวัตถุประสงค์ของตน สามารถทําให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาเชื� อฟัง เคารพนับถือ                    
มีความจงรักภกัดีและให้ความช่วยเหลือ มีความสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในองค์การ  
(จรัส  อติวทิยาภรณ์.  2554 : 3) 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสเกี�ยวกับเรื� อง         
ความสําคญัของจรรยาบรรณวิชาชีพไวว้า่ “การงานทุกอยา่งทุกอาชีพยอ่มจะมีจรรยาบรรณของตนเอง 
จรรยาบรรณนั�นจะมีบญัญติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ�งที�ยึดถือกนัวา่เป็นความดีงาม
ที�คนในอาชีพนั�นควรประพฤติปฏิบติั หากผูใ้ดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั�งแก่บุคคล 
หมู่คณะ และส่วนรวมได”้  ดงันั�นผูป้ฏิบติังานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะมีความรู้ในสาขางาน
ของตนแลว้จะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยา่งเคร่งครัดอีกดว้ย จึงจะสามารถ
ประพฤติตน ปฏิบติังานให้ประสบความสําเร็จ ได้รับความเชื�อถือยกย่องในเกียรติในศกัดิM ศรี        
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และในความสามารถ (สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2547 : 11) ในส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ก็มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามข้อบงัคบัคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ      
พ.ศ. 2548 และขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 
ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง ดา้นจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ดา้นจรรยาบรรณ
ต่อผูรั้บบริการ ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และดา้นจรรยาบรรณต่อสังคมที�จะตอ้ง
ปฏิบติัตนตามนั�นดว้ย  
 การเสริมสร้างความพึงพอใจเป็นวธีิการอยา่งหนึ�งที�จะทาํให้ครูสนบัสนุน ร่วมมือร่วมใจกนั

ปฏิบติังานดว้ยความตั�งใจและเตม็ใจ งานที�ไดก้็จะมีประสิทธิภาพสูง การสร้างความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานใหเ้กิดขึ�นกบับุคลากรทุกฝ่ายในองคก์าร เป็นภารกิจที�สําคญัของผูบ้ริหารที�จะตอ้งดาํเนินการ

ให้เห็นผลทั�งในดา้นรูปธรรมและนามธรรม เพราะความพึงพอใจของบุคลากรจะนาํมาซึ� งประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของงาน อนัเป็นหลกัในการบริหารจดัการในองค์การหรือสถานศึกษา ซึ� งเมื�อ

ครูผูส้อนเกิดความพึงพอใจต่อผูบ้ริหารจะส่งผลต่อคุณภาพของงานดว้ย ถ้าผูบ้ริหารสถานศึกษา     

มีจรรยาบรรณวิชาชีพก็ยอ่มส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของครู อนัจะนาํไปสู่การ

ทาํงานที�ก่อให้เกิดประสิทธิภาพขององค์กรหรือสถานศึกษา การวิจยัครั� งนี� ไดศึ้กษาความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นลกัษณะงาน      

ที�ปฏิบติั ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง  

 จากความสําคญัของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  

1. เพื�อศึกษาระดับการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม  

ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

 2. เพื�อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 



   4 

 3. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร  
สถานศึกษา กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู    
ในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
 4. เพื�อสร้างสมการพยากรณ์การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของครูในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู        
ในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั� งนี�  เพื�อเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูที้�เกี�ยวขอ้ง สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ได้มีสารสนเทศที�เกี�ยวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ   
วิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรม พฒันาตนเอง พฒันางานวิชาชีพ พฒันา            
ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหเ้ป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ดีมีจรรยาบรรณของวชิาชีพอยา่งแทจ้ริง เพื�อสร้าง
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา เป็นการเสริมสร้างกาํลงัใจในการปฏิบติังาน
ของครู สร้างความสามคัคีธรรมในหมู่คณะจะได้ทาํงานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั�ง      
สร้างความกา้วหน้าให้กบัองค์กร สร้างความศรัทธา ความเชื�อมั�นในองค์กรที�ตนเองปฏิบติังาน      
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
 1. ประชากรที�ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี ในปีการศึกษา 2556 จาํนวนทั�งสิ�น 2,350 คน ประกอบดว้ย ครูในสํานกังาน
เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จาํนวน 1,058 คน และครูในสํานักงานเขตพื�นที�      
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จาํนวน 1,292 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�       
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 330 คน ที�คดัเลือกมาด้วยวิธีการสุ่ม     
แบบแบ่งชั�น (Stratified Random Sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชั�นของการสุ่ม 
 ตัวแปรที�ศึกษา 
 การวจิยัเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัแปร ประกอบดว้ย 
 1.  ตวัแปรพยากรณ์ ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี มี 5 ดา้น แบ่งเป็นดงันี�  
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  1.1 ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง 
  1.2 ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
  1.3 ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
  1.4 ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
  1.5 ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม 
 2. ตวัแปรเกณฑ์ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี มี 5 ดา้น แบ่งเป็นดงันี�  
  2.1 ความพึงพอใจในดา้นความสาํเร็จของงาน 
  2.2 ความพึงพอใจในดา้นการไดรั้บการยอมรับ 
  2.3 ความพึงพอใจในดา้นลกัษณะงานที�ปฏิบติั 
  2.4 ความพึงพอใจในดา้นความรับผดิชอบ  
  2.5 ความพึงพอใจในดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การประพฤติ 
ปฏิบติัตน หรือการแสดงออก เพื�อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื�อเสียง และฐานะของผูป้ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที�เชื�อถือศรัทธาแก่ผูรั้บบริการและสังคม อนัจะนาํมาซึ� งเกียรติและ   
ศกัดิM ศรีแห่งวิชาชีพ ตามขอ้กาํหนดของขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพฉบบัที� 5 พ.ศ. 2548 และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 
ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. จรรยาบรรณต่อตนเอง หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีวินยัในตนเอง พฒันา
ตนเองดา้นวชิาชีพ บุคลิกภาพและวสิัยทศัน์ ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยูเ่สมอ 
 2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งรัก ศรัทธา ซื�อสัตย ์สุจริต 
รับผดิชอบต่อวชิาชีพ และเป็นสมาชิกที�ดีขององคก์รวชิาชีพ 
 3. จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม ใหก้าํลงัใจแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ที�โดยเสมอหนา้ ตอ้งส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะและนิสัยที�ถูกตอ้งดีงาม แก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการตามบทบาทหน้าที�อย่าง    
เต็มความสามารถดว้ยความบริสุทธิM ใจ ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดี ทั�งทางกาย วาจา 
และจิตใจ ตอ้งไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
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ของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ และผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งให้บริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค  
โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ จากการใชต้าํแหน่งหนา้ที�โดยมิชอบ 
 4. จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาพึงช่วยเหลือ
เกื�อกลูซึ� งกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยยดึมั�นในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
 5. จรรยาบรรณต่อสังคม หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้าํ
ในการอนุรักษแ์ละพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา สิ�งแวดลอ้ม รักษา   
ผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั�นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
 ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ความรู้สึกที�ดีของครูต่องานที�ตนปฏิบติัอยู ่
ซึ� งมีองคป์ระกอบในดา้นต่าง ๆ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. ดา้นความสําเร็จของงาน หมายถึง การที�ครูใชค้วามรู้ ความสามารถในการแกปั้ญหา
ต่าง ๆ รู้จกัป้องกนัปัญหาที�เกิดขึ�น สามารถปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายจนเสร็จสิ�น และประสบ  
ผลสาํเร็จเรียบร้อยเป็นอยา่งดี และเกิดความพึงพอใจและปลาบปลื�มใจในผลสาํเร็จของงานนั�น  
 2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับ หมายถึง การที�ครูไดรั้บการยอมรับนบัถือ ยกยอ่งชมเชย 
แสดงความยินดี การให้กําลังใจ หรือการแสดงออกอื�นใดที� ส่อให้เห็นถึงการยอมรับใน
ความสามารถจากผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน และบุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เมื�อไดท้าํงานอยา่งหนึ� งอยา่ง
ใดบรรลุผลสาํเร็จ  
 3. ด้านลกัษณะงานที�ปฏิบติั หมายถึง การที�ครูได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานที�มี       
ความน่าสนใจ เป็นงานที�ต้องอาศัยความคิดริเริ� มสร้างสรรค์ ท้าทาย เหมาะสมกับความรู้            
ความสามารถ และมีความมั�นคงในการปฏิบติังาน   
 4. ดา้นความรับผดิชอบ หมายถึง การที�ครูเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และภูมิใจในปริมาณงาน 
และหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบ มีอาํนาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งเต็มที� และปฏิบติังาน
ดว้ยความวริิยะอุตสาหะ  
 5. ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่ง หมายถึง การที�ครูมีโอกาสที�จะไดเ้ลื�อนตาํแหน่ง       
ในระดบัที�สูงขึ�นเมื�อไดป้ฏิบติังานอยา่งตั�งใจและประสบความสําเร็จ และการไดรั้บความกา้วหน้า
ในทกัษะวชิาชีพ การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื�อหาความรู้เพิ�มเติม หรือการไดรั้บการฝึกอบรม  
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที้�ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 2556 
 ครู หมายถึง ครูประจาํการที�ทาํหนา้ที�ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน   
เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 2556 
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 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา    
ประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 2556  
 สํานักงานเขตพื1นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี หมายถึง สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 และสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์ที�จะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา 
สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี สรุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจยั   
ดงัภาพประกอบ 1 

 
 

ตัวแปรพยากรณ์                                                               ตัวแปรเกณฑ์  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

 

  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื*นที,การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
จาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่   
     1.  ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง 
     2.  ดา้นจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
     3.  ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
     4.  ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วม 
          ประกอบวชิาชีพ 
     5.  ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม 

     ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
ครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื*นที,
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จาํนวน      
5 ดา้น ไดแ้ก่ 
     1.  ดา้นความสาํเร็จของงาน 
     2.  ดา้นการไดรั้บการยอมรับ 
     3.  ดา้นลกัษณะงานที,ปฏิบติั 
     4.  ดา้นความรับผดิชอบ  
     5.  ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง 
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สมมุติฐานในการวจัิย 

 1. การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี  
 2. การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  
 



บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

 ในการวิจยัครั งนี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามหวัขอ้

ต่อไปนี  
 1. การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  1.1 ความหมายของจรรยาบรรณวชิาชีพ 

  1.2 ความสาํคญัของจรรยาบรรณวชิาชีพ 

  1.3 แนวคิด และหลกัการเกี�ยวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพ 

  1.4 การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา  

  2.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  

  2.2 ความสาํคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
  2.3 แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

  2.4 การวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 3. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  3.1 งานวจิยัต่างประเทศ 

  3.2 งานวจิยัในประเทศ 
 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ความหมายของจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 จากการศึกษาแนวคิด หลกัการ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความหมายของจรรยาบรรณ
วชิาชีพ ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของจรรยาบรรณวชิาชีพไว ้ดงันี  

 กู๊ด (Good. 1973 : 80) ไดใ้ห้ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพวา่ หมายถึง ความประพฤติ 

ที�ดีงาม ซึ� งกําหนดให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติอย่างมีขอบเขตและชัดเจน โดยความเห็นชอบ         
ของบุคคล และถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานทางความประพฤติของบุคคลหรือกลุ่มคนนัน ๆ  

 ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 289) ไดใ้ห้ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพวา่ หมายถึง 
ประมวลความประพฤติ ที�ผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกําหนดขึ นเพื�อรักษาส่งเสริม             

เกียรติคุณ ชื�อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได ้
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 พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตโต) (2548 : 44) ได้ให้ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพว่า 
หมายถึง ประมวลจริยธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพการงาน หรือวิชาชีพนัน ๆ เป็นมาตรฐาน      
ความชอบธรรมและเกียรติฐานะของความเป็นขา้ราชการ 
 พระเมธีธรรมาภรณ์ (2548 : 3) ไดใ้ห้ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพว่า หมายถึง    
จริยวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพ หรือจริยธรรมวิชาชีพ จะครอบคลุมในทุกเรื�องทุกประการที�จะเป็น       
ขอ้ควรประพฤติสาํหรับกลุ่มวชิาชีพอนัรวมถึงขา้ราชการดว้ย 
 สมคิด  บางโม (2549 : 15) ได้ให้ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพว่า หมายถึง         
ข้อกาํหนดเกี�ยวกับการประพฤติปฏิบติัที�เป็นลายลักษณ์อกัษรขององค์กรวิชาชีพที�กาํหนดให้
สมาชิกของวิชาชีพนัน ๆ ประพฤติปฏิบติัเพื�อรักษาและส่งเสริมชื�อเสียง เกียรติคุณของสมาชิก    
และของวชิาชีพนัน ๆ 
 ยนต ์ ชุ่มจิต (2550 : 200) ไดใ้หค้วามหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพวา่ หมายถึง ประมวล
ความประพฤติ หรือกริยาอาการที�ผูป้ระกอบวิชาชีพควรปฏิบติั เพื�อรักษาส่งเสริมเกียรติคุณชื�อเสียง
และฐานะของความเป็นวชิาชีพ 
 ธีรศกัดิM   อคัรบวร (2552 : 112) ไดใ้ห้ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพวา่ หมายถึง
ความประพฤติที�ผูป้ระกอบวิชาชีพต่าง ๆ กาํหนดขึน เพื�อรักษาชื�อเสียงเกียรติคุณของวิชาชีพนัน ๆ 
โดยบญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จรรยาบรรณจึงเป็นกฎเกณฑ์ที�พึงปฏิบติั โดยกาํหนดไว ้        
เป็นลายลกัษณ์อกัษรที�ชัดเจนสําหรับเป็นกติกาของหมู่คณะในวงการเดียวกนั เป็นกฎที�ทุกคน     
ตอ้งปฏิบติั หากฝ่าฝืนก็จะถูกรังเกียจหรือต่อตา้นอนัเป็นการลงโทษทางสังคม สําหรับวิชาชีพชันสูง
หลายสาขาอาชีพมีกฎหมายรองรับดว้ย ฉะนันเมื�อผูป้ระกอบวิชาชีพคนใดผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
จึงตอ้งถูกลงโทษตามกฎหมายดว้ยขอ้กาํหนดกริยาที�ควรประพฤติ 
 จากความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพ ดงัที�มีผูใ้ห้ความหมายไวข้า้งตน้นัน ผูว้ิจยั      
สรุปไดว้า่ จรรยาบรรณวชิาชีพ หมายถึง ขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัการประพฤติปฏิบติัตนของผูป้ระกอบ
วิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เพื�อเป็นหลักและแนวทางแก่สมาชิกในองค์กรในการปฏิบติัตนที�ดีงาม           
และปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ� งสังคมในอาชีพใดอาชีพหนึ�งยอมรับ เพื�อรักษาและส่งเสริม
มาตรฐานของวชิาชีพ ตลอดจนเกียรติคุณ ชื�อเสียง และฐานะของผูป้ระกอบวชิาชีพนัน ๆ 

 ความสําคัญของจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 จากการศึกษาแนวคิด หลกัการ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความสําคญัของจรรยาบรรณ
วชิาชีพ ไดมี้ผูก้ล่าวถึงความสาํคญัของจรรยาบรรณวชิาชีพ ไวด้งันี  
 พิชยั  ไชยสงคราม (2546 : 126) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของจรรยาบรรณวิชาชีพวา่มี
ประโยชน์และความสาํคญั ดงันี   
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 1. ช่วยควบคุมมาตรฐาน รับประกนัคุณภาพและปริมาณที�ถูกตอ้งในการประกอบอาชีพ
ในการผลิตและการคา้  
 2. ช่วยควบคุมจริยธรรมของผูป้ระกอบอาชีพและผูผ้ลิต ผูค้า้ เช่น มีความซื�อสัตย ์สุจริต 
และยติุธรรม ฯลฯ  
 3. ช่วยส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพและปริมาณที�ดี มีคุณค่าและเผยแพร่ให้รู้จกัเป็นที�นิยม
เชื�อถือได ้ 
 4. ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผูป้ระกอบอาชีพและผูผ้ลิต เช่น มีเมตตา หิริโอตตปัปะ ฯลฯ  
 5. ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ลดปัญหาการคดโกง ฉ้อฉล เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตวั 
และประโยชน์ส่วนตน ฯลฯ 
 พิภพ  วชงัเงิน (2548 : 15) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของจรรยาบรรณวชิาชีพ ไวด้งันี   
 1. เพื�อส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพแต่ละประเภท ประพฤติปฏิบติัตนถูกตอ้ง เหมาะสม 
ตามที�แต่ละอาชีพไดว้างหลกัไวใ้หเ้ป็นจรรยาบรรณ ถา้หากกระทาํผดิยอ่มมีความผดิ  
 2. ช่วยควบคุมและส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความสํานึก
ในหนา้ที�และมีความรับผดิชอบต่องานที�ตนทาํ  
 3. ส่งเสริมและช่วยควบคุมการผลิตและการปฏิบัติงานให้มีปริมาณและคุณภาพ            
ที�น่าเชื�อถือได ้มีบริการที�ดีและปลอดภยั  
 4. ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการมีความซื�อสัตย ์มีความยุติธรรม ไม่ทุจริตต่อหนา้ที� สามคัคี 
เอือเฟื อเผื�อแผ ่ 
 5. ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบอาชีพประเภทต่าง ๆ มีความสํานึกว่าการประกอบอาชีพ            
ที�ไม่เห็นแก่ตวั ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค ตรงไปตรงมาเป็นกุศล สังคมยกยอ่ง  
 6. จรรยาบรรณช่วยพิทกัษสิ์ทธิM และหนา้ที�ของผูป้ระกอบอาชีพนัน ๆ ตามกฎหมาย 
 จากความสําคญัของจรรยาบรรณวิชาชีพ ดงัที�มีผูก้ล่าวถึงไวข้า้งตน้นัน ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 
จรรยาบรรณวิชาชีพนันมีความสําคญั เนื�องจากเป็นขอ้กาํหนดที�ควบคุมไม่ให้ผูป้ระกอบวิชาชีพ
ประพฤติหรือปฏิบติัในสิ�งที�ไม่ถูกตอ้ง หากผูป้ระกอบวิชาชีพสามารถกระทาํไดต้ามที�จรรยาบรรณ
วิชาชีพกาํหนดไวก้็จะทาํให้ไดรั้บความเชื�อถือและศรัทธาจากบุคคลต่าง ๆ และจะส่งผลให้วิชาชีพ
นัน ๆ เป็นวชิาชีพชันสูงอยา่งแทจ้ริง 

 แนวคิด และหลกัการเกี�ยวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 จากการศึกษาแนวคิด หลกัการ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัแนวคิด และหลกัการเกี�ยวกบั
จรรยาบรรณวิชาชีพ ไดมี้ผูก้ล่าวถึงแนวคิด และหลกัการเกี�ยวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ไวด้งันี  
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 สุรศกัดิM   หลาบมาลา (2548 : 6 - 10) ไดก้ล่าวถึงหลกัการเกี�ยวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ   
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้20 ขอ้ ดงันี  
 1. ตอ้งตังความคาดหวงัสูงสําหรับนกัเรียนทุกคน ตระหนกัในความตอ้งการความสนใจ
และความสามารถของนกัเรียนเป็นรายบุคคล ใหก้าํลงัใจ กระตุน้เตือน แกไ้ข และส่งเสริมมาตรฐาน
สูงของนกัเรียนในทุกสถานการณ์ 
 2. เป็นนกัวชิาชีพที�มีการคิดไตร่ตรอง ปฏิบติัเป็นตวัอยา่งตามคุณสมบติัที�ตอ้งการให้เกิดขึน
ในตวันกัเรียน เช่น ความจริงจงั ความเฉียบคมทางสติปัญญา ความอดกลัน ความยุติธรรม        
สามญัสํานึก ความมั�นใจในตนเอง เคารพในตนเองและผูอื้�น เห็นชอบและรับรู้ความหลากหลาย
และความแตกต่างทางวฒันธรรม 
 3. ตอ้งคิดวิเคราะห์ผลกระทบของการสอนและค่านิยมในวิชาชีพของตนที�มีต่อนกัเรียน
เพื�อนร่วมงาน และบุคคลทั�วไปในชุมชน และความตระหนกัอยา่งวิเคราะห์ต่อบทบาทอนัเกิดจาก
ประสบการณ์ดา้นการศึกษา สังคม วฒันธรรม ศาสนา การเงิน และภูมิหลงัของตน และตระหนกัวา่
ปัจจยัเหล่านี�มีผลต่อค่านิยม วธีิสอน และความคิดเกี�ยวกบัการศึกษาของตนอยา่งไร 
 4. ตอ้งปฏิบติัต่อนกัเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคและยุติธรรม รับรู้และชื�นชอบค่านิยม  
ของนกัเรียนแต่ละคน ค่านิยมของครอบครัวและของชุมชนของนกัเรียน และวฒันธรรมของชุมชน
โรงเรียนโดยส่วนรวม 
 5. ตอ้งมีความรู้ กวา้ง ลึก และวิเคราะห์ในเนือหาวิชา วิธีและค่านิยม ซึ� งเป็นส่วนหนึ�ง
ของวชิาชีพที�ตนสอน และตระหนกัเสมอวา่ความรู้อาจจะมีการโตแ้ยง้ได ้
 6. ตอ้งทาํการสอนวิชาต่าง ๆ อยา่งวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค ์ ดว้ยความพากเพียร  
อยา่งเป็นเลิศ 
 7. ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะค่านิยมทางวิชาชีพ อนัจาํเป็นต่อการพฒันาโปรแกรม
การสอน เพื�อบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคต์ามที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 8. ตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่เนือหาวชิาที�สอน วธีิสอนและผูเ้รียนมีความโยงใยกนั 
 9. ตอ้งมีความเชี�ยวชาญในการใช ้และการประเมินสารสนเทศเทคโนโลยีอยา่งวิเคราะห์
เพื�อช่วยในการสอน และส่งเสริมการเรียนของนกัเรียน 
 10. ตอ้งติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน เพื�อประโยชน์ในการประเมิน
ความกา้วหน้า จดัทาํรายงานผลสัมฤทธิM ของนกัเรียนเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที�หลกัสูตรกาํหนด
และใชเ้ป็นวธีิการพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครูดว้ย 
 11. ตอ้งให้ขอ้มูลความกา้วหน้าในการเรียนแก่นกัเรียนอย่างแม่นยาํ และสมํ�าเสมอและ
จดัทาํรายงานสิ�งที�นกัเรียนรู้ เขา้ใจ ทาํได ้เห็นรูปธรรมและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิM ของนกัเรียนกบั
เพื�อนร่วมชันอยา่งแม่นยาํและครอบคลุม 
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 12. ตอ้งปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งแก่เพื�อนครู แก่นกัเรียน และกาํหนดแนวปฏิบติัระหวา่ง
นกัเรียนดว้ยกนั โดยคาํนึงถึงความแตกต่างและความคลา้ยคลึงภายในกรอบวฒันธรรม การเรียน  
การสอน 
 13. ตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที�น่าสนใจ ทา้ทาย ปลอดภยั สนุกสนาน และ    
เป็นเชิงบวกเพื�อส่งเสริมความร่วมมือ ความเกือกูล ความเป็นอิสระความรับผิดชอบ และความคิด
สร้างสรรคข์องนกัเรียน 
 14. ตอ้งปฏิบติัตนเป็นตวัแบบของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ที�ครูตอ้งการจะให้
นกัเรียนรับไปปฏิบติั 
 15. ตอ้งมีทกัษะในการสื�อสานสัมพนัธ์อย่างสูง มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา        
และคณิตศาสตร์ มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะและค่านิยมในวิชาชีพที�จาํเป็นต่อความรับผิดชอบ   
ที�ครูทุกคนควรปฏิบติั 
 16. ตอ้งมีความจริงจงัในการพฒันาวิชาชีพของตน เพิ�มพูนความรู้ เพิ�มพูนวิจารณญาณ
เพิ�มพนูวธีิสอน และปรับวธีิสอนของตนตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและผลการวจิยัที�น่าเชื�อถือ 
 17. ตอ้งมีภาวะผูน้าํ สามารถทาํงานร่วมกบัเพื�อนครูเพื�อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  
ในฐานะชุมชนวชิาชีพ 
 18.  ต้องร่วมมือกับชุมชนโรงเรียนสร้างและประเมินความก้าวหน้าของโรงเรียน       
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายและนโยบายที�รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ และโรงเรียนไดก้าํหนดไว ้
 19. ตอ้งมีภาวะผูน้าํในการพิจารณาปัญหาเกี�ยวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมของ  
ชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งภูมิปัญญาและวฒันธรรมของชนพืนเมืองเพื�อให้บรรลุการประนีประนอม
ระหวา่งชนพืนเมืองและชนผวิขาวของเครือรัฐออสเตรเลีย 
 20.  ตอ้งมีความฉบัไวและตอบสนองต่อปัญหาทางการศึกษาอนัเกิดภายในชุมชนหลากหลาย
วฒันธรรมของเครือรัฐออสเตรเลีย ภายในบริบทของการพฒันาความสามคัคีของสังคมเครือ       
ออสเตรเลีย 
 นคร พนัธ์ุณรงค์ (2550 : 1 - 29) ไดก้ล่าวถึงหลกัการเกี�ยวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ        

ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ของระเบียบคุรุสภา ไวด้งันี   

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งรักและเมตตาศิษย ์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม    
ให้กาํลงัใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษยโ์ดยเสมอหน้า หมายถึง การตอบสนองต่อความตอ้งการ 

ความถนดั ความสนใจของศิษยอ์ยา่งจริงใจ สอดคลอ้งกบัการเคารพ การยอมรับ การเห็นอกเห็นใจ
ต่อสิทธิพืนฐานของศิษย ์ จนเป็นที�ไวว้างใจเชื�อถือและชื�นชมได ้ รวมทังเป็นผลไปสู่การพฒันา        

รอบดา้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
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 ผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ดีตอ้งมีความมุ่งมั�นในการพฒันาศิษยใ์ห้เจริญไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ 

และถือว่าความรับผิดชอบของตนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื�อศิษยไ์ดแ้สดงออกซึ� งผลแห่งการพฒันานันแลว้  

ผูบ้ริหารจึงตอ้งเรียนรู้เกี�ยวกบัศกัยภาพของศิษยแ์ต่ละคน ให้ศิษยไ์ดเ้รียนรู้ที�หลากหลาย เหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัการพฒันาตามศกัยภาพนัน ๆ ดาํเนินการให้ศิษยไ์ดล้งมือปฏิบติักิจกรรมการเรียน    

จนเกิดผลอย่างแจง้ชัด และกระตุน้ให้ศิษยทุ์กคนไดท้าํกิจกรรมต่อเนื�องเพื�อความเจริญ งอกงาม

อยา่งไม่มีที�สินสุด อบรมสั�งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทกัษะและนิสัยที�ถูกตอ้งดีงามให้เกิด    

แก่ศิษยอ์ยา่งเต็มความสามารถดว้ยความบริสุทธิM ใจ หมายถึง การดาํเนินงานตังแต่การเลือกกาํหนด

กิจกรรมการเรียนที�มุ่งผลต่อการพฒันาในตวัศิษยอ์ย่างแทจ้ริง การจดัให้ศิษยมี์ความรับผิดชอบ   

และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินร่วมกับศิษย์ในผลการเรียนและการเพิ�มพูน         

การเรียนรู้ ภายหลงับทเรียนต่าง ๆ ด้วยความปรารถนาที�จะให้ศิษยแ์ต่ละคนและทุกคนพฒันา         

ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพและตลอดไป  

 ผูบ้ริหารที� ดีควรถ่ายทอดค่านิยมและจริยธรรมด้วยการแสดงตนเป็นตัวอย่างเสมอ             

การแสดงตนเป็นตวัอย่างนี ถือว่าผูบ้ริหารเป็นผูน้าํในการพฒันาศิษย์อย่างแทจ้ริง การประพฤติ

ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดี หมายถึง การแสดงออกอยา่งสมํ�าเสมอของครูที�ศิษยส์ามารถสังเกต    

รับรู้ไดเ้องและเป็นการแสดงที�เป็นไปตามมาตรฐานแห่งพฤติกรรมระดบัสูงตามค่านิยม คุณธรรม 

และวฒันธรรมอนัดีงาม  

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงต่อการพฒันาทุก ๆ ดา้นของศิษย ์ จึงตอ้ง

พิจารณาเลือกแสดงแต่เฉพาะการแสดงที�มีผลทางบวก พึงระงบัและละเวน้การแสดงใด ๆ ที�นาํไปสู่

การชะลอหรือขดัขวางความก้าวหน้าของศิษยทุ์ก ๆ ด้าน การไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ        

ความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย ์ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์อนัมิควรไดจ้ากศิษย ์ หรือใช้ศิษยใ์ห้ไป

แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ การไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย ์      

ในการปฏิบติัหนา้ที�ตามปกติ และไม่ใชศิ้ษยก์ระทาํการใด ๆ อนัเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตน   

โดยมิชอบ เพราะจะทาํให้เกิดความลาํเอียงในการปฏิบติัหนา้ที� นาํไปสู่ความเสื�อมศรัทธาในบุคคล

และวชิาชีพนัน 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผู ้พฒันาทรัพยากรมนุษย์ต้องพฒันาตนเองให้ทันต่อ        

การเปลี�ยนแปลงและแนวโน้มที�จะเปลี�ยนแปลงในอนาคตของสังคมและวิทยาการ การพฒันาตนเอง

ทังในดา้นวิชาชีพ ดา้นบุคลิกภาพและวิสัยทศัน์ให้ทนัต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองอยูเ่สมอ  
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 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งรักและศรัทธาในอาชีพครูและเป็นสมาชิกที�ดีขององคก์รวิชาชีพ
ครูดว้ยความเตม็ใจ ความรักและเชื�อมั�นในอาชีพของตน ยอ่มทาํใหท้าํงานอยา่งมีความสุขและมุ่งมั�น
อนัจะส่งผลใหอ้าชีพนันเจริญรุ่งเรืองและมั�นคง  
 ผูป้ระกอบอาชีพครูพึงร่วมมือและช่วยเหลือเกือกลูกนัดว้ยความเต็มใจ อนัจะยงัผลให้เกิด
พลงัและศกัยภาพในการพฒันาวิชาชีพครู และการพฒันาสังคม การช่วยเหลือเกือกูลครูและชุมชน
ในทางสร้างสรรค ์
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นผูน้าํในการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญา และวฒันธรรมไทย
เพราะหน้าที�สําคญัประการหนึ� งของการศึกษา คือ การพฒันาคนให้มีภูมิปัญญาและรู้จกัเลือกวิถี    
การดาํเนินชีวติที�ดีงาม  
 จากแนวคิด และหลกัการเกี�ยวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัที�กล่าว
ไวข้า้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นการยึดหลกัธรรม    
เป็นสําคญั ผูบ้ริหารสถานศึกษานันจาํเป็นตอ้งยึดปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด    
โดยยึดเอาความสําเร็จของงานเป็นที�ตัง เพราะหน้าที�เกี�ยวข้องผูกพนักับผูค้นจาํนวนมากมาย        
ตอ้งพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชาติให้ดีขึน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งเป็นตวัอย่างที�ดี และ
สร้างความรัก ความศรัทธาให้แก่ผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ศิษย ์ผูร่้วมงานที�อยู่ใตบ้งัคบับญัชา และ
บุคคลทั�วไปมีความเชื�อมั�นและปฏิบติัตาม การปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูบ้ริหารสถานศึกษา    
จะเป็นการยกระดบัมาตรฐานในการดาํรงชีวติของตนเอง รวมทังมาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงขึนจะไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ การยกยอ่งให้เกียรติจากบุคคลทั�วไปอยา่งกวา้งขวาง ประชาชนทั�วไปไดรั้บรู้สิ�ง 
ที�ดีงามจากการถ่ายทอดของผูบ้ริหารสถานศึกษา จึงเกิดความสํานึกตระหนกัในหนา้ที� กระทาํตน
เป็นพลเมืองที�ดีของชาติ ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมก็จะลดน้อยลง บา้นเมืองก็จะพฒันากา้วหน้า            
มีแต่ความสงบสุขร่มเยน็ 

 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
 จากการศึกษาแนวคิด หลกัการ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา ได้มีผูก้ล่าวถึงการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ไว ้ดงันี  
 ราชกิจจานุเบกษา   (2548 : 44 - 46) คณะกรรมการคุรุสภามีอาํนาจหน้าที�กาํหนด         
จรรยาบรรณวิชาชีพให้บุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนให้อยูใ่นแนวทางที�พึงยึดถือปฏิบติั และ 
มีผลบงัคบัใชล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื�อวนัที� 5 กนัยายน พ.ศ. 2548 ผูป้ระกอบวิชาชีพ   
ทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษาตอ้งปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ไวด้งันี  



 16

 1. จรรยาบรรณต่อตนเอง คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งมีวินยัในตนเอง 

พฒันาตนเองดา้นวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทศัน์ ให้ทนัต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ

สังคม และการเมืองอยูเ่สมอ 

 2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก ศรัทธา ซื�อสัตย์

สุจริต รับผดิชอบต่อวชิาชีพ และเป็นสมาชิกที�ดีขององคก์รวชิาชีพ 

 3. จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ คือ  

  3.1 ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม        

ใหก้าํลงัใจแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ที�โดยเสมอหนา้   

  3.2 ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทกัษะ และนิสัย    

ที�ถูกตอ้งดีงามแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ที�อยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความบริสุทธิM ใจ  

  3.3 ผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที� ดี           

ทังทางกาย วาจา และจิตใจ   

  3.4 ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ   

ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย ์และผูรั้บบริการ  

  3.5 ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งให้บริการด้วยความจริงใจ และเสมอภาค 

โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้าํแหน่งหนา้ที�โดยมิชอบ 

 4. จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือ

เกือกลูซึ� งกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยยดึมั�นในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

 5. จรรยาบรรณต่อสังคม คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตน    

เป็นผูน้าํในการอนุรักษแ์ละพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา สิ�งแวดลอ้ม 

รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั�นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข 

 จากมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั งที� 2/2550 วนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2550 โดย

ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอ้บงัคบั      

คุรุสภาว่าดว้ยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพไว ้ดงัต่อไปนี  (ราชกิจจานุเบกษา.  

2550 : 42 - 47) 

 1. จรรยาบรรณต่อตนเอง ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งมีวินัยในตนเอง พฒันาตนเอง      

ดา้นวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทศัน์ ให้ทนัต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ       

การเมืองอยูเ่สมอ โดยตอ้งประพฤติและละเวน้การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัต่อไปนี  
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  1.1 พฤติกรรมที�พึงประสงค ์
   1.1.1 ประพฤติตนเหมาะสมกบัสถานภาพและเป็นแบบอยา่งที�ดี 
   1.1.2 ศึกษา คน้ควา้ ริเริ�มสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ในการพฒันาวชิาชีพอยูเ่สมอ 
   1.1.3 ส่งเสริมและพฒันาครูในการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ 
   1.1.4 สร้างผลงานที�แสดงถึงการพฒันาความรู้และความคิดในวิชาชีพจนเป็นที�
ยอมรับ 
   1.1.5 ส่งเสริมการปฏิบติังานโดยมีแผนปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และใชน้วตักรรม 
เทคโนโลยทีี�เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัและกา้วทนัการเปลี�ยนแปลงในอนาคต  
  1.2 พฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์
   1.2.1 เกี�ยวขอ้งกบัอบายมุขหรือเสพสิ�งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ

เป็นที�น่ารังเกียจในสังคม 
   1.2.2 ประพฤติผดิทางชูส้าวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 

   1.2.3 ไม่พฒันาความรู้ในวชิาชีพเพื�อพฒันาตนเองและองคก์าร 
   1.2.4 ไม่ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อไปปรับปรุงพฒันาการจดั     

การศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 

   1.2.5 ไม่มีแผนหรือไม่ปฏิบติังานตามแผน ไม่มีการประเมินผลหรือไม่นาํผล     
การประเมินมาจดัทาํแผนปฏิบติัการอยา่งต่อเนื�อง 

 2. จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งรัก ศรัทธา ซื�อสัตยสุ์จริต รับผิดชอบ

ต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที�ดีขององค์กรวิชาชีพ โดยตอ้งประพฤติและละเวน้การประพฤติ       
ตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัต่อไปนี  

  2.1 พฤติกรรมที�พึงประสงค ์
   2.1.1 แสดงความชื�นชมและศรัทธาในคุณค่าของวชิาชีพ 
   2.1.2 รักษาชื�อเสียงและปกป้องศกัดิM ศรีแห่งวชิาชีพ 
   2.1.3 ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานในวชิาชีพใหส้าธารณชนรับรู้  
   2.1.4 ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผดิชอบ ซื�อสัตยสุ์จริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน
ของทางราชการ 
   2.1.5 ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความมุ่งมั�น ตังใจ และใช้ความรู้ความสามารถในการ
พฒันาครูและบุคลากร 
   2.1.6 สนบัสนุนการจดักิจกรรมเกี�ยวกบั การพฒันาครู การเรียนการสอน และการ
บริหารสถานศึกษา 
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   2.1.7 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรไดศึ้กษา คน้ควา้ วิเคราะห์ วิจยั และนาํเสนอ     
ผลงานที�เกี�ยวขอ้งกบัวชิาชีพ 
   2.1.8 เขา้ร่วม ส่งเสริม และประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของวชิาชีพ หรือองคก์รวิชาชีพ
อยา่งสร้างสรรค ์
  2.2 พฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์
   2.2.1 วพิากษห์รือวิจารณ์องคก์ารหรือวชิาชีพ จนทาํใหเ้กิดความเสียหาย 
   2.2.2 ดูหมิ�น เหยียดหยาม ให้ร้ายผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพ        
หรือองคก์รวชิาชีพ 
   2.2.3 ประกอบการงานอื�นที�ไม่เหมาะสมกับการเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา 
   2.2.4 ไม่ซื�อสัตยสุ์จริต ไม่รับผดิชอบหรือไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผน
ของทางราชการ จนก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
   2.2.5 ละเลยเพิกเฉยหรือไม่ดําเนินการต่อผู ้ร่วมประกอบวิชาชีพที�ประพฤติ        
ผดิจรรยาบรรณ 
   2.2.6 คดัลอกหรือนาํผลงานของผูอื้�นมาเป็นของตน 
   2.2.7 บิดเบือนหลกัวชิาการในการปฏิบติังานจนก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
   2.2.8 ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพหรืออาศยัองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์
เพื�อตนเองหรือผูอื้�นโดยมิชอบ 
 3. จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม ให้กาํลงัใจแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ที�โดยเสมอหนา้ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะและนิสัยที�ถูกตอ้งดีงาม แก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการตามบทบาท
หน้าที�อย่างเต็มความสามารถดว้ยความบริสุทธิM ใจ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งประพฤติปฏิบติัตน    
เป็นแบบอยา่งที�ดี ทังทางกาย วาจา และจิตใจ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษ ์ 
ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ และผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งให้บริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ 
จากการใช้ตาํแหน่งหน้าที�โดยมิชอบ โดยตอ้งประพฤติและละเวน้การประพฤติตามแบบแผน     
พฤติกรรม ดงัต่อไปนี  
  3.1 พฤติกรรมที�พึงประสงค ์
   3.1.1 ปฏิบติังานหรือให้บริการอยา่งมีคุณภาพ โดยคาํนึงถึงสิทธิขันพืนฐานของ   
ผูรั้บบริการ 
   3.1.2 ส่งเสริมใหมี้การดาํเนินงานเพื�อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผูด้อ้ยโอกาส 
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   3.1.3 บริหารงานโดยยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 
   3.1.4 รับฟังความคิดเห็นที�มีเหตุผลของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 
   3.1.5 ใหค้รูและบุคลากร มีส่วนร่วมวางแผนการปฏิบติังานและเลือกวิธีการปฏิบติั  
ที�เหมาะสมกบัตนเอง 
   3.1.6 เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ ดว้ยการรับฟังความ
คิดเห็น ยกยอ่ง ชมเชย และใหก้าํลงัใจอยา่งกลัยาณมิตร 
   3.1.7 ให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริการไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด หรือวิธีการที�เป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาชีพ 
  3.2 พฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์
   3.2.1 ปฏิบติังานมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้ง ไม่เป็นธรรม หรือมีลกัษณะ
เลือกปฏิบติั 
   3.2.2 เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผูรั้บบริการในงานตามบทบาทหนา้ที� 
 4. จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ผูบ้ริหารสถานศึกษา พึงช่วยเหลือเกือกูล       
ซึ� งกันและกนัอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั�นในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ           
โดยพึงประพฤติและละเวน้การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัต่อไปนี  
  4.1 พฤติกรรมที�พึงประสงค ์
   4.1.1 ริเริ�มสร้างสรรคใ์นการบริหารเพื�อให้เกิดการพฒันาทุกดา้นต่อผูร่้วมประกอบ
วชิาชีพ 
   4.1.2 ส่งเสริมและพิทกัษสิ์ทธิของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
   4.1.3 เป็นผูน้าํในการเปลี�ยนแปลงและพฒันา 
   4.1.4 ใชร้ะบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
   4.1.5  มีความรัก ความสามคัคี และร่วมใจกนั ผนึกกาํลงัในการพฒันาการศึกษา 
   4.1.6 ยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
  4.2 พฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์
   4.2.1 นาํเสนอแง่มุมทางลบต่อวชิาชีพ ขอ้เสนอไม่ไดเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 
   4.2.2 ปกปิดความรู้ ไม่ช่วยเหลือผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
   4.2.3 แนะนาํในทางไม่ถูกตอ้งต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพจนทาํให้เกิดผลเสียต่อ      
ผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
   4.2.4 ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับผูร่้วมประกอบวิชาชีพในเรื� องที�ตน       
มีความถนดัแมไ้ดรั้บการร้องขอ 
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   4.2.5 ปฏิบติัหนา้ที�โดยคาํนึงถึงความพึงพอใจของตนเองเป็นหลกั ไม่ตระหนกัถึง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

   4.2.6 ใชอ้าํนาจหนา้ที�ปกป้องพวกพอ้งของตนที�กระทาํผดิ โดยไม่คาํนึงถึง      

ความเสียหายที�เกิดขึนกบัผูร่้วมประกอบวชิาชีพหรือองคก์าร 

   4.2.7 ยอมรับและชมเชยการกระทาํของผูร่้วมประกอบวชิาชีพที�บกพร่องต่อหนา้ที�

หรือศีลธรรมอนัดี 

   4.2.8 วิพากษ ์ วิจารณ์ผูร่้วมประกอบวิชาชีพในเรื�องที�ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

แตกความสามคัคี 

 5. จรรยาบรรณต่อสังคม ผูบ้ริหารสถานศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้าํในการ

อนุรักษแ์ละพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา สิ�งแวดลอ้ม รักษาผลประโยชน์

ของส่วนรวมและยดึมั�นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

โดยพึงประพฤติและละเวน้การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัต่อไปนี  

  5.1 พฤติกรรมที�พึงประสงค ์

   5.1.1 ยึดมั�น สนบัสนุน และส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี     

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

   5.1.2 ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือในทางวชิาการหรือวชิาชีพแก่ชุมชน 

   5.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื�อให้ศิษย์และผู ้รับบริการเกิด      

การเรียนรู้และสามารถดาํเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

   5.1.4 เป็นผูน้ําในการวางแผนและดาํเนินการเพื�ออนุรักษ์สิ� งแวดล้อม พฒันา

เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และศิลปวฒันธรรม 

  5.2 พฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์

   5.2.1 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนที�จดัเพื�อประโยชน์   

ต่อการศึกษาทังทางตรงหรือทางออ้ม 

   5.2.2 ไม่แสดงความเป็นผูน้าํในการอนุรักษห์รือพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาหรือสิ�งแวดลอ้ม 

   5.2.3 ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ดีในการอนุรักษห์รือพฒันาสิ�งแวดลอ้ม 

   5.2.4 ปฏิบติัตนเป็นปฏิปักษต่์อวฒันธรรมอนัดีงามของชุมชนหรือสังคม 
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ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 

 ความหมายของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความหมายของความพึงพอใจ     
ในการปฏิบติังาน ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไวด้งันี  

วากเนอร์ (Wagner. 1992 : 244) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ 
หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจจากผลการรับรู้วา่ไดรั้บความสําเร็จจากการทาํงานชินหนึ�ง หรือยอมรับ
ความสาํเร็จในคุณค่าของงานที�สาํคญัชินหนึ�ง 

เฟรนซ์ (French. 1994 : 111) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่
หมายถึง ความพึงพอใจที�เกิดจากการไดรั้บการตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคล อาจเป็นเงินเดือน
ผลประโยชน์ตอบแทนและการกํากับดูแล ความพึงพอใจในงานสูงหรือตํ� าย่อมขึ นอยู่กับ             
องคป์ระกอบต่าง ๆ รวมทังความตอ้งการของบุคคล ลกัษณะของงาน ขอบเขตของงาน สภาพการทาํงาน
และบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 

สมิธ (Smith. 1995 : 114) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานว่า   
หมายถึงผลรวมทางจิตวิทยา สรีระวิทยาและสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งจะทาํให้ผูท้าํงานในหน่วยงานเกิด  
ความจริงใจในการทาํงาน 

แมคเกรเกอร์ (Mcgregor. 1996 : 286) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ 
หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที�มีต่องานที�ทาํอยู่เป็นผลมาจากแรงหรืออิทธิพลของบุคคลอื�น           
ที�ร่วมงานดว้ยกนั ซึ� งแสดงออกโดยการกระทาํ ไดแ้ก่ จากผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2547 : 122) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการ   
ปฏิบติังานว่า หมายถึง ความรู้สึกรวมของบุคคลที�มีต่อการทาํงานในทางบวก เป็นความสุขของ
บุคคลที�เกิดจากการปฏิบติังาน และไดรั้บผลตอบแทน คือ ผลที�เป็นความพึงพอใจที�ทาํให้บุคคล 
เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั�นที�จะทาํงาน มีขวญัและกาํลงัใจ ซึ� งมีผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการทาํงาน และส่งผลต่อความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร 
 พรพิมล  ดีวนั (2547 : 8) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่หมายถึง 
ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลที�มีต่องาน ซึ� งเป็นผลมาจากการปฏิบติังาน ปัจจยัแวดลอ้ม และ
แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในการปฏิบติังาน 
 เดวิส และนิวสตรอม (Davis and Newstrom. 2005 : 175 - 177) ไดใ้ห้ความหมายของ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ หมายถึง ทศันคติที�ชอบหรือไม่ชอบของผูป้ฏิบติังานที�มีต่องาน
ที�ทาํ ซึ� งแสดงให้เห็นวา่มีขอ้ตกลงระหวา่งความคาดหวงัจากงานของผูป้ฏิบติังานกบัผลตอบแทน  
ที�ไดรั้บจากงาน ระดบัความพึงพอใจมีลกัษณะไม่อยูนิ่�ง กล่าวคือ เปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา 
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 อมัพวนั  ประเสริฐภกัดิM  (2549 : 7) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ว่าหมายถึง ความรู้สึกร่วมของบุคคลที�มีต่องานในทางที�ดี เป็นความรู้สึกชอบหรือมีเจตคติที�ดี       
ต่องานนัน  
 ปริญญา  สัตยธรรม (2550 : 7) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ 
หมายถึง ความรู้สึกที�ดีต่อการปฏิบติังาน ซึ� งไดแ้ก่ สภาพการทาํงานดี สวยงาม ระบบงานดี        
เพื�อนร่วมงานดี ผูบ้งัคบับญัชาดีจะก่อให้เกิดสถานภาพทางสังคมสูง และสามารถปรับบุคลิกภาพ
ของตนให้เขา้กบัสภาพสังคมทังภายในและภายนอกองคก์ารได ้ ดงันันเมื�อบุคคลสามารถปรับตวั  
ให้เขา้กบัสังคมทังภายในและภายนอกองคก์าร และสามารถตอบสนองความจาํเป็นพืนฐาน ยอ่มมี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และสามารถทาํงานได้อย่างเต็มกาํลงัความสามารถ เพื�อให้เกิด    
การพฒันาการปฏิบติังานและบรรลุเป้าหมายขององคก์ารทังในดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของหน่วยงาน 
 ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ (2551 : 98) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ว่าหมายถึง ทศันคติเกี�ยวกบังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึ� งจะเกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัแวดล้อมในงาน     
ของเขา เช่น ค่าตอบแทน โอกาสในการเลื�อนตาํแหน่ง ความกา้วหน้า หัวหน้างาน ตลอดจน     
เพื�อนร่วมงาน ซึ� งอิทธิพลต่อการรับรู้ในงานของบุคคล 
 จากความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงัที�มีผูใ้ห้ความหมายไวข้า้งตน้นัน 
ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือทศันคติที�ดีของบุคคล
ต่องานหรือองค์กรที�ตนเองปฏิบติังานอยู่ อนัเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจ         
หรือความตอ้งการของแต่ละบุคคลในแนวทางที�พึงประสงค์ มีผลทาํให้เกิดความพึงพอใจและ           
เตม็ใจที�จะปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ และส่งผลใหง้านสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ขององคก์ร 
 ความสําคัญของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจนันเป็นความรู้สึกที�มีต่อการปฏิบติังานในทางบวกทาํให้เกิดความสุข 
ผลที�เป็นความพึงพอใจที�ทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั�น มีขวญัและกาํลงัใจ
ซึ� งสิ�งเหล่านี จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที� เกี�ยวข้องกับความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้มีผู ้กล่าวถึง        
ความสาํคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไวด้งันี  
 เดวิส และนิวสตรอม (Davis and Newstrom. 1985 : 114) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไวด้งันี  
 1. ทาํใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 
 2. สร้างความซื�อสัตยภ์กัดีใหมี้ต่อองคก์าร 
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 3. เสริมสร้างวนิยัที�ดี อนัจะทาํใหมี้การปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบั และคาํสั�ง 
 4. ทาํใหอ้งคก์ารเป็นองคก์ารที�เขม้แขง็ 

 5. ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจที�ดีต่อองคก์ารมากยิ�งขึน 

 6. ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความคิดริเริ�มในกิจกรรมต่าง ๆ 

 7. ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความเชื�อมั�นต่อองคก์ารของตนเอง 

 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2547 : 122) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ไวด้งันี  

 1. การรับรู้ปัจจยัต่าง ๆ ที�มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หน่วยงาน

สามารถนาํไปใชใ้นการสร้างปัจจยัเหล่านี ใหเ้กิดขึนเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน 

 2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานทาํให้บุคคลมีความตังใจในการปฏิบติังาน ลดการ

ขาดงาน การลาออก การมาทาํงานสาย และการขาดความรับผดิชอบที�มีต่องาน 

 3. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นการเพิ�มผลผลิตของบุคลากรทาํใหมี้ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์าร 

 วิเชียร  วิทยอุดม (2547 : 77) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ 

ความพึงพอใจในงานของพนกังานภายในองคก์ารทุกระดบั จะมีผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพ

ในการทาํงาน และมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังาน  

 จากความสาํคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงัที�มีผูก้ล่าวถึงไวข้า้งตน้นัน ผูว้ิจยั

สรุปไดว้่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสําคญัต่อผูป้ฏิบติังานและองค์กรเป็นอย่างยิ�ง

เนื�องจากทาํให้บุคคลมีความตังใจและเต็มใจในการปฏิบติังาน ลดการขาดงาน การลาออกจากงาน

นอกจากนี ยงัเป็นการสร้างความสามคัคี มีระเบียบวินยั มีความรักความผกูพนัต่อองคก์าร ส่งผลให้

บุคคลมีความรู้สึกกระตือรือร้นในการทาํงาน มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ซึ� งจะส่งผลให้งานประสบ

ความสาํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 แนวคิด และทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ไดมี้ผูก้ล่าวถึงแนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานไว ้ดงัต่อไปนี  

 คอทเลอร์ (Kotler.  2000 : 172) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเกี�ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ไว ้3 ประการ คือ  

 1. มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอและไม่มีที�สินสุด  

 2. ความตอ้งการที�ไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นสิ�งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป  
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 3. ความต้องการของมนุษย์มีเป็นลาํดับขันตามลาํดบัความสําคญัเมื�อมีความต้องการ     
ขันตํ�าที�ไดรั้บการตอบสนองแลว้ความตอ้งการขันสูงต่อไปก็จะตามมา 
 การที�จะทาํให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน จาํเป็นตอ้งอาศยัทฤษฎีต่าง ๆ       
ที�เกี�ยวขอ้งเขา้มาช่วยกาํหนดแนวทาง ซึ� งทฤษฎีที�เกี�ยวกบัความพึงพอใจในการทาํงานมีดงันี   
 1. ทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขันของมาสโลว ์(Maslow’s  Need  Hierarchy Theory) 
  ทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขันของมาสโลว ์(Maslow’s Need Hierarchy Theory) 
ซึ� งมาสโลว ์(Maslow) เป็นนกัจิตวิทยาชาวองักฤษที�ไดส้ร้างทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขันของ
มนุษย ์ แบ่งเป็น 5 ลาํดบั หรือ 5 ขัน โดยไดต้ังสมมติฐานเกี�ยวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ ไวด้งันี              
(Maslow. 1987 : 143 - 149 ; อา้งถึงใน วเิชียร  วทิยอุดม.  2547 : 155 - 157) 
  1. มนุษย์มีความต้องการและความต้องการนี จะมีอยู่ตลอดเวลา และเป็นความ
ตอ้งการที�เปลี�ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีที�สินสุด เมื�อความต้องการอนัใดได้รับการตอบสนองแล้ว   
ความตอ้งการอนัอื�นก็จะเกิดขึนมาทดแทนอีกไม่มีที�สินสุด  
  2. ความตอ้งการที�ไดรั้บจากการตอบสนองแลว้ ก็จะไม่เป็นสิ�งจูงใจอีกต่อไปจะเหลืออยู่
ก็แต่ความต้องการที�ย ังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั น ที�ย ังคงเป็นสิ� งจูงใจของพฤติกรรม          
ความตอ้งการของมนุษยอ์ยูอี่ก เป็นเช่นนีไปเรื�อย ๆ   
  3. ความตอ้งการของมนุษยจ์ะเรียงเป็นลาํดบัขันตอน (A Hierarchy of Need) จาก     
ตํ�าไปหาสูงตามลาํดับของความสําคญั เมื�อความต้องการในระดับตํ�าได้รับการตอบสนองแล้ว  
มนุษยก์็จะเริ�มให้ความสนใจกบัความตอ้งการในระดบัที�สูงขึน ความตอ้งการในระดบัที�สูงก็จะถูก
กระตุน้ใหมี้การตอบสนองในทนัที (Demand Satisfaction) 
  ในทศันะความคิดของมาสโลว์ มีความเห็นว่า มนุษย์มีความต้องการหลายระดับ     
โดยเรียงจากลาํดบัตํ�ากวา่ไปหาลาํดบัที�สูงกวา่ ซึ� งเมื�อใดความตอ้งการขันตํ�าไดรั้บการตอบสนองจน
เป็นที�พอใจแลว้ มนุษยก์็จะเขยบิไปมีความตอ้งการในลาํดบัขันที�สูงขึนไป ลาํดบัความตอ้งการจะมี
อยูด่ว้ยกนั 5 ขันตอน ดงัต่อไปนี  
  1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการเกี�ยวกบั      
พืนฐานของมนุษย ์ (Basic Needs) ในการดาํรงชีวิตอยู่อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการในปัจจยัสี� ที�ทาํให้
มนุษยส์ามารถดาํรงชีวติอยูร่อดได ้เช่น อาหาร ที�อยูอ่าศยั ยารักษาโรค เครื�องนุ่งห่ม ฯลฯ 
  2. ความตอ้งการความมั�นคงปลอดภยั (Safety Needs) ความตอ้งการนี กลายเป็น     
สิ� งสําคญัเมื�อความตอ้งการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความตอ้งการความมั�นคง
ปลอดภยั ก็จะเขา้มามีบทบาทต่อพฤติกรรมของมนุษย ์ความตอ้งการนี จะเกี�ยวกบัทางดา้นร่างกาย
และความปลอดภยัจากอนัตราย เพื�อจะทาํให้ชีวิตเรามีความเป็นอยูที่�ดีขึน เช่น ความมั�นคงในชีวิต
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และทรัพยสิ์น ตลอดจนการได้รับการคุม้ครองปกป้องตามการคุกคามทังทางร่างกายและจิตใจ    
รวมถึงความมั�นคงในการทาํงานดว้ย 
  3. ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นความตอ้งการที�ไดผ้า่นความตอ้งการ
ขันที� 1 และที� 2 ที�ไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษยก์็จะเริ�มมีความตอ้งการทางสังคม ทาํให้เป็นที�  
ยอมรับของสังคม โดยการเขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารต่างๆ หวงัที�จะให้ไดรั้บการยอมรับ ความรัก 
ความเป็นมิตร ความรู้สึกที�มีพรรคพวก ความรู้สึกเป็นเจา้ของ ความรู้สึกมีส่วนร่วม และอยูร่่วมกนั 
ความตอ้งการที�จะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกขององค์การต่างๆ จะคบหาสมาคมกบับุคคลอื�นๆ เพื�อให้
สังคมตอบสนองต่อความตอ้งการของตน 
  4. ความต้องการได้รับการยกย่องทางสังคม (Esteem Needs) เมื�อมนุษยไ์ด้รับ       
การตอบสนองความตอ้งการทางสังคม ก็จะมุ่งหาทางสนองตอบความตอ้งการในลาํดบัที�สูงขึน    
ไปอีก เป็นความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือตนและรู้สึกวา่ตนเองมีค่าให้คนอื�นยกยอ่งให้เกียรติ
และเห็นความสําคญัของตนและตอ้งการความมีชื�อเสียงดีเด่นดงัในสังคม ตอ้งการให้ตนดีเด่นกว่า
บุคคลอื�นในสังคมเดียวกนั ตอ้งการยกระดบัสถานภาพของตนให้สูงยิ�งขึน จะทาํให้เกิดความมั�นใจ
และภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของตนเองมากยิ�งขึน 
  5. ความตอ้งการประสบความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization Needs) เป็นความ
ตอ้งการขันสุดทา้ย และเป็นความตอ้งการขันสูงสุดในชีวิตของมนุษย ์คือ ความตอ้งการที�จะไดรั้บ
ความสาํเร็จตามความนึกคิด หรือนึกฝันที�อยากจะประสบความสําเร็จ เป็นความประสบความสําเร็จ
ในสิ�งที�ตนเองตอ้งการหรือเป็นความปรารถนาสูงสุด ซึ� งความตอ้งการขันสุดทา้ยที�บุคคลแต่ละคน
อาจจะไปสู่จุดหมาย แต่บางคนอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายในชีวิตก็เป็นได้ ทั งนี ทังนันก็ขึ นอยู่กับ   
ศกัยภาพของแต่ละบุคคลนันเป็นสาํคญั 
  มาสโลวจ์ดัลาํดบัขันของความตอ้งการมากน้อยออกเป็น 2 พวก คือความตอ้งการ    
ขันพืนฐาน (Lower-order Needs) ไดแ้ก่ ทางร่างกายและความปลอดภยัที�มนุษยต์อ้งพึงมีก่อน และ
ความตอ้งการขันสูง (Higher-order Needs) คือ ความตอ้งการทางสังคม เกียรติยศ และความสําเร็จ
สูงสุด ความแตกต่างของความตอ้งการ 2 ระดบันี  คือ ความตอ้งการขันสูงจะเป็นการตอบสนอง 
ภายนอกหรือร่างกาย 
  จากทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขันของมนุษยข์องมาสโลว ์(Maslow) ดงัที�กล่าวมา
ขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ ความตอ้งการทัง 5 ขันของมนุษย ์ชี ให้เห็นวา่พฤติกรรมของมนุษยใ์นการ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซึ� งเป็นแนวทางที�ผูบ้ริหารจะสร้างแรงจูงใจ เมื�อมนุษยไ์ดรั้บ
การตอบสนองตามความตอ้งการในลาํดบัขันที�หนึ�งแลว้ ทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกพึงพอใจ มีความ
กระตือรือร้น มุ่งมั�นที�จะทาํงาน มีขวญัและกาํลงัใจ เมื�อความตอ้งการทัง 5 ขันขา้งตน้ไดรั้บการ 
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ตอบสนองแลว้ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุความตอ้งการระดบัสูงสุด คือ ไดรั้บ
ความสาํเร็จในชีวติ 
 2. ทฤษฎีอีอาร์จีของอลัเดอเฟอร์ (Alderfer’s ERG Theory) 
  ทฤษฎีอีอาร์จีของอลัเดอร์เฟอร์  (Alderfer) เป็นทฤษฎีที�มีองคป์ระกอบคลา้ยกบัทฤษฎี
ลาํดบัความตอ้งการของมาสโลว ์แต่ไดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการเป็น 3 ลาํดบั คือ (Alderfer. 1972 : 198 ; 
อา้งถึงใน พชัสิรี  ชมภูคาํ.  2552 : 178 - 179) 
  1. ความตอ้งการเพื�อการดาํรงอยู ่(E = Existence Needs) เป็นความตอ้งการปัจจยั  
พืนฐานที�จะมีชีวิตอยู ่รวมทังความตอ้งการความมั�นคงปลอดภยัในชีวิต ซึ� งคลา้ยกบัความตอ้งการ
ทางร่างกายและความตอ้งการดา้นความปลอดภยัตามทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการของมาสโลว ์ 
   2. ความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์ (R = Relatedness Needs) เป็นความตอ้งการการมี
สัมพนัธภาพกบัผูอื้�น และการยอมรับจากสังคม ซึ� งคลา้ยกบัความตอ้งการในดา้นสังคม และบางส่วน
ของความตอ้งการไดรั้บการยกย่องแต่เป็นเพียงส่วนที�เกิดจากสังคมในทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการ
ของมาสโลว ์
   3. ความตอ้งการการเติบโต (G = Growth Needs) เป็นความตอ้งการจากภายในที�ผูน้ัน  
รู้สึกยกยอ่ง นบัถือตนเอง ตอ้งการพฒันาตนเอง และเติบโตกา้วหนา้ ซึ� งคลา้ยกบับางส่วนของลาํดบั
ความต้องการขันที� 4 ของมาสโลว์ในส่วนที�กี�ยวกับตนเอง และขันที� 5 ที�ต้องการความสําเร็จ      
ตามปรารถนา  
  ทฤษฎีอีอาร์จีเหมือนกบัการนาํเอาความตอ้งการตามทฤษฎีมาสโลวม์าจดักลุ่มใหม่
แล้วตั งชื�อให้ใหม่ และยงัมีแนวคิดที�คล้ายกันว่าความต้องการเหล่านันเรียงเป็นลาํดับ หากแต่   
ความแตกต่าง คือ ลาํดบัขันความตอ้งการในทฤษฎีอีอาร์จีไม่ใช่ลาํดบัขันที�ตายตวั ไม่จาํเป็นเสมอไป
ที�ความตอ้งการระดบัตํ�ากวา่จะตอ้งไดรั้บการตอบสนองก่อนจึงจะเกิดความตอ้งการในระดบัถดัไป 
โดยความตอ้งการอาจเกิดขึนพร้อมกนัมากกว่าหนึ� งลาํดบัก็ได ้อีกทังความแตกต่างที�เป็นขอ้ใหญ่ 
คือ ในขณะที�ทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการของมาสโลวม์องวา่ความตอ้งการที�เมื�อไดรั้บการตอบสนองแลว้
จะขยบัสูงขึนไปอย่างเดียว (Satisfaction-progression Process) แต่ทฤษฎีอีอาร์จีมองว่า ความตอ้งการ
อาจมีการยอ้นกลบัลงมาเป็นความตอ้งการในระดบัตํ�ากวา่ได ้(Frustration-regression Process) 
  จากการศึกษาทฤษฎีอีอาร์จีของอลัเดอร์เฟอร์ (ERG) ดงัที�กล่าวมาขา้งต้น ผูว้ิจยั    
สรุปไดว้่า เป็นทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัความตอ้งการขันพืนฐานของมนุษย  ์ แต่ไม่คาํนึงถึงขันความ
ต้องการว่า ความต้องการใดเกิดขึ นก่อนหรือหลัง และอาจมีความต้องการพร้อมกันมากกว่า        
หนึ�งระดบัไดใ้นเวลาเดียวกนั และหากไม่ไดรั้บการตอบสนองจะทาํให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจ 
นําไปสู่การปฏิบัติงานที�ไม่ได้มาตรฐานและไม่ประสบความสําเร็จ เพราะบุคคลในองค์การ           
จะทาํงานโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย  
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 3. ทฤษฎีความตอ้งการความสําเร็จของแม็คเคิลแลนด์ (Mcclelland’ s Achievement 
Motivation Theory) 
  ทฤษฎีความต้องการความสําเร็จของแมคเคิลแลนด์ (McClelland) เป็นทฤษฎี       
ความตอ้งการจากการเรียนรู้ (Learned Needs Theory) ที�เกี�ยวกบัการจูงใจ ซึ� งมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบั  
แนวความคิดของการเรียนรู้อยา่งใกลชิ้ด มีความเชื�อว่าการจูงใจของคนมีพืนฐานไดม้าจากวฒันธรรม
ของสังคม โดยเชื�อวา่มาจากความตอ้งการการเรียนรู้อยู ่3 สิ�ง คือ (McClelland. 1962 : 99 - 112 ; 
อา้งถึงใน วเิชียร  วทิยอุดม.  2547 : 169 - 172)  
  1. ความตอ้งการความสัมฤทธิM ผล (Need for Achievement) เป็นความปรารถนาที�จะทาํ
สิ� งหนึ� งสิ� งใดให้ดีขึ น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ นกว่าที� เคยทํามาก่อน หรือให้สําเร็จลุล่วง            
ตามเป้าหมายที�พึงปรารถนา พยายามที�จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ หรือแกปั้ญหาจดัการกบังาน
ที�ซํ าซ้อนให้สําเร็จตามเป้าหมาย ที�ได้วางไว  ้ บุคคลที�มีความต้องการความสัมฤทธิM ผลสูงจะมี        
คุณลกัษณะ ดงันี  
   1.1 ชอบเป้าหมายระดบัปานกลางที�เขาคิดวา่เขาสามารถทาํไดส้าํเร็จจริง ๆ                                                     
   1.2 ชอบสิ�งที�ป้อนกลบัโดยตรงทนัทีทนัใดและน่าเชื�อถือได ้
   1.3 ชอบที�จะรับผดิชอบสาํหรับการแกปั้ญหา 
  2. ความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ (Need for Affiliation) เป็นความปรารถนาที�จะให้ตน
เป็นที�รักละยอมรับของผูอื้�น ความตอ้งการมีสัมพนัธภาพที�ดีและเกี�ยวขอ้งกบับุคคลอื�น ๆ ในสังคม 
มีปฏิสัมพันธ์ทํางานร่วมกับกลุ่มและมีความกลมเกลียวกันมากกว่าการแข่งขัน  บุคคลที� มี          
ความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์สูงจะมีคุณลกัษณะ ดงันี  
   2.1 พยายามที�จะสร้างและรักษาความเป็นมิตรกบับุคคลอื�น 
   2.2 อยากจะใหบุ้คคลอื�นชอบ 
   2.3 สนุกสนานกบังานเลียง กิจกรรมทางสังคม และการคุยเล่น 
   2.4 แสวงหาการมีส่วนร่วมดว้ยการเขา้ร่วมกบักลุ่มหรือองคก์าร 
  3. ความตอ้งการอาํนาจ (Need for Power) เป็นความปรารถนาที�จะได้มาและ
รักษาการควบคุมบุคคลอื�นเอาไว ้หรือมีอิทธิพลเหนือผูอื้�น บุคคลที�มีความต้องการอาํนาจมี
คุณลกัษณะ ดงันี  
   3.1 ชอบที�จะอยูใ่นสถานการณ์ที�มีการแข่งขนั ชอบการแข่งขนักบับุคคลอื�น 
   3.2 ชอบสนุกสนานกบัการเผชิญหนา้กบับุคคลอื�น 
  จากการศึกษาทฤษฎีความตอ้งการความสําเร็จของแมคเคิลแลนด์ ดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ 
ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ทฤษฎีนี เป็นความตอ้งการหรือปรารถนาที�จะปฏิบติังานให้ไดม้าตรฐานดีเลิศ หรือ 
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ประสบความสําเร็จมิได้หวงัรางวลัตอบแทนจากการกระทาํ ซึ� งความตอ้งการความสําเร็จแบบนี    
ในแง่ของการทาํงาน หมายถึง ความตอ้งการที�จะทาํงานให้ดีที�สุดและทาํให้สําเร็จผลตามที�ตังใจไว ้ 
เมื�อทาํอะไรสําเร็จไดก้็จะเป็นแรงกระตุน้ให้ทาํงานอื�นสําเร็จต่อไป ซึ� งสัดส่วนของความตอ้งการ  
ทังสามประการนี ในแต่ละคนมีความตอ้งการในระดบัที�แตกต่างกนั 
 3. ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-factor Theory) 
  ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) เป็นทฤษฎีที�เกิดจากการศึกษาวิจยันานกว่า 
30 ปีโดยใช้เทคนิคกรณีเหตุการณ์สําคญั (Critical Incident) ให้กลุ่มตวัอย่างที�เป็นนักบญัชี          
และวิศวกรมากกวา่ 200 คน บรรยายถึงเหตุการณ์ที�ทาํให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ (Satisfied) และที�
ไม่พึงพอใจ (Dissatisfied) พบวา่ ไดค้าํตอบที�น่าแปลกใจ คือ ปัจจยัที�ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน 
และปัจจยัที�ทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานเป็นคนละกลุ่ม โดยเชื�อวา่คนมีความสัมพนัธ์กบังาน 
และทศันคติของคนที�มีต่องานจะมีผลโดยตรงต่อความสําเร็จหรือความลม้เหลวของงาน จากการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัที�ทาํให้เกิดความพอใจในงานอยูใ่นงานที�ทาํ เนื�องจากปัจจยัเหล่านี สามารถก่อให้เกิด
ความพอใจในงานสูง ไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน ความสําเร็จของงาน โอกาสไดเ้ลื�อนตาํแหน่ง โอกาส
ไดก้า้วหนา้ และไดรั้บการยอมรับ จึงเรียกปัจจยักลุ่มนี วา่ ปัจจยัจูงใจ (Motivators) ส่วนปัจจยัที�อาจ
ทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจ ไม่ใช่งาน แต่เป็นเงื�อนไขแวดล้อมภายนอกของงาน เช่น การบงัคบั
บญัชาค่าจ้างหรือค่าตอบแทน นโยบายบริษทั เงื�อนไขการทาํงาน ความสัมพนัธ์กับผูอื้�น และ    
ความปลอดภยั  เป็นตน้ ซึ� งปัจจยัเหล่านี ถา้ไดรั้บการตอบสนอง ก็จะช่วยป้องกนัปฏิกิริยาทางลบ
จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เฮิร์ซเบิร์กจึงเรียกปัจจยัเหล่านี ว่าปัจจยัสุขอนามยัหรือปัจจยัเพื�อการคงอยู ่
(Hygiene or Maintenance Factors) (ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัท.์  2551 : 102 - 103) 
  เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) ได้สรุปเกี�ยวกบัแรงจูงใจที�ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ทาํงาน วา่มีปัจจยัสําคญั 2 ประการ ที�สัมพนัธ์กบัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงาน ดงันี  
(Herzberg. 1966 : 203 ; อา้งถึงใน นงลกัษณ์  สุทธิวฒันพนัธ์.  2549 : 57 - 58) 
  1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัที�จูงใจให้คนรักงานเกิดความพึงพอใจ
ในงานที�ทาํ ส่งผลให้บุคคลหรือผูป้ฏิบติังานในองค์การปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน
ประกอบดว้ย 
   1.1 ความสาํเร็จในการทาํงาน (Achievement) 
   1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) 
   1.3 ลกัษณะของงานที�ทาํ (Work-Itself) 
   1.4 ความรับผดิชอบ (Responsibility) 
   1.5 ความกา้วหนา้ (Advancement) 
   1.6 การมีโอกาสเจริญเติบโตในหนา้ที�การงาน (Possibility of Growth) 
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  2. ปัจจยัสุขภาพอนามยั หรือปัจจยัคําจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัที�จะคําจุน    
ให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานตลอดเวลา แต่ไม่เป็นสิ� งกระตุ้นให้บุคคลหรือผูป้ฏิบัติงาน
กระตือรือร้นในการทาํงานมากขึน ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะที�ไม่สนองความตอ้งการของบุคคล     
ในองคก์ารจะเกิดความไม่ชอบงาน เกิดความไม่พอใจในการทาํงาน ประกอบดว้ย 
   2.1  นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) 
   2.2  การควบคุมบงัคบับญัชา (Supervision - technical) 
   2.3  สภาพการทาํงาน (Working Condition) 
   2.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Relation) 
   2.5  เงินเดือน (Salary) 
   2.6  สถานภาพ (Status) 
   2.7  ความมั�นคงในงาน (Job Security) 
   2.8  ชีวติส่วนตวั (Factor in Personal Life) 
  พนัส  หันนาคินทร์ (2549 : 135 - 137) ได้ศึกษาแนวความคิดของเฮิร์ซเบิร์ก 
(Herzberg) ที�ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที�ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานมี 2 ปัจจยั คือ 
  1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบังานโดยตรง เพื�อจูงใจ   
ให้คนชอบและรักงานที�ปฏิบติั เป็นตวักระตุ้นทาํให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ       
ใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึน เพราะเป็นปัจจยัที�สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ภายในบุคคลไดด้ว้ย ไดแ้ก่ 
   1.1 ความสําเร็จในการทาํงานของบุคคล หมายถึง การที�คนทาํงานได้เสร็จสิน   
และประสบผลสาํเร็จเรียบร้อยเป็นอยา่งดี จึงเกิดความพึงพอใจและปลาบปลืมใจในผลงาน  
   1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับยอมรับนับถือไม่ว่าจาก           
ผูบ้งัคบับญัชา จากเพื�อน จากผูม้าขอรับคาํปรึกษาหารือ จากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี      
อาจอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํลงัใจ หรือการแสดงออกอื�นใดที�ส่อ
ให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื�อไดท้าํงานอยา่งหนึ�งอย่างใดบรรลุผลสําเร็จการยอมรับ           
นบัถือจะแฝงอยูก่บัความสาํเร็จในงานดว้ย 
   1.3 ลกัษณะของงานที�ปฏิบติั หมายถึง งานที�น่าสนใจ งานที�ตอ้งอาศยัความคิด      
ริเริ�มสร้างสรรค ์ทา้ทาย หรือเป็นงานที�มีลกัษณะกระทาํไดต้ังแต่ตน้จนจบโดยลาํพงัแต่ผูเ้ดียว 
   1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน และมี
อาํนาจในการรับผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ที� 
   1.5 ความกา้วหนา้ หมายถึง ไดรั้บการเลื�อนตาํแหน่งให้สูงขึนของบุคคลในองคก์าร
การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื�อหาความรู้เพิ�มเติม หรือการไดรั้บการฝึกอบรม 
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  2. ปัจจยัคําจุน (Maintenance Factor) หรืออาจเรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่ ปัจจยัสุขอนามยั
หมายถึง ปัจจยัที�จะคําจุนใหแ้รงจูงใจในการทาํงานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะ
ที�ไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบขึน และปัจจยัที�มาจากภายนอกตวับุคคล  
ไดแ้ก่ 
   2.1 เงินเดือน หมายถึง จาํนวนรายไดป้ระจาํ หรือรายไดพ้ิเศษที�เป็นผลตอบแทน
จากการทาํงานของบุคคลในหน่วยงาน 
   2.2 โอกาสที�จะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคต หมายถึง โอกาสจะไดรั้บการแต่งตัง
เลื�อนตาํแหน่ง และไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพ 
   2.3 ความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื�อนร่วมงาน หมายถึง    
การที�บุคคลสามารถทาํงานร่วมกนัและเขา้ใจซึ� งกนัและกนั 
   2.4 สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนันเป็นที�ยอมรับนบัถือของสังคม มีเกียรติ
และศกัดิM ศรี 
   2.5 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจดัการและการบริหารงานขององค์การ 
การติดต่อสื�อสารภายในองคก์าร 
   2.6 สภาพการทาํงาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ
ชั�วโมงการทาํงาน รวมทังลกัษณะสิ�งแวดลอ้มอื�น ๆ เช่น อุปกรณ์ หรือเครื�องมือต่าง ๆ 
   2.7 ความเป็นส่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกที�ดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลที�ไดรั้บจากงาน 
ในหนา้ที�ของเขา 
   2.8 ความมั�นคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที�มีต่อความมั�นคงในการ
ทาํงาน ความย ั�งยนืของอาชีพ หรือความมั�นคงขององคก์าร 
   2.9 วธีิการปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการ
ดาํเนินการหรือความยติุธรรม 
  จากการศึกษาทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ 
ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานนันสามารถกระทาํได้หลายแนวทาง      
แต่แนวทางที�ยอมรับกนัอย่างกวา้งขวาง ได้แก่ ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg)           
เป็นทฤษฎีที�ไดรั้บการยอมรับวา่สามารถวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ และมี
การนาํไปใช้เพื�อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีเนือหาครอบคลุมตรงตามความตอ้งการ           
ของบุคคล เป็นทฤษฎีที�กระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานได้ทาํงานอย่างเต็มความสามารถ ทาํให้เกิด          
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  สําหรับการวิจัยครั งนี ผู ้วิจ ัยได้เลือกเอาทฤษฎี           
สองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัในครั งนี  โดยทฤษฎีของ       
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เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) มีปัจจยั 2 ประการที�ส่งผลให้บุคคลพึงพอใจในการปฏิบติังาน เรียกว่า     
ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัที�ช่วยป้องกนัการเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน เรียกวา่ปัจจยัคําจุน 
หรือปัจจยัสุขอนามยั จากการศึกษาสามารถสรุปแนวทางในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี วา่มีปัจจยัที�มีส่วน
ใหค้รูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานนันมีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงันี   
  1. ดา้นความสําเร็จของงาน หมายถึง การที�ครูใชค้วามรู้ ความสามารถในการแกปั้ญหา
ต่าง ๆ รู้จกัป้องกนัปัญหาที�เกิดขึน สามารถปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายจนเสร็จสิน และประสบ   
ผลสาํเร็จเรียบร้อยเป็นอยา่งดี และเกิดความพึงพอใจและปลาบปลืมใจในผลสาํเร็จของงานนัน  
  2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับ หมายถึง การที�ครูไดรั้บการยอมรับนบัถือ ยกยอ่งชมเชย 
แสดงความยินดี การให้กําลังใจ หรือการแสดงออกอื�นใดที� ส่อให้เห็นถึงการยอมรับใน
ความสามารถจากผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน และบุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เมื�อไดท้าํงานอยา่งหนึ� งอยา่ง
ใดบรรลุผลสาํเร็จ  
  3. ด้านลักษณะงานที�ปฏิบติั หมายถึง การที�ครูได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังาน            
ที�มีความน่าสนใจ เป็นงานที�ต้องอาศัยความคิดริเริ� มสร้างสรรค์ ท้าทาย เหมาะสมกับความรู้      
ความสามารถ และมีความมั�นคงในการปฏิบติังาน   
  4. ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง การที�ครูเกิดความรู้สึกพึงพอใจและภูมิใจ             
ในปริมาณงานและหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ มีอาํนาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งเต็มที� 
และปฏิบติังานดว้ยความวริิยะอุตสาหะ  
  5. ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง หมายถึง การที�ครูมีโอกาสที�จะไดเ้ลื�อนตาํแหน่ง  
ในระดบัที�สูงขึนเมื�อไดป้ฏิบติังานอยา่งตังใจและประสบความสําเร็จ และการไดรั้บความกา้วหน้า
ในทกัษะวชิาชีพ การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื�อหาความรู้เพิ�มเติม หรือการไดรั้บการฝึกอบรม  

 การวดัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการวดัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ไดมี้ผูก้ล่าวถึงการวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไวด้งันี  
 ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ (2551 : 100 - 102) ไดก้ล่าวถึงการวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ไวว้า่อาจกระทาํไดห้ลายวธีิ ดงันี  
 1.  การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามเป็นเครื�องมือที�ใชก้นัค่อนขา้ง
แพร่หลายในการวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ แบบสอบถามโดยมีตวัเลือกเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า ที�ผูต้อบให้ตามลาํดบัค่านํ าหนกัของแต่ละตวัเลือกจนครบทุกตวัเลือก เครื�องมือวดั       
ในลกัษณะนี มีหลายแบบ ซึ� งเรียกชื�อแตกต่างกนั เช่น 
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  1.1 ดชันีบ่งชี งาน (Job Descriptive Index ; JDI) เป็นเครื�องมือที�นิยมใชแ้พร่หลาย       

ที�สุด ประกอบดว้ยคาํถามต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัการทาํงาน เช่น ดา้นเกี�ยวกบัลกัษณะของงานเอง (Work 
Itself) ดา้นเงินเดือนค่าตอบแทน (Pay) ดา้นโอกาสกา้วหนา้ (Promotional Opportunities) ดา้นการ

นิเทศงาน (Supervision) และดา้นเกี�ยวกบัคนหรือเพื�อนร่วมงาน (People) โดยแต่ละดา้นจะใชค้าํ 
คุณศพัท์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบังานในด้านนันให้ผูต้อบตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ โดยคาํตอบจะบ่งบอก         

ใหท้ราบทิศทางของความพึงพอใจวา่มีมากนอ้ยแค่ไหน 

  1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของมินเนโซต้า  (Minnesota 
Satisfaction Questionnaire ; MSQ) เป็นวธีิที�ใหผู้ต้อบระบุระดบัของความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ

ในแต่ละดา้นของงาน เพื�อใช้วดัความคิดเห็นและความพึงพอใจที�มีต่องาน เช่น ดา้นเงินเดือน         

ค่าตอบแทน หรือดา้นโอกาสกา้วหน้า เป็นตน้ ถา้ไดค้ะแนนมากแสดงวา่ผูต้อบมีความพึงพอใจ            
ในงานอยูใ่นระดบัสูง 

  1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจค่าตอบแทน (Pay Satisfaction Questionnaire ; PSQ) 
เป็นแบบสอบถามที�เจาะจงเรื�องเงินเดือน ค่าตอบแทน ผกูพนักบัความพึงพอใจ โดยเครื�องมือ PSQ

จะวดัระดบัความพึงพอใจที�มีต่อแต่ละประเด็นที�เกี�ยวกบัเงินเดือนหรือค่าตอบแทน เช่น ระดบัเงินเดือน 

การขึนเงินเดือนหรือเพิ�มค่าตอบแทน การให้ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะต่าง ๆโครงสร้าง 
และการบริหารระบบและเงินเดือนค่าตอบแทน เป็นตน้ 

 2. การใช้เทคนิคกรณีเหตุการณ์สําคญั (Critical Incident) เป็นอีกเทคนิคหนึ� งที�ใช้วดั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยใหผู้ต้อบเขียนบรรยายถึงเหตุการณ์สําคญัที�เกิดขึนเกี�ยวกบังาน

ว่ามีเหตุการณ์อะไรบา้งที�เกิดขึนกบัตนเองที�ทาํให้เขาพอใจ หรือไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที�เกิดขึน   

จากนันผูเ้ชี�ยวชาญจะนาํเหตุการณ์ดงักล่าวไปวิเคราะห์ ซึ� งเทคนิคนี จะเป็นเทคนิคเชิงคุณภาพ       
เพื�อพิจารณาความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ แต่เป็นเทคนิคที�ใชเ้วลาค่อนขา้งมากและผูต้อบขอ้มูล

อาจจะมีอคติในการตอบ หรือผูว้เิคราะห์อาจจะมีอคติในการวเิคราะห์ขอ้มูลก็ได ้

 3. การสัมภาษณ์ (Interviews) เทคนิคนี เป็นวิธีวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังานดว้ย

การสัมภาษณ์พูดคุยแบบสองต่อสองกบับุคลากรในองคก์ารอยา่งละเอียด ซึ� งขอ้ดี คือ จะไดข้อ้มูล

เชิงลึกและทราบทศันคติที�มีต่องานมากกว่าวิธีการตอบแบบสอบถาม ดงันันการใช้เทคนิคนี จะ

ไดผ้ลดีก็ต่อเมื�อผูต้อบพูดความจริง มีความซื�อสัตยต่์อกนั และระบายความรู้สึกที�แทจ้ริงของตน

ออกมา ดว้ยเหตุนีการไดรั้บความร่วมมือ คือ จุดสําคญัของความสําเร็จในการเลือกใชว้ิธีนี  อีกทัง

จะตอ้งเลือกคาํถามสัมภาษณ์อย่างรอบคอบ พร้อมทังมีระบบการบนัทึกคาํตอบที�ดี นอกจากนี ยงั



 33

ตอ้งสร้างความไวว้างใจในการไม่ระบุชื�อผูต้อบ และไม่เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นความลบัของบุคลากรใน

องคก์าร 
 จากการวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงัที�มีผูก้ล่าวถึงไวข้า้งตน้นัน ผูว้ิจยัสรุป    
การวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังานไดว้่า เครื�องมือที�ใชว้ดัความพึงพอใจในการปฏิบติังานที�มี
คุณภาพ เป็นระบบ มีความเที�ยงตรงแม่นยาํสูง และมีความน่าเชื�อถือ ไดแ้ก่ ลกัษณะแบบสอบถาม 
(Questionnaires) โดยมีตวัเลือกเป็นมาตราส่วนประเมินค่า ที�ผูต้อบให้ตามลาํดบัค่านํ าหนกัของ          
แต่ละตวัเลือกจนครบทุกตวัเลือก ดงันันในการศึกษาเรื� องความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตน     
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู         
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาจนัทบุรี ผูว้ิจยัจึงเลือกใชแ้บบสอบถาม โดยใช้
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท 

 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 แรนดอล (Randall. 1970 : 1253-A) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเรื�องความพึงพอใจของหวัหนา้งาน
ในการปฏิบัติงานโครงการการศึกษาครู พบว่า ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ          
ความพึงพอใจ และปัจจยัคําจุนมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัความไม่พึงพอใจ ปัจจยัจูงใจส่งผลในดา้น
ความสําเร็จของงาน ลกัษณะของงาน การไดท้าํงานตามความสามารถ ไดรั้บงานที�ทา้ทาย และการ
ยอมรับนบัถือ ส่วนปัจจยัคํ าจุนส่งผลในดา้นนโยบายเพื�อนร่วมงาน ความรู้ความสามารถในงาน  
ของผูบ้ริหาร ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร และเงื�อนไขของงาน  
 แมกนูซนั (Magnuson. 1971 : 32-A) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องคุณลกัษณะผูบ้ริหารโรงเรียน
ที�ประสบความสําเร็จ  พบว่า คุณลักษณะผูบ้ริหารแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) คุณลักษณะ     
ดา้นวิชาชีพ ประกอบไปดว้ย คุณลกัษณะที�สําคญั ดงันี  คือ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการติดต่อ
และเขา้กบัผูอื้�นไดดี้ มีความรู้ในสาขาวิชาชีพเป็นอยา่งดี รู้จกัมอบหมายงานให้ผูอื้�นทาํ ทาํงานร่วมกบั
ผูอื้�นไดดี้ มีความสามารถในการวางแผนและการจดัระเบียบงาน รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น 
และรู้จกัใชช่้องทางแห่งอาํนาจหนา้ที� 2) คุณลกัษณะส่วนตวั ประกอบดว้ยคุณลกัษณะที�สําคญั ดงันี  
คือ มีจิตวิญญาณ มีความยุติธรรม มีความซื�อสัตยแ์ละจงรักภกัดี มีความรู้กวา้งขวาง เป็นผูมี้สติ     
ไม่ใชอ้ารมณ์ มีความจริงใจ  มีความเสมอตน้เสมอปลาย เมตตาปราณีและเอืออาทรต่อผูอื้�น  
 เวเลซ (Valez. 1972 : 997-A) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ในการทาํงานที�เกี�ยวกบัปัจจยักระตุน้ และปัจจยัคําจุนของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย    
ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูป้ฏิบติังานไม่พอใจต่อปัจจยักระตุน้ ไดแ้ก่ เงินเดือน นโยบายการบริหารงาน 
และความกา้วหนา้ในการทาํงาน 2) ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั มีความพึงพอใจในการทาํงานมากกวา่
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ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัของรัฐ 3) ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง ช่วงเวลาในการปฏิบติังาน             
มีส่วนทาํใหค้วามพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัไป 
 ควิตูกวั (Quitugua. 1975 : 1224-A) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�อง องคป์ระกอบที�มีผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนรัฐบาลในเกาะกวม ผลการวิจยัพบว่า           
ครูไม่พึงพอใจในสภาพการทาํงาน ความมั�นคงในอาชีพ ความเป็นอยูใ่นชุมชน อตัราการทาํงาน  
เงินตอบแทน สถานะของครู และความช่วยเหลือของรัฐ และความพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน      
ของครูแปรเปลี�ยนไปตามอายุ ประสบการณ์ในการสอน ตาํแหน่งการงาน ระดบังานที�สอน และ
สภาพที�อยูอ่าศยั จากการวิจยัจึงพบวา่ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคคลในองคก์รต่าง ๆ นัน
จะมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการพืนฐาน โดยมีปัจจยัหรือองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้ม และ
สังคมเขา้มาเกี�ยวขอ้ง รวมทังการบริหารงานและการจดัการขององค์กรก็มีส่วนในการทาํให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคคลทังสิน 
 โยชิยามา และคณะ (Yoshiyama and et al.  2002 : 1052-A) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�อง    
การรับรู้ภาวะผูน้าํและประสิทธิภาพของผูน้าํที�อยูใ่นพืนฐานความไวว้างใจที�ผูบ้ริหารสถานศึกษา   
มีให้องค์กร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารที�มีประสิทธิผลเป็นที�ไวว้างใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
ขวญักาํลงัใจมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัในทุก ๆ กลุ่ม ส่วนการรับรู้ของครูเกี�ยวกบัพฤติกรรม      
ผูบ้ริหารแบบอิสระและแบบยอมอยูใ่ตก้ฎเกณฑ์เพื�อตดัสินใจ การจดัการของผูบ้ริหารมีผลทางบวก
มากกวา่ การรับรู้ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงขวญักาํลงัใจของครูที�สูงกวา่มาก 

 งานวจัิยในประเทศ 
 สุระสิทธิM   คะสีลว้น (2551 : 106 - 121) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพทางการศึกษาของผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า              
1) ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพืนที�
การศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ระดบัการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการศึกษาของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาหนองคาย 
เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 3) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนที�    
การศึกษาหนองคาย เขต 3 มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .01 โดยผูบ้ริหารมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อน 4) ผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษาหนองคาย เขต 3 มีระดบัการปฏิบติัตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
โดยผู ้บริหารมีระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษามากกว่าครูผูส้อน              
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5) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนทีมีลกัษณะการเปิดสอนแตกต่างกนัมีระดบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 โดยผูบ้ริหารและครูผูส้อน     
ที�ทาํการเปิดสอนช่วงชันที� 3 - 4 มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ช่วงชันที� 1 - 2 และ ช่วงชันที� 1 - 3 ตามลาํดบั 6) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนที�มีลกัษณะ    
การเปิดสอนแตกต่างกันมีระดบัการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา โดยรวม     
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 โดยผูบ้ริหารและครูผูส้อนที�ทาํการเปิดสอนช่วง
ชันที� 3 - 4 มีระดบัการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษามากกวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ช่วงชันที� 1 - 3 และ ช่วงชันที� 1 - 2 ตามลาํดบั 7) ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมกบั
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา โดยรวมของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน 
สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาหนองคาย เขต 3 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนัยสําคญั  
ทางสถิติที�ระดบั .01 
 ไพรัตน์  คาํกอ้น (2551 : 82 - 85) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องคุณลกัษณะดา้นคุณธรรม     
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกุณโฑ 
สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษากาฬสินธ์ุเขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) คุณลกัษณะดา้นคุณธรรม  
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้น
อยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรมต่อสังคมและคุณธรรม   
จริยธรรมต่อวิชาชีพ ซึ� งมีค่าเฉลี�ยเท่ากนั คุณธรรมจริยธรรมต่อผูรั้บบริการ คุณธรรมจริยธรรมต่อ        
ผูร่้วมประกอบวชิาชีพ และมากอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ คุณธรรมจริยธรรมต่อตนเอง 2) ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนต่อคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม          
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมทัง 5 ด้าน พบว่า         
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�  .05 และคุณธรรมที�มีความแตกต่างกัน ได้แก่          
คุณธรรมจริยธรรมต่อตนเอง คุณธรรมจริยธรรมต่อวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมต่อผูร่้วม
ประกอบวิชาชีพ ยกเว้น ด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อผูรั้บบริการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม           
ต่อสังคม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 พินิจนารถ  ลาํดวน (2552 : 82 - 83) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องความสัมพนัธ์ระหว่าง      
การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกบัความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบติังานของครู สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจยั
พบวา่ 1) ครูโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 รับรู้การปฏิบติัตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากเรียงตามลาํดบั คือ ดา้นจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ
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และดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ 2) ครูโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากเรียงตามลาํดบั คือ      
ดา้นความมั�นคงปลอดภยัในการปฏิบติังาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในการ
ปฏิบติังาน ดา้นความศรัทธาต่อผูบ้ริหารและผูร่้วมงาน และดา้นนโยบายและการบริหารงาน         
3) การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของครู อยูใ่นระดบัมากอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ         
ที�ระดบั .01 
 บุญธรรม  ไวยมิตรา (2553 : 109 - 113) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครู สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจยัพบวา่       
1) คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเรียงตามลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมาก     
ไปหาน้อยดงันี  ด้านมนุษยสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชน ด้านความเป็นประชาธิปไตย       
ดา้นการอุทิศตนและเป็นตวัอยา่งที�ดีในการทาํงานดา้นความเป็นผูน้าํทางวิชาการ ดา้นวิสัยทศัน์และ
ความคิดสร้างสรรค ์และดา้นความรู้ความสามารถทางการบริหาร 2) ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ในภาพรวม            
อยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี  ด้านนโยบายและการบริหาร      
ดา้นความสําเร็จของงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคลากรในโรงเรียน 
ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง ดา้นลกัษณะงานที�ปฏิบติั ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความรับผิดชอบ 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นการเป็นอยู่ส่วนตวั ดา้นความมั�นคงปลอดภยัในการทาํงาน 
และดา้นเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ 3)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน
ตามการรับรู้ของครูกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05        
โดยความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  
 บุษกร  วงศสุ์วรรณ (2553 : 78 - 81) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องการศึกษาความพึงพอใจ    
ในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัยโสธร ผลการวิจยัพบวา่ 1) ครูการศึกษา
นอกโรงเรียน จงัหวดัยโสธร มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ครู
การศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัยโสธร ที�มีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวม     
ดา้นความพึงพอใจในความสําเร็จในการทางาน ดา้นความพึงพอใจในหนา้ที�รับผิดชอบ ดา้นความ
พึงพอใจในตาํแหน่งงาน ดา้นความพึงพอใจในการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา และดา้นความพึงพอใจ
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ในความมั�นคงปลอดภยัไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นความพึงพอใจ ในความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน 
ดา้นความพึงพอใจในรายได้และสวสัดิการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05              

3) ครูการศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัยโสธร ที�มีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน     
โดยรวม ดา้นความพึงพอใจในความสําเร็จในการทางาน ดา้นความพึงพอใจในหนา้ที�รับผิดชอบ 
ด้านความพึงพอใจในตาํแหน่งงาน ด้านความพึงพอใจในการปกครองของผูบ้ ังคับบัญชา             
ด้านความพึงพอใจในรายได้และสวสัดิการ และด้านความพึงพอใจในความมั�นคงปลอดภยั           
ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นความพึงพอใจในความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05     
 โยษิตา  เพชรกูลกิจ (2554 : 60 - 64) ได้ทาํการศึกษาวิจยัเรื�องจรรยาบรรณวิชาชีพ            
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู อาํเภอบา้นบึง สังกดัสํานักงานเขตพืนที�การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 1) จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู อาํเภอบา้นบึง สังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ จรรยาบรรณต่อสังคม 
จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ และจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ตามลาํดบั 2) ผลการเปรียบเทียบ
จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู อาํเภอบา้นบึง สังกดัสํานกังาน
เขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จาํแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา โดยรวมและ          
รายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา     
ตามความคิดเห็นของครู อาํเภอบา้นบึง สังกดัสํานักงานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี     
เขต 1 จาํแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.05 โดยรวมและรายดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม โรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกบั
โรงเรียนขนาดเล็ก จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ต่อสังคม โรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกบัโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกบั
โรงเรียนขนาดกลาง 
 รสริน  กิติเกียรติศกัดิM  (2554 : 80 - 83) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�องความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูโรงเรียนเครือมารีวิทย ์จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูโรงเรียนเครือมารีวิทย ์จงัหวดัชลบุรี ดา้นปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านปัจจัยคํ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย               
2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู ดา้นปัจจยัจูงใจ จาํแนกตามเพศ โดยรวม
และรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 
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ด้านปัจจยัคํ าจุน จาํแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู ดา้นปัจจยัจูงใจ จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
โดยรวมและเกือบทุกรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนความไม่พึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครู ดา้นปัจจยัคําจุน จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยรวมและ
เกือบทุกรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 
ดา้นปัจจยัจูงใจ จาํแนกตามระดบัชันที�สอน โดยรวมและเกือบทุกรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มี   
นยัสําคญัทางสถิติ ส่วนดา้นความสําเร็จของงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
และความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านปัจจัยคํ าจุน จาํแนกตามระดับชั นที�สอน        
โดยรวมและเกือบทุกรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทังในประเทศและต่างประเทศที�เกี�ยวขอ้ง
กบัจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา และความพึงพอใจในการปฏิบติังาน สรุปไดว้่า
จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นการยึดหลกัธรรมเป็นสําคญั ตอ้งปฏิบติัตนให้ดู
เป็นตวัอย่างของความดี เป็นการปฏิบติัตนหรือการประพฤติตน กริยาที�ควรประพฤติ ซึ� งสังคม      
ในอาชีพใดอาชีพหนึ� งยอมรับ เพื�อรักษาชื�อเสียง เกียรติฐานะของความเป็นขา้ราชการต่อตนเอง     
ต่อสังคม ต่อหน่วยงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เพื�อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานนันจะมีปัจจยัต่าง ๆ ที�ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานที�ตนปฏิบติัอยู ่นั�นคือสิ�งที�   
ผูบ้ริหารจะตอ้งคาํนึงและจดัใหมี้ขึนเพื�อเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงันันการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
เพื�อนาํผลที�ไดจ้ากการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง พฒันางานวิชาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาให้เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ดี มีจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างแทจ้ริง เพื�อสร้าง     
ความพึงพอใจใหก้บัครูที�อยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชา เป็นการเสริมสร้างกาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู 

สร้างความศรัทธา เชื�อมั�น รวมทังสร้างความกา้วหนา้ให้กบัองคก์รที�ตนเองปฏิบติังาน เพื�อนาํไปสู่
การบริหารงานที�มีประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จต่อไป 



บทที�  3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 ในการวจิยัครั งนี  มีขันตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี   
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

2. การสร้างเครื&องมือที&ใชใ้นการวจิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
5. สถิติที&ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 
 ประชากรที&ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  ครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที&การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 2556 จาํนวนทังสิน 2,350 คน ประกอบด้วยครูในสํานักงาน     
เขตพืนที&การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จาํนวน 1,058 คน (สํานกังานเขตพืนที&การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1.  2556 : 1 - 8) และครูในสํานักงานเขตพืนที&การศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 2 จาํนวน 1,292 คน (สํานกังานเขตพืนที&การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2.  2556 : 
8 - 12) 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งที&ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  ครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนที&การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 330 คน ซึ& งคดัเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน 
(Stratified Random Sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชันของการสุ่ม รายละเอียดดงัตาราง 1 มีขันตอน
ในการสุ่ม ดงันี 
 1. กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางการประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างของ    
เครจซี&และมอร์แกน (ลดัดาวลัย ์ เพชรโรจน์ และคณะ.  2550 : 264) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 330 คน 
 2. กาํหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งตามจาํนวนครูของแต่ละโรงเรียน ดงันี  
  2.1 โรงเรียนที&มีครูจาํนวน 1 - 11  คน  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  1  คน 
  2.2 โรงเรียนที&มีครูจาํนวน  12 - 17  คน  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  2  คน 
  2.3 โรงเรียนที&มีครูจาํนวน  18 - 25  คน  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  3  คน 
  2.4 โรงเรียนที&มีครูจาํนวน  26 - 32  คน  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  4  คน 
  2.5 โรงเรียนที&มีครูจาํนวน  33 - 39  คน  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  5  คน 
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  2.6 โรงเรียนที&มีครูจาํนวน  40 - 46  คน  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  6  คน 
  2.7 โรงเรียนที&มีครูจาํนวน  90 - 96  คน  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  13  คน 
  2.8 โรงเรียนที&มีครูจาํนวน 118 - 124 คน จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  17  คน 
 3. คดัเลือกครูของแต่ละโรงเรียนตามจาํนวนกลุ่มตวัอย่างในขอ้ 2 ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling)   

 

ตาราง  1  จาํนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  จาํแนกตามโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพืนที&          
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

 

โรงเรียน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
สาํนกังานเขตพืนที&การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1   
1. โรงเรียนบา้นแกว้ 33 5 
2. โรงเรียนบา้นคลองนําใส 11 1 
3. โรงเรียนบา้นชาํโสม 5 1 
4. โรงเรียนบา้นท่าแฉลบ 6 1 
5. โรงเรียนวดัเกาะขวาง 10 1 
6. โรงเรียนวดัเกาะตะเคียน 10 1 
7. โรงเรียนวดัเกาะโตนด 5 1 
8. โรงเรียนวดัเขานอ้ย 5 1 
9. โรงเรียนวดัคมบาง 5 1 

10. โรงเรียนวดัจนัทนาราม 36 5 
11. โรงเรียนวดัดอนตาล 10 1 
12. โรงเรียนวดัทองทั&ว 12 2 
13. โรงเรียนวดัเนินโพธิR  5 1 
14. โรงเรียนวดัเนินยาง 4 1 
15. โรงเรียนวดัเนินสูง 10 1 
16. โรงเรียนวดัโป่งแรด 5 1 
17. โรงเรียนวดัไผล่อ้ม 24 3 
18. โรงเรียนวดัพลบั 6 1 
19. โรงเรียนวดัพลบัพลา 30 4 
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ตาราง  1  (ต่อ) 
 

โรงเรียน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
20. โรงเรียนวดัโยธานิมิต 3 1 
21. โรงเรียนวดัสิงห์ 5 1 
22. โรงเรียนวดัเสมด็งาม 6 1 
23. โรงเรียนวดัแสลง 10 1 
24. โรงเรียนวดัหนองบวั 16 2 
25. โรงเรียนสฤษดิเดช  121 17 
26. โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี 96 13 
27. โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 14 4 1 
28. โรงเรียนบา้นแก่งนอ้ย 6 1 
29. โรงเรียนบา้นเขาแกว้วทิยา 13 2 
30. โรงเรียนบา้นคลองกะพง 4 1 
31. โรงเรียนบา้นจา้วหลาว 6 1 
32. โรงเรียนบา้นตาเลียว 8 1 
33. โรงเรียนบา้นเตาหมอ้ 4 1 
34. โรงเรียนบา้นท่าปก  3 1 
35. โรงเรียนบา้นเนินดินแดง 10 1 
36. โรงเรียนบา้นมาบโอน 3 1 
37. โรงเรียนบา้นไร่เก่า  4 1 
38. โรงเรียนบา้นวงัปลา  4 1 
39. โรงเรียนบา้นศรัทธาตะพง 3 1 
40. โรงเรียนบา้นสะพานเลือก 10 1 
41. โรงเรียนบา้นสังขท์อง 4 1 
42. โรงเรียนวดัแขมหนู  3 1 
43. โรงเรียนวดัโขมง 4 1 
44. โรงเรียนวดัคลองขดุ  7 1 
45. โรงเรียนวดัตะกาดเงา้ 7 1 
46. โรงเรียนวดัท่าศาลา 4 1 
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ตาราง  1  (ต่อ) 
 

โรงเรียน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
47. โรงเรียนวดัทุ่งเบญจา 5 1 

48. โรงเรียนวดับูรพาพิทยาราม 14 2 

49. โรงเรียนวดัรําพนั 16 2 

50. โรงเรียนวดัสามผาน 15 2 

51. โรงเรียนวดัเสมด็โพธิR ศรี 4 1 

52. โรงเรียนวดัหนองคนั 15 2 

53. โรงเรียนวดัหมูดุด 3 1 

54. โรงเรียนอนุบาลบา้นหนองคา้ 41 6 

55. โรงเรียนบา้นเขามะปริง 5 1 

56. โรงเรียนวดัคลองลาว 12 2 

57. โรงเรียนวดัตน้กระบก 13 2 

58. โรงเรียนบา้นยางระหง 3 1 

59. โรงเรียนบา้นหนองหงส์ 3 1 

60. โรงเรียนบา้นหว้งกระแจะ 15 2 

61. โรงเรียนวดัโขดหอย 5 1 

62. โรงเรียนวดัชา้งขา้ม  10 1 

63. โรงเรียนท่าแคลง 7 1 

64. โรงเรียนวดันาซา  4 1 

65. โรงเรียนวดันายายอาม 5 1 

66. โรงเรียนวดัโพธิR ลงักามิตรภาพที& 171 21 3 

67. โรงเรียนวดัวงัเวยีน 3 1 

68. โรงเรียนวดัวงัหิน 4 1 

69. โรงเรียนวดัสนามไชย 2 1 

70. โรงเรียนวดัหนองไทร 8 1 

71. โรงเรียนวดัหนองสีงา 6 1 

72. โรงเรียนวดัหนองแหวน 16 2 

73. โรงเรียนบา้นคลองครก 12 2 
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ตาราง  1  (ต่อ) 
 

โรงเรียน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
74. โรงเรียนบา้นโคกวดั 12 2 

75. โรงเรียนบา้นช่องกะพดั 20 3 

76. โรงเรียนบา้นซอยสอง 7 1 

77. โรงเรียนบา้นเนินจาํปา 25 3 

78. โรงเรียนบา้นบ่อไฟไหม ้ 9 1 

79. โรงเรียนบา้นประแกต 4 1 

80. โรงเรียนบา้นโป่งววั 8 1 

81. โรงเรียนบา้นวงัไมแ้ดง 18 3 

82. โรงเรียนบา้นวงัอีแอ่น 15 2 

83. โรงเรียนบา้นหนองเจก็สร้อย 14 2 

84. โรงเรียนบา้นหนองบวัทอง 6 1 

85. โรงเรียนวดัแก่งหางแมว 11 1 

86. โรงเรียนวดัขนุซ่อง  29 4 

87. โรงเรียนวดัขนุซ่องสาขาบา้นโป่งเกตุ 6 1 

88. โรงเรียนวดัเขาวงกต  7 1 

สาํนกังานเขตพืนที&การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2   

89. โรงเรียนวดัเกวยีนหกั 9 1 

90. โรงเรียนวดัตะปอนใหญ่ 4 1 

91. โรงเรียนวดัตะปอนนอ้ย 14 2 

92. โรงเรียนบา้นหนองเสมด็ 10 1 

93. โรงเรียนวดัวนัยาวล่าง 10 1 

94. โรงเรียนวดัซึ งล่าง 6 1 

95. โรงเรียนวดัซึ งบน 4 1 

96. โรงเรียนวดัอิมัง 10 1 

97. โรงเรียนบา้นชา้งขา้ม 11 1 

98. โรงเรียนบา้นตรอกนอง 16 2 

99. โรงเรียนวดัมาบไผ ่ 17 2 
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ตาราง  1  (ต่อ) 
 

โรงเรียน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

100. โรงเรียนวดัเวฬุวนั 18 3 

101. โรงเรียนวดัตกพรม 21 3 

102. โรงเรียนวดัสะตอนอ้ย 4 1 

103. โรงเรียนบา้นบ่อเวฬุ 17 2 

104. โรงเรียนบา้นโชคดี 9 1 

105. โรงเรียนบา้นเขาทอง 16 2 

106. โรงเรียนบา้นหนองระหาน 5 1 

107. โรงเรียนมิตรภาพ 20 12 2 

108. โรงเรียนบา้นบ่อ  9 1 

109. โรงเรียนบา้นทรัพยสิ์นพนู 6 1 

110. โรงเรียนวดัวงัสรรพรส 5 1 

111. โรงเรียนวดัเกาะจิก  4 1 

112. โรงเรียนวดับางชนั  6 1 

113. โรงเรียนบา้นท่าขาหยา่ง 4 1 

114. โรงเรียนบา้นมะขาม  24 3 

115. โรงเรียนวดัวงัจะอา้ย 11 1 

116. โรงเรียนวดับา้นอ่าง  10 1 

117. โรงเรียนวดัขนุน 11 1 

118. โรงเรียนวดัทุ่งเพล 10 1 

119. โรงเรียนบา้นวงัตกั 5 1 

120. โรงเรียนบา้นทุ่งบอน 4 1 

121. โรงเรียนวดัมะทาย  6 1 

122. โรงเรียนบา้นหนองสลุด 19 3 

123. โรงเรียนบา้นทพันคร 5 1 

124. โรงเรียนวดัโป่ง 9 1 

125. โรงเรียนวดันํารัก  5 1 

126. โรงเรียนวดัปากนํา 6 1 
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ตาราง  1  (ต่อ) 
 

โรงเรียน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

127. โรงเรียนปากนําแหลมสิงห์ 6 1 

128. โรงเรียนบา้นคลองกลอย 11 1 

129. โรงเรียนวดัท่าหวัแหวน 17 2 

130. โรงเรียนวดัท่าเขา  4 1 

131. โรงเรียนบา้นแหลมสิงห์ 5 1 

132. โรงเรียนวดับางกะไชย 16 2 

133. โรงเรียนวดับางสระเกา้ 16 2 

134. โรงเรียนบา้นนําตกพลิว 6 1 

135. โรงเรียนพลิว 17 2 

136. โรงเรียนวดัหนองชิ&ม 22 3 

137. โรงเรียนบา้นอีมุย 9 1 

138. โรงเรียนบา้นเกาะเปริด 6 1 

139. โรงเรียนวดัเขาตาหน่วย 9 1 

140. โรงเรียนบา้นคลองใหญ่ 5 1 

141. โรงเรียนวดัทบัไทร 28 4 

142. โรงเรียนวดัพงังอน 15 2 

143. โรงเรียนบา้นทุ่งกร่าง 9 1 

144. โรงเรียนบา้นดงจิก  9 1 

145. โรงเรียนบา้นทุ่งม่วง  7 1 

146. โรงเรียนบา้นคลองตาคง 9 1 

147. โรงเรียนบา้นสามสิบพฒันา 7 1 

148. โรงเรียนบา้นใหม่ 11 1 

149. โรงเรียนบา้นเขาหอม 9 1 

150. โรงเรียนบา้นโป่งนําร้อน 32 4 

151. โรงเรียนบา้นทรัพยป์ระเมิน 11 1 

152. โรงเรียนบา้นหนองบอน 6 1 

153. โรงเรียนบา้นคลองใหญ่ 9 1 



 

 

46

ตาราง  1  (ต่อ) 
 

โรงเรียน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

154. โรงเรียนบา้นป่าวไิล 15 2 

155. โรงเรียนวดัผกักาด 7 1 

156. โรงเรียนบา้นเนินดินแดง  9 1 

157. โรงเรียนบา้นปั นหมอ้ 22 3 

158. โรงเรียนบา้นแหลม  10 1 

159. โรงเรียนบา้นโพธิR   10 1 

160. โรงเรียนบา้นจางวาง 10 1 

161. โรงเรียนบา้นนาสนาดก์ 7 1 

162. โรงเรียนวดัคลองบอน 10 1 

163. โรงเรียนราษฎร์พฒันาสามคัคี 11 1 

164. โรงเรียนบา้นแปลง 10 1 

165. โรงเรียนบา้นคลองคต 9 1 

166. โรงเรียนบา้นตามูล  23 3 

167. โรงเรียนสังวาลวทิย ์6    6 1 

168. โรงเรียนบา้นปะตง (อนุบาล อ.สอยดาว)  40 6 

169. โรงเรียนวดัสาํโรง  20 3 

170. โรงเรียนบา้นสมเด็จเจา้พระยาอุปถมัภ ์ 10 1 

171. โรงเรียนบา้นตาเรือง 29 4 

172. โรงเรียนบา้นกระทิงทอง 3 1 

173. โรงเรียนโฆวนิทะ 7 1 

174. โรงเรียนบา้นเขาแกว้ 10 1 

175. โรงเรียนสตรีวทิยาอุปถมัภ ์2 10 1 

176. โรงเรียนบา้นสวนส้ม 13 2 

177. โรงเรียนบา้นทรัพยเ์จริญ 31 4 

178. โรงเรียนบา้นทบัชา้ง 33 5 

179. โรงเรียนบา้นทบัสงฆ ์ 11 1 

180. โรงเรียนบา้นโป่งเจริญชยั 10 1 
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ตาราง  1  (ต่อ) 
 

โรงเรียน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

181. โรงเรียนบา้นไทรงาม 11 1 

182. โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 12 2 

183. โรงเรียนบา้นหนองมะค่า 6 1 

184. โรงเรียนบา้นซบัตารี 22 3 

185. โรงเรียนบา้นไผล่อ้มสามคัคี 11 1 

186. โรงเรียนวดัพลวง  11 1 

187. โรงเรียนวดักะทิง 15 2 

188. โรงเรียนวดัคลองตะเคียน 10 1 

189. โรงเรียนวดัคลองนําเป็น 10 1 

190. โรงเรียนบา้นชากไทย 7 1 

191. โรงเรียนบา้นเนินมะหาด 18 3 

192. โรงเรียนบา้นจนัทเขลม 39 5 

193. โรงเรียนวดัตะเคียนทอง 9 1 

194. โรงเรียนวดันําขุ่น 16 2 

195. โรงเรียนวดัคลองพลู 17 2 

196. โรงเรียนวดัทุ่งกบิล 9 1 

 รวมทังสิน 2,350 330 

 

การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื& องมือที&ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั งนี  ได้แก่ แบบสอบถามการปฏิบัติตาม    
จรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา 
สังกดัสํานักงานเขตพืนที&การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํนวน 1 ฉบบั โดยมีขันตอนในการ
ดาํเนินการสร้าง ดงันี  
 ขั'นตอนในการสร้างเครื�องมือ 

 เครื&องมือที&ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซึ& งผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขันตอนดงันี  
 1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและตาํราที&เกี&ยวขอ้ง เพื&อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการกาํหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 



 

 

48

 2. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที&เกี&ยวขอ้งกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพืนที&การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยพิจารณาถึงรายละเอียดให้ครอบคลุมการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาและความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา 
 3. สร้างข้อความสําหรับนํามาสร้างเป็นแบบสอบถามสําหรับครูในสถานศึกษา        
สังกดัสาํนกังานเขตพืนที&การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี  
  ตอนที�  1  แบบสอบถามเกี&ยวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร   
สถานศึกษา จาํนวน 120 ขอ้ความ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคอร์ท 
(Likert.  1993 : 247) โดยใหค้ะแนนแต่ละขอ้เป็น 5 ระดบั จากมากไปหานอ้ย ดงันี  
  5 หมายถึง ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพในระดบัมากที&สุด 
  4 หมายถึง ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพในระดบัมาก  
  3 หมายถึง ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพในระดบัปานกลาง                
  2 หมายถึง ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพในระดบันอ้ย 
  1 หมายถึง ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพในระดบันอ้ยที&สุด 
  ตอนที�  2  แบบสอบถามเกี&ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา 
สังกดัสํานกังานเขตพืนที&การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํนวน 100 ขอ้ความ มีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert.  1993 : 247) โดยให้คะแนนแต่ละขอ้เป็น 5 ระดบั 
จากมากไปหานอ้ย ดงันี  
  5 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัมากที&สุด 
  4 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัมาก 
  3 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบันอ้ย      
  1 หมายถึง ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบันอ้ยที&สุด 
 วธีิการหาคุณภาพของเครื�องมือ 
 การหาคุณภาพเครื&องมือ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงันี  
 1. นําข้อความสําหรับนํามาสร้างเป็นแบบสอบถาม เสนอประธานและกรรมการ           
ที&ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื&อตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหา สํานวนภาษา และความเหมาะสม         

ในการใชภ้าษา แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะใหส้มบูรณ์ยิ&งขึน  จาํนวน 220 ขอ้ความ  
 2. นาํขอ้ความสําหรับนาํมาสร้างเป็นแบบสอบถามที&ปรับปรุงแกไ้ขเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เสนอผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื&อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา 
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(Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์ (Index of  

item Objective Congruence : IOC) (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 64 - 65) แลว้คดัเลือกขอ้ความที&มี    

ค่าดชันี IOC ตังแต่ 0.50 ขึนไป ไดจ้าํนวน 198 ขอ้ความ มีค่าดชันี IOC ตังแต่ 0.60 ถึง 1.00 ดงันี  

  2.1 ขอ้ความเกี&ยวกับการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

จาํนวน 109 ขอ้ความ มีค่าดชันี IOC ตังแต่ 0.60 ถึง 1.00 

  2.2 ขอ้ความเกี&ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา จาํนวน   

89 ขอ้ความ มีค่าดชันี IOC ตังแต่ 0.60 ถึง 1.00 

 3. นาํขอ้ความที&คดัเลือกไวต้ามขอ้ 2. มาสร้างเป็นแบบสอบถาม แลว้นาํแบบสอบถาม  

ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มทดลองที&เป็นครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที&การศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี จาํนวน 30 คน ที&ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั แลว้นาํขอ้มูลที&ไดม้าวิเคราะห์

หาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิR สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม แลว้คดัเลือก     

ขอ้ความที&มีค่าอาํนาจจาํแนกตังแต่ 0.20 ขึนไป ไดจ้าํนวน 150 ขอ้ความ มีค่าอาํนาจจาํแนกตังแต่ 

0.40 ถึง 0.87 ดงันี   

  3.1 ขอ้ความเกี&ยวกับการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

จาํนวน 81 ขอ้ความ มีค่าอาํนาจจาํแนกตังแต่ 0.40 ถึง 0.85 

  3.2 ขอ้ความเกี&ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา จาํนวน   

69 ขอ้ความ มีค่าอาํนาจจาํแนกตังแต่ 0.45 ถึง 0.87 

 4. นาํขอ้ความที&คดัเลือกไวต้ามขอ้ 3. มาสร้างเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี  

  4.1 ตอนที& 1  แบบสอบถามเกี&ยวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา จาํนวน 5 ดา้น ๆ ละ 12 ขอ้ความ รวม 60 ขอ้ความ ประกอบดว้ย   

   4.1.1 ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง 

   4.1.2 ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

   4.1.3 ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
   4.1.4 ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
   4.1.5 ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม 
  4.2 ตอนที& 2  แบบสอบถามเกี&ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพืนที&การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ ํานวน 5 ด้าน  ๆ ละ 10 ข้อความ           
รวม 50 ขอ้ความ ประกอบดว้ย  
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   4.2.1 ความพึงพอใจในดา้นความสาํเร็จของงาน 
   4.2.2 ความพึงพอใจในดา้นการไดรั้บการยอมรับ 
   4.2.3 ความพึงพอใจในดา้นลกัษณะงานที&ปฏิบติั 
   4.2.4 ความพึงพอใจในดา้นความรับผดิชอบ  
   4.2.5 ความพึงพอใจในดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง 
 5. นาํแบบสอบถามที&สร้างเสร็จแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มทดลองที&เป็น       
ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที&การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี จาํนวน 30 คน              
ที&ไม่ใช่ กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัและไม่ใช่กลุ่มทดลองครั งแรก แลว้นาํขอ้มูลที&ไดม้าวิเคราะห์หา 
ค่าความเชื&อมั&นของแบบสอบถามทังฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธิR แอลฟา (α - Coefficient)   
ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 99) ไดค้่าความเชื&อมั&นของแบบสอบถาม  
ดา้นการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาเท่ากบั 0.88 และไดค้่าความเชื&อมั&น
ของแบบสอบถามดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาเท่ากบั 0.86 
 6. จดัพิมพแ์บบสอบถามจาํนวนเท่ากบักลุ่มตวัอยา่งแลว้นาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอยา่งที&กาํหนดไวแ้ลว้นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานการวจิยัต่อไป 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 ผูว้จิยัดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี  
 1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีถึงผูอ้าํนวยการ 
สาํนกังานเขตพืนที&การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เพื&อขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 
 2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการทาํวิจยัส่งสถานศึกษา    
เพื&อขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม   
 3. กาํหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทังหมด และผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ& งจาํนวนแบบสอบถามที&ส่งไป จาํนวน 330 ฉบบั ไดรั้บกลบัคืนมา     
จาํนวน 330 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
 2. วเิคราะห์การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพืนที&การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ในภาพรวม รายดา้น และรายขอ้ วิเคราะห์โดยใชค่้าเฉลี&ย 
( X ) และค่าความเบี&ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของคะแนน ซึ& งมีรายละเอียดดงันี  
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 103)  
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ค่าเฉลี&ย  4.51 - 5.00 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัมากที&สุด 
ค่าเฉลี&ย  3.51 - 4.50 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัมาก 
ค่าเฉลี&ย  2.51 - 3.50 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัปานกลาง 
ค่าเฉลี&ย  1.51 - 2.50 หมายถึง ระดบัการปฏิบติันอ้ย 
ค่าเฉลี&ย  1.00 - 1.50 หมายถึง ระดบัการปฏิบติันอ้ยที&สุด 

 3. วิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน    
เขตพืนที&การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ในภาพรวม รายดา้น และรายขอ้ วิเคราะห์โดยใชค่้าเฉลี&ย 
( X ) และค่าความเบี&ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของคะแนน ซึ& งมีรายละเอียดดงันี           
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 103) 

ค่าเฉลี&ย  4.51 - 5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากที&สุด 
ค่าเฉลี&ย  3.51 - 4.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี&ย  2.51 - 3.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี&ย  1.51 - 2.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย                                                     
ค่าเฉลี&ย  1.00 - 1.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยที&สุด 

 4. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร   
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน                     
เขตพืนที&การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยการหาค่าสัมประสิทธิR สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s  Product  Moment Correlation Coefficient) และใชเ้กณฑ์ในการแปลความหมาย ดงันี                
(ชูศรี วงศรั์ตนะ.  2552 : 314) 
  ค่าสัมประสิทธิ/ สหสัมพนัธ์  0.91 - 1.00 หมายถึง มีความสัมพนัธ์ระดบัสูงมาก 

  ค่าสัมประสิทธิ/ สหสัมพนัธ์  0.71 - 0.90 หมายถึง มีความสัมพนัธ์ระดบัสูง 

  ค่าสัมประสิทธิ/ สหสัมพนัธ์  0.31 - 0.70 หมายถึง มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 

  ค่าสัมประสิทธิ/ สหสัมพนัธ์  0.01 - 0.30 หมายถึง มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ;า 

  ค่าสัมประสิทธิ/ สหสัมพนัธ์  0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง   

 5. วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) และสร้างสมการพยากรณ์      
แสดงการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาที&ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที&การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี             
ในรูปของทาทซูโอกะ (Tatsuoka.  1988 : 36 - 37) ดงันี  
 
  bXaY +=  เมื&อ   XbYa +=    และ   

x

y

xy s

s
rb =   
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื'นฐาน 
 1. ค่าเฉลี&ย ( X ) 
 2. ค่าความเบี&ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ  
 1. ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) 
 2. ค่าสัมประสิทธิR สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 
 3. ค่าความเชื&อมั&นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิR แอลฟา (α - Coefficient)    
ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน  
 1. ค่าสัมประสิทธิR สหสัมพนัธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 2. การวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression)  
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บทที�  4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัดงันี.  
 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 X  แทน ค่าคะแนนเฉลี�ย 
 S.D. แทน  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 n แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 p แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
 r แทน ค่าสถิติในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
 * แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 ** แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 X1 แทน การปฏิบติัของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง 
 X2 แทน การปฏิบติัของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 X3 แทน การปฏิบติัของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
 X4 แทน การปฏิบติัของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วม    
   ประกอบวชิาชีพ 
 X5 แทน การปฏิบติัของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม 
 Y1 แทน ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูดา้นความสาํเร็จของงาน 
 Y2 แทน ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูดา้นการไดรั้บการยอมรับ 
 Y3 แทน ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูดา้นลกัษณะงานที�ปฏิบติั 
 Y4 แทน ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูดา้นความรับผิดชอบ 
 Y5 แทน ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง 
  X แทน การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  Y แทน ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา 
   a แทน ค่าคงที�ของสมการพยากรณ์ 
   b แทน สัมประสิทธิF การถดถอยของสมการพยากรณ์ 
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การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั. งนี.  ผูว้จิยัขอเสนอเป็น 4 ตอน  ดงันี.  
 ตอนที�  1  ผลการวิเคราะห์การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
 ตอนที�  2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา        
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
 ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ     
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 

 ตอนที�  4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและสมการพยากรณ์การปฏิบติัตาม   
จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู    
ในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที�  1  ผลการวิเคราะห์การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
ปรากฏผลดงัตาราง  2 - 7 

 
ตาราง  2  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื.นที�     
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยรวมและเป็นรายดา้น 

  

ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง 
ระดบัการปฏิบติั (n = 330) 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
 1.  ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง 4.10 0.35 มาก 4 
 2.  ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 4.11 0.33 มาก 2 
 3.  ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 4.15 0.33 มาก 1 
 4.  ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 4.09 0.31 มาก 5 
 5.  ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม 4.11 0.30 มาก 2 

รวม 4.12 0.26   
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 จากตาราง 2  แสดงว่า การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
โดยรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.12)  เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก 
คือ การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
( X = 4.15)  ดา้นจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ( X = 4.11) ตามลาํดบั   
ส่วนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัตํ�าสุด คือ ดา้นจรรยาบรรณ
ต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ ( X = 4.09) 
 
ตาราง  3  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื.นที�     
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง โดยรวมและเป็นรายขอ้ 

 

ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง 
n = 330 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาประพฤติตนเหมาะสมกบั

สถานภาพ 4.18 0.65 มาก 2 
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษา คน้ควา้ ริเริ�มสร้างสรรค ์

ความรู้ใหม่ในการพฒันาวชิาชีพอยูเ่สมอ 4.27 0.66 มาก 1 
3.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาพฒันาตนเองใหส้ามารถใช้

นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการบริหารสถานศึกษา 
4.15 0.69 

มาก 4 
4.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างผลงานที�แสดงถึงการพฒันา

ความรู้ และความคิดในวชิาชีพจนเป็นที�ยอมรับ 4.15 0.67 มาก 4 
5.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวสิัยทศัน์กวา้งไกลในการ

บริหารจดัการ 4.07 0.70 มาก 9 
6.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ี  

ที�เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัและกา้วทนั            
การเปลี�ยนแปลงในอนาคต 4.09 0.66 มาก 7 

 7.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่ยุง่เกี�ยวกบัอบายมุข         
ทุกประเภท 4.11 0.68 มาก 6 
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ตาราง  3  (ต่อ) 
 

ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง 
n = 330 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
 8.    ผูบ้ริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นที�ยอมรับของ

ชุมชนและสังคมดว้ยความเลื�อมใสและมีศกัดิF ศรี 4.03 0.67 มาก 10 
9.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความใฝ่รู้หมั�นศึกษา         

หาความรู้ความชาํนาญอยูเ่สมอ 4.17 0.67 มาก 3 
10.   ผูบ้ริหารสถานศึกษารักษาชื�อเสียงอยา่งเคร่งครัด

ไม่ประพฤติตนใหเ้กิดความเสื�อมเสีย 
 

4.03 
 

0.71 มาก 
 

10 
11.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชภ้าษา และมีท่าทาง    

บุคลิกภาพเป็นแบบอยา่งที�ดี 
 

4.01 
 

0.73 มาก 
 

12 
12.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาติดตามข่าวสาร เหตุการณ์

ดา้นวทิยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง        
อยูเ่สมอ 

 
4.09 

 
0.64 มาก 7 

รวม    4.10   0.35 มาก  

 

 จากตาราง 3  แสดงว่า การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.10) เรียงตามค่าเฉลี�ย       
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษา คน้ควา้ ริเริ�มสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่
ในการพฒันาวชิาชีพอยูเ่สมอ ( X = 4.27) ผูบ้ริหารสถานศึกษาประพฤติตนเหมาะสมกบัสถานภาพ 
( X = 4.18) และผูบ้ริหารสถานศึกษามีความใฝ่รู้หมั�นศึกษาหาความรู้ความชํานาญอยู่เสมอ               
( X = 4.17) ตามลาํดบั ส่วนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษา     
ระดบัตํ�าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชภ้าษา และมีท่าทางบุคลิกภาพเป็นแบบอยา่งที�ดี ( X = 4.01 ) 
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ตาราง  4  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�    
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ โดยรวมและเป็นรายขอ้ 

 

ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
n = 330 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
 1.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงความชื�นชมและศรัทธา

ในคุณค่าของวชิาชีพ 
    
   4.23 

   
  0.64 มาก 2 

 2.   ผูบ้ริหารสถานศึกษารักษาชื�อเสียงและปกป้อง  
ศกัดิF ศรีแห่งวชิาชีพ 

    
   4.28 

   
  0.60 มาก 1 

 3.   ผูบ้ริหารสถานศึกษายกยอ่งและเชิดชูเกียรติ          
ผูมี้ผลงานในวชิาชีพใหส้าธารณชนรับรู้ 

    
   4.13 

   
  0.69 มาก 4 

 4.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความ        
รับผดิชอบ ซื�อสัตยสุ์จริต ตามกฎ ระเบียบ และ
แบบแผนของทางราชการ 

    
 
   3.98 

   
 
  0.70 มาก 12 

 5.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความมุ่งมั�น 
ตั.งใจ 

    
   4.12 

   
  0.66 มาก 5 

 6.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชค้วามรู้ความสามารถ      
ในการพฒันาครูและบุคลากร 

    
   4.11 

   
  0.68 มาก 7 

 7.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนการจดักิจกรรม
ดา้นการพฒันาครู และดา้นกระบวนการเรียน   
การสอน 

    
   4.05 

   
  0.73 

มาก 10 
 8.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนการจดักิจกรรม 

ดา้นการบริหารสถานศึกษา 
    
   4.03 

   
  0.69 มาก 11 

 9.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูและบุคลากร  
ไดท้าํการวจิยั และนาํเสนอผลงานที�เกี�ยวขอ้งกบั
วชิาชีพ 

    
   4.12 

   
  0.70  

มาก 5 
10.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมของวชิาชีพ

หรือองคก์รวชิาชีพอยา่งสร้างสรรค ์
    
   4.11 

   
  0.68 มาก 7 
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ตาราง  4  (ต่อ) 
 

ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
n = 330 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
11.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์ร 

วชิาชีพอยา่งสมํ�าเสมอ 
    
   4.06 

   
  0.68 

 
มาก 

 
9 

12.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความภาคภูมิใจในวชิาชีพ    4.14   0.66    มาก     3 
รวม    4.11   0.33 มาก  

 
 จากตาราง 4  แสดงว่า การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
ดา้นจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.11) เรียงตามค่าเฉลี�ย      
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษารักษาชื�อเสียงและปกป้องศกัดิF ศรีแห่งวิชาชีพ               
( X = 4.28) ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงความชื�นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ ( X = 4.23) และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ( X = 4.14) ตามลาํดบั ส่วนการปฏิบติัตาม     
จรรยาบรรณวชิาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัตํ�าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ที�
ดว้ยความรับผดิชอบ ซื�อสัตยสุ์จริต ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ ( X = 3.98) 
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ตาราง  5  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�    
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ โดยรวมและเป็นรายขอ้ 

 

ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
n = 330 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
 1.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติังานหรือใหบ้ริการ  

อยา่งมีคุณภาพ โดยคาํนึงถึงสิทธิขั.นพื.นฐาน      
ของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 

 
 

4.15 

 
 

0.71 มาก 5 
 2.   ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งเสริมใหมี้การดาํเนินงาน

เพื�อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผูด้อ้ยโอกาส 
 

4.17 
 

0.68 มาก 4 
 3.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยยดึหลกัการ

บริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 
 

4.14 
 

0.65 มาก 8 
 4.   ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล

ของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 
 

4.15 
 

0.66 มาก 5 
 5.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหศิ้ษยแ์ละ           

ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมวางแผนการปฏิบติังาน 
 

4.08 
 

0.65 มาก 9 
 6.   ผูบ้ริหารสถานศึกษา ยกยอ่ง ชมเชย และใหก้าํลงัใจ

อยา่งกลัยาณมิตรแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการ 
 

4.19 
 

0.64 
 

มาก 
 

2 
 7.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริการ         

ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด หรือวธีิการ       
ที�เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาชีพ 

 
 

4.19 

 
 

0.63 มาก 2 
 8.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แสวงหารายไดห้รือ         

ผลประโยชน์จากศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 
 

4.32 
 

0.62 มาก 1 
 9.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามรัก ความเมตตา     

และเอาใจใส่ ช่วยเหลือศิษยแ์ละผูรั้บบริการ        
โดยเท่าเทียมกนั 

 
4.07 

 
0.70 มาก 11 

10.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
และความเป็นประชาธิปไตยแก่ศิษย ์                 
และผูรั้บบริการ 

 
4.07 

 
0.74 มาก 11 
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ตาราง  5  (ต่อ) 
 

ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
n = 330 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
11.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาติดตามความกา้วหนา้         

และแกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ ของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 4.15 0.67 มาก 5 
12.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริการ

ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 4.08 0.62 มาก 9 
รวม 4.15 0.33 มาก  

 
 จากตาราง 5  แสดงว่า การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.15) เรียงตามค่าเฉลี�ย
จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แสวงหารายได้หรือผลประโยชน์      
จากศิษยแ์ละผูรั้บบริการ ( X = 4.32) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ยกย่อง ชมเชย และให้กาํลงัใจ           
อย่างกลัยาณมิตรแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการ และผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริการได้มี 
ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด หรือวิธีการที�เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวิชาชีพ ( X = 4.19) ตามลาํดบั     
ส่วนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัตํ�าสุด คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาให้ความรัก ความเมตตา และเอาใจใส่ ช่วยเหลือศิษยแ์ละผูรั้บบริการโดยเท่าเทียมกนั 
และผูบ้ริหารสถานศึกษาเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นประชาธิปไตยแก่ศิษย ์      
และผูรั้บบริการ ( X = 4.07) 
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ตาราง  6  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�    
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้านจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ โดยรวมและ      
เป็นรายขอ้ 

 

ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
n = 330 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
 1.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาริเริ�มสร้างสรรคใ์นการบริหาร

เพื�อใหเ้กิดการพฒันาทุกดา้นต่อเพื�อนครู 
 

4.11 
 

0.71 
 

มาก 3 
 2.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพิทกัษสิ์ทธิ     

ของเพื�อนครู 
 

4.05 
 

0.67 มาก 9 
 3.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาพฒันาเพื�อนครูใหเ้ป็นผูน้าํ    

ในการเปลี�ยนแปลงและพฒันา 
 

4.05 
 

0.68 
 

มาก 9 
 4.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชร้ะบบคุณธรรมในการ

พิจารณาผลงานของเพื�อนครู 
 

4.07 
 

0.67 มาก 6 
 5.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหเ้พื�อนครูมีความ

สามคัคี และร่วมใจกนัผนึกกาํลงัในการพฒันา   
การศึกษา 

 
 

4.22 

 
 

0.67 

 
 

มาก 
 

2 
 6.   ผูบ้ริหารสถานศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นและ 

ขอ้เสนอแนะของเพื�อนครู 
 

4.23 
 

0.65 มาก 1 
 7.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัตนเป็นผูน้าํและเป็น     

ผูชี้. แนะหรือแนะนาํที�ดีเมื�อเพื�อนครูกระทาํในสิ�งที�
ไม่ถูกตอ้ง 

 
 

4.02 

 
 

0.75 มาก 12 
 8.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่พดูจาหรือกระทาํการใด ๆ 

ที�เป็นการซํ. าเติมปัญหา หรือขอ้บกพร่อง              
ต่อเพื�อนครู 

 
4.07 

 
0.68 มาก 6 

 9.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาริเริ�มในการจดัตั.งกองทุนเพื�อ
ช่วยเหลือเพื�อนครู เมื�อเดือดร้อนดว้ยความเตม็ใจ 

 
4.09 

 
0.72 มาก 5 

10.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้าํปรึกษาในการจดัทาํ    
ผลงานทางวชิาการ แก่เพื�อนครูดว้ยความเตม็ใจ 

 
4.03 

 
0.68 มาก 11 
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ตาราง  6  (ต่อ) 
 

ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
n = 330 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
11.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่วพิากษว์จิารณ์เพื�อนครู     

ในทางลบ 
 

4.10 
 

0.68 
 

มาก 
 

4 
12.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาช่วยเหลือเพื�อนครูเมื�อเกิด

ปัญหาอยา่งมีความเป็นธรรม 
 

4.07 
 

0.69 มาก 6 
รวม 4.09 0.31 มาก  

 
 จากตาราง 6  แสดงว่า การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
ด้านจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 4.09)        
เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษายอมรับฟังความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะของเพื�อนครู ( X = 4.23) ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้เพื�อนครูมีความสามคัคี 
และร่วมใจกนัผนึกกาํลงัในการพฒันาการศึกษา ( X = 4.22) และผูบ้ริหารสถานศึกษาริเริ�มสร้างสรรค์
ในการบริหารเพื�อให้เกิดการพฒันาทุกดา้นต่อเพื�อนครู ( X = 4.11) ตามลาํดบั ส่วนการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัตํ�าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัตน
เป็นผูน้าํและเป็นผูชี้.แนะหรือแนะนาํที�ดีเมื�อเพื�อนครูกระทาํในสิ�งที�ไม่ถูกตอ้ง ( X = 4.02) 
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ตาราง  7  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�    
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม โดยรวมและเป็นรายขอ้ 

 

ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม 
n = 330 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
 1.   ผูบ้ริหารสถานศึกษายดึมั�น สนบัสนุน และส่งเสริม 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี            
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 
 

4.06 

 
 

0.68 มาก 8 
 2.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือ

ในทางวชิาการหรือวชิาชีพแก่ชุมชน 
 

4.04 
 

0.68 มาก 10 
 3.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั

กิจกรรมเพื�อพฒันาชุมชน 
 

4.04 
 

0.68 มาก 10 
 4.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้าํในการพฒันาเศรษฐกิจ 3.98 0.67 มาก 12 
 5.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหโ้รงเรียนและ   

ชุมชนเป็นศูนยก์ลางในการอนุรักษแ์ละพฒันา    
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

 
 

4.06 

 
 

0.67 มาก 8 
 6.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูริ้เริ�มมีส่วนร่วมในการจดั

ภูมิทศัน์ของสถานศึกษาทั.งในและนอกสถานศึกษา 
 

4.10 
 

0.68 มาก 7 
 7.   ผูบ้ริหารสถานศึกษานาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และ 

วฒันธรรมที�ดีงาม มาใชใ้นกิจกรรมการเรียน     
การสอน 

 
4.14 

 
0.61 มาก 3 

 8.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามร่วมมือกบัชุมชน    
ในการพฒันา และปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในชุมชน 

 
4.13 

 
0.66 มาก 5 

 9.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาวางตวัเป็นกลางทางการเมือง 
โดยไม่ลาํเอียงฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 
4.34 

 
0.62 มาก 1 

10.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูน้าํ
ทางศาสนาในชุมชน 

 
4.14 

 
0.68 มาก 3 

11. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูน้าํ
ส่วนทอ้งถิ�น 4.13 0.69 มาก 5 
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ตาราง  7  (ต่อ) 
 

ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม 
n = 330 

X   S.D. ระดบั อนัดบั 
12. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์อนัดีกบั          

ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชน 4.22 0.69 มาก 2 
รวม 4.11 0.30 มาก  

 
 จากตาราง 7  แสดงว่า การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
ด้านจรรยาบรรณต่อสังคมโดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) เรียงตามค่าเฉลี�ย        
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ลาํเอียง
ฝักใฝ่ฝ่ายใด ( X = 4.34) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชน 
( X = 4.22) ผูบ้ริหารสถานศึกษานาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และวฒันธรรมที�ดีงาม มาใช้ในกิจกรรม              
การเรียนการสอน และผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์อนัดีกับผูน้ําทางศาสนาในชุมชน            
( X = 4.14) ตามลาํดบั ส่วนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษา     
ระดบัตํ�าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้าํในการพฒันาเศรษฐกิจ ( X = 3.98) 
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 ตอนที�  2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา        
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
ปรากฏดงัตาราง  8 - 13 

 

ตาราง  8  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�         
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยรวมและเป็นรายดา้น 

  

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 
ระดบัความพึงพอใจ 

n = 330 

     X   S.D. ระดบั อนัดบั 
1.  ดา้นความสาํเร็จของงาน 4.13 0.36 มาก 3 
2.  ดา้นการไดรั้บการยอมรับ 4.10 0.35 มาก 5 
3.  ดา้นลกัษณะงานที�ปฏิบติั 4.13 0.35 มาก 3 
4.  ดา้นความรับผดิชอบ 4.14 0.33 มาก 2 
5.  ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง 4.15 0.34 มาก 1 

รวม 4.14 0.29 มาก  

 
 จากตาราง 8  แสดงว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกัด  
สํานักงานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก                 
( X = 4.14) เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง ( X = 4.15) ดา้นความรับผิดชอบ ( X = 4.14) ดา้นความสําเร็จ
ของงาน และดา้นลกัษณะงานที�ปฏิบติั ( X = 4.13) ตามลาํดบั ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูระดบัตํ�าสุด คือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ( X = 4.10) 
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ตาราง  9  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและอนัดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน      
ของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นความสําเร็จ   
ของงาน โดยรวมและเป็นรายขอ้ 

 

ดา้นความสาํเร็จของงาน 
ระดบัความพึงพอใจ 

n = 330 

X   S.D. ระดบั อนัดบั 
 1.   ผลงานของท่านสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ 4.18 0.65 มาก 2 
 2.   ท่านสามารถปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายสาํเร็จ

ลุล่วงไดด้ว้ยดี 
 

4.27 
 

0.66 มาก 1 
 3.   ท่านสามารถแกปั้ญหาในการปฏิบติังานไดเ้สมอ 4.15 0.69 มาก 4 
 4.   เพื�อนร่วมงานใหค้วามสนใจต่อผลงานของท่าน

ที�ประสบความสาํเร็จ 
 

4.15 
 

0.67 มาก 4 
 5.   ท่านมีความภาคภูมิใจในความสาํเร็จของผลงาน

ที�ปฏิบติั 
 

4.07 
 

0.70 มาก 8 
6.   ท่านรู้สึกสบายใจในการปฏิบติังาน 4.09 0.66 มาก 7 
7.   ท่านสามารถทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จ

ตามเป้าหมายโดยอาศยัวจิารณญาณและใชห้ลกั
เหตุผล 

 
 

4.11 

 
 

0.68 มาก 6 
8.   ท่านสามารถใชค้วามคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ 

สาํหรับปฏิบติังานไดเ้ตม็ที� 
 

4.03 
 

0.67 มาก 9 
9.   การปฏิบติังานของท่านทุกครั. งไดรั้บคาํยกยอ่ง

ชมเชยจากเพื�อนร่วมงานเมื�องานสาํเร็จ 
 

4.17 
 

0.67 มาก 3 
10.   งานที�ปฏิบติัอยูส่่งผลถึงความสาํเร็จและ     

ความกา้วหนา้ในหนา้ที�การงานของท่าน 
 

4.03 
 

0.71 มาก 9 
รวม 4.13 0.36 มาก  

 
 จากตาราง 9  แสดงว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกัด  
สาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นความสาํเร็จของงาน โดยรวมและเป็นรายขอ้
อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.13) เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ ท่านสามารถ



 
 

 

67

ปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ( X = 4.27) ผลงานของท่านสําเร็จตามวตัถุประสงค ์
( X = 4.18) และการปฏิบติังานของท่านทุกครั. งไดรั้บคาํยกย่อง ชมเชยจากเพื�อนร่วมงานเมื�องาน
สําเร็จ ( X = 4.17) ตามลาํดบั ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูระดบัตํ�าสุด คือ           
ท่านสามารถใช้ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์สําหรับปฏิบติังานไดเ้ต็มที� และงานที�ปฏิบติัอยู่ส่งผลถึง
ความสาํเร็จและความกา้วหนา้ในหนา้ที�การงานของท่าน ( X = 4.03) 

 
ตาราง  10  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและอนัดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน      

ของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับ โดยรวมและเป็นรายขอ้ 

 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับ 
ระดบัความพึงพอใจ 

n = 330 

       X        S.D. ระดบั อนัดบั 
 1.   ท่านรู้สึกวา่ผูบ้งัคบับญัชาให้ความไวว้างใจท่าน 4.01 0.73 มาก 9 
 2.   เพื�อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถ

ของท่าน 
 

4.09 
 

0.64 มาก 6 
 3.   ท่านไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครอง             

หรือบุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
 

4.23 
 

0.64 มาก 2 
 4.   ท่านไดรั้บคาํยกยอ่ง ชมเชย และการแสดง   

ความยนิดีจากการปฏิบติังาน 
 

4.28 
 

0.60 มาก 1 
5.   ท่านไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานที�สาํคญั   

นอกเหนือจากงานประจาํ 
 

4.13 
 

0.69 มาก 3 
6.   ท่านไดรั้บความไวว้างใจและไดรั้บแต่งตั.ง     

เป็นกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานและชุมชน 
 

3.98 
 

0.70 มาก 10 
7.   ท่านไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมปฏิบติังานต่าง ๆ     

ภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื�น 
 

4.12 
 

0.66 มาก 4 
8.   งานที�ท่านทาํอยูเ่ป็นงานที�มีเกียรติ ไดรั้บ         

การยอมรับในสังคม 
 

4.11 
 

0.68 มาก 5 
9.   งานที�ท่านทาํอยูท่าํใหท้่านมีโอกาสเป็นคนที�มี

ความสาํคญัในสายตาบุคคลอื�น 
 

4.05 
 

0.73 มาก 7 
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ตาราง  10  (ต่อ) 
 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับ 
ระดบัความพึงพอใจ 

n = 330 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
10.   ผูบ้งัคบับญัชายอมรับในความรู้ความสามารถ

ของท่าน 
 

4.03 
 

0.69 มาก 8 
รวม 4.10 0.35 มาก  

 
   จากตาราง 10  แสดงว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นการไดรั้บการยอมรับ โดยรวมและเป็นรายขอ้
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.10) เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ท่านไดรั้บคาํยกยอ่ง 
ชมเชย และการแสดงความยนิดีจากการปฏิบติังาน ( X = 4.28) ท่านไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครอง 
หรือบุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ( X = 4.23) และท่านไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานที�สําคญันอกเหนือจาก
งานประจาํ ( X = 4.13) ตามลาํดบั ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูระดบัตํ�าสุด คือ    
ท่านไดรั้บความไวว้างใจและไดรั้บแต่งตั.งเป็นกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานและชุมชน ( X = 3.98) 

 
ตาราง  11  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและอนัดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน      

ของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นลกัษณะงาน 
ที�ปฏิบติั โดยรวมและเป็นรายขอ้ 

 

ดา้นลกัษณะงานที�ปฏิบติั 
ระดบัความพึงพอใจ 

n = 330 

X    S.D. ระดบั อนัดบั 
 1.   งานที�ท่านทาํอยูมี่แนวปฏิบติัหลากหลาย น่าสนใจ 4.12 0.70 มาก 7 
 2.   งานที�ทาํอยูเ่ปิดโอกาสใหท้่านพฒันาศกัยภาพ

อยา่งเตม็ที� 
 

4.11 
 

0.68 มาก 8 
3.   งานที�ท่านทาํอยูมี่ความทา้ทายและจูงใจใหอ้ยาก

ปฏิบติังาน 
 

4.06 
 

0.68 มาก 10 
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ตาราง  11  (ต่อ) 
 

ดา้นลกัษณะงานที�ปฏิบติั 
ระดบัความพึงพอใจ 

n = 330 

     X  S.D. ระดบั อนัดบั 
4.   ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบติังาน 4.14 0.66 มาก 5 
5.   งานที�ท่านทาํมีความชดัเจนบอกใหรู้้วา่           

จะทาํอะไร และดาํเนินการอยา่งไร 
 

4.15 
 

0.71 มาก 3 
6.   ท่านมีเสรีภาพและโอกาสในการใชค้วามคิดริเริ�ม   

สร้างสรรคง์านอยา่งเตม็ความสามารถ 
 

4.17 
 

0.68 มาก 2 
7.   งานที�ท่านไดรั้บมอบหมายไดใ้ชค้วามรู้      

ความสามารถอยา่งเตม็ที� 
 

4.14 
 

0.65 มาก 5 
8.   ท่านมีความรู้สึกมั�นคงและปลอดภยั               

ในการทาํงาน 
4.15 0.66 

มาก 3 
9.   งานที�ปฏิบติัมีความเหมาะสมกบัความรู้      

ความสามารถของท่าน 
 

4.08 
 

0.65 มาก 9 
10.   งานที�ท่านทาํเป็นงานที�สร้างสรรค ์เป็นประโยชน์

ต่อองคก์ร 
 

4.19 
 

0.64 มาก 1 
รวม 4.13 0.35 มาก  

 
 จากตาราง 11  แสดงว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นลกัษณะงานที�ปฏิบติั โดยรวมและเป็นรายขอ้
อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.13) เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ งานที�ท่านทาํ   
เป็นงานที�สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ( X = 4.19) ท่านมีเสรีภาพและโอกาสในการใช้
ความคิดริเริ�ม สร้างสรรค์งานอย่างเต็มความสามารถ ( X = 4.17) งานที�ท่านทาํมีความชัดเจน      
บอกใหรู้้วา่ จะทาํอะไร และดาํเนินการอยา่งไร และท่านมีความรู้สึกมั�นคงและปลอดภยัในการทาํงาน 
( X = 4.15) ตามลาํดบั ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูระดบัตํ�าสุด คือ งานที�ท่านทาํอยู่
มีความทา้ทายและจูงใจใหอ้ยากปฏิบติังาน ( X = 4.06) 
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ตาราง 12  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและอนัดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน      
ของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นความรับผิดชอบ 
โดยรวมและเป็นรายขอ้ 

 

ดา้นความรับผดิชอบ 
ระดบัความพึงพอใจ 

n = 330 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
 1.   ผูบ้ริหารโรงเรียนของท่านมีการแบ่งหนา้ที�

ความรับผดิชอบดว้ยความเสมอภาค 
 

4.19 
 

0.60 มาก 2 
 2.   ท่านมีอิสระในการปฏิบติังาน 4.22 0.61 มาก 1 
 3.   ท่านสามารถตดัสินใจในงานที�รับผดิชอบ       

ไดอ้ยา่งเตม็ที� 
 

4.17 
 

0.65 มาก 4 
 4.   ปริมาณงานที�ท่านรับผิดชอบมีความเหมาะสม 4.02 0.60 มาก 10 
5.   ท่านปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ          

ดว้ยความวริิยะอุตสาหะ 
 

4.15 
 

0.65 มาก 5 
6.   ท่านปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายจาก                

ผูบ้งัคบับญัชาไดต้ามระยะเวลาที�กาํหนด 
 

4.15 
 

0.65 มาก 5 
7.   ท่านใชค้วามพยายามอยา่งเต็มที�เพื�อให ้       

บรรลุผลสาํเร็จของงานที�ไดรั้บมอบหมาย 
 

4.18 
 

0.63 มาก 3 
8.   ท่านปฏิบติังานที�รับผดิชอบหรือไดรั้บ         

มอบหมายสาํเร็จ 
 

4.13 
 

0.62 มาก 8 
9.   ท่านมีความรับผิดชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมาย

อยา่งเตม็ความสามารถจนเสร็จสิ.นภารกิจ 
 

4.03 
 

0.69 มาก 9 
10.   ท่านมีความมุ่งมั�นในการเรียนรู้เพื�อปรับปรุง

และพฒันาการปฏิบติังาน 
 

4.14 
 

0.64 มาก 7 
รวม 4.14 0.33 มาก  

 
 จากตาราง 12  แสดงว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นความรับผิดชอบ โดยรวมและเป็นรายขอ้   
อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.14) เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ ท่านมีอิสระ       



 
 

 

71

ในการปฏิบติังาน ( X = 4.22) ผูบ้ริหารโรงเรียนของท่านมีการแบ่งหนา้ที�ความรับผิดชอบดว้ยความ
เสมอภาค  ( X = 4.19) และท่านใชค้วามพยายามอยา่งเต็มที�เพื�อให้บรรลุผลสําเร็จของงานที�ไดรั้บ
มอบหมาย ( X = 4.18) ตามลาํดบั ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูระดบัตํ�าสุด คือ 
ปริมาณงานที�ท่านรับผดิชอบมีความเหมาะสม ( X = 4.02) 
 
ตาราง 13  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและอนัดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน      

ของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นความกา้วหนา้
ในตาํแหน่ง โดยรวมและเป็นรายขอ้ 

 

ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง 
ระดบัความพึงพอใจ 

n = 330 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
 1.   ท่านมีโอกาสศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ.น 4.19 0.63 มาก 2 
 2.   ท่านไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ขา้รับการอบรม 

และหาความรู้เพิ�มเติมในการทาํงาน 
 

4.32 
 

0.62 มาก 1 
 3.   หน่วยงานที�ท่านปฏิบติัอยูมี่กระบวนการ

พิจารณาความดีความชอบอยา่งยติุธรรม 
 

4.07 
 

0.70 มาก 9 
 4.   งานที�ท่านปฏิบติัส่งเสริมใหไ้ดรั้บความกา้วหนา้

ในตาํแหน่งหนา้ที� 
 

4.07 
 

0.74 มาก 9 
5.   ท่านมีโอกาสกา้วหนา้ในวชิาชีพดว้ยการทาํงาน

ที�รับผดิชอบ 
 

4.15 
 

0.67 มาก 5 
6.   ความกา้วหนา้ของตาํแหน่งหนา้ที�ที�ท่านปฏิบติั

อยูข่ณะนี.    
 

4.17 
 

0.68 มาก 4 
7.   ท่านมีโอกาสเลื�อนตาํแหน่ง การปรับปรุง

ตาํแหน่ง  ให้ดีขึ.น 
 

4.14 
 

0.65 มาก 7 
8.   ท่านมีโอกาสเพิ�มพนูประสบการณ์และทกัษะ  

ในการปฏิบติังานอยูเ่สมอ 
 

4.15 
 

0.66 มาก 5 
9.   งานที�ท่านปฏิบติัอยูส่ามารถสร้างผลงาน         

เพื�อเลื�อนตาํแหน่งได ้
 

4.08 
 

0.65 มาก 8 
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ตาราง  13  (ต่อ) 
 

ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง 
ระดบัความพึงพอใจ 

n = 330 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
10.   ท่านใชค้วามรู้ ความสามารถที�มีอยู ่เพื�อส่งเสริม

ความเจริญกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 
 

4.19 
 

0.64 มาก 2 
รวม 4.15 0.34 มาก  

 
   จากตาราง 13  แสดงว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่ง โดยรวมและ   
เป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.15) เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ       
ท่านได้รับการสนบัสนุนให้เขา้รับการอบรม และหาความรู้เพิ�มเติมในการทาํงาน ( X = 4.32)       
ท่านมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที�สูงขึ. น และท่านใช้ความรู้ ความสามารถที�มีอยู่ เพื�อส่งเสริม     
ความเจริญกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ( X = 4.19) ตามลาํดบั ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูระดับตํ�าสุด คือ หน่วยงานที�ท่านปฏิบัติอยู่มีกระบวนการพิจารณาความดีความชอบ        
อยา่งยติุธรรม และงานที�ท่านปฏิบติัส่งเสริมใหไ้ดรั้บความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ที� ( X = 4.07) 
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 ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ    
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ปรากฏผลดงัตาราง 14  
 

ตาราง 14  สัมประสิทธิF สหสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร     
สถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยรวมและ           
เป็นรายดา้น 

 

          การปฏิบติั 
ความพึงพอใจ        

X1 
(r) 

X2 
(r) 

X3 
(r) 

X4 
(r) 

X5 
(r) 

รวม 
(r) 

p 

Y1 0.96** 0.66** 0.62** 0.76** 0.76** 0.72** .00 
Y2 0.69** 0.91** 0.61** 0.67** 0.90** 0.79** .00 

Y3 0.53** 0.75** 0.80** 0.79** 0.60** 0.79** .00 

Y4  0.75** 0.63** 0.85** 0.68** 0.66** 0.83** .00 

Y5  0.65** 0.53** 0.97** 0.65** 0.83** 0.85** .00 

รวม  0.81** 0.80** 0.90** 0.68** 0.73** 0.93** .00 

 
** p < .01 

 
 จากตาราง 14  แสดงวา่ การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา    
สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงมาก 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัดงันี.  
 1. จรรยาบรรณต่อตนเองกบัความสําเร็จของงาน จรรยาบรรณต่อวิชาชีพกบัการไดรั้บ
การยอมรับ และจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการกับความก้าวหน้าในตาํแหน่งมีความสัมพนัธ์กัน        
ในระดบัสูงมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01    
 2. จรรยาบรรณต่อตนเองกับความรับผิดชอบ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพกับลักษณะ         
งานที�ปฏิบติั จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการกบัลกัษณะงานที�ปฏิบติั จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการกบั
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ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพกบัความสําเร็จของงาน จรรยาบรรณต่อ       
ผูร่้วมประกอบวิชาชีพกับลกัษณะงานที�ปฏิบติั จรรยาบรรณต่อสังคมกับความสําเร็จของงาน     
จรรยาบรรณต่อสังคมกับการได้รับการยอมรับ และจรรยาบรรณต่อสังคมกับความก้าวหน้า          
ในตาํแหน่ง มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01    
 3. จรรยาบรรณต่อตนเองกบัการไดรั้บการยอมรับ จรรยาบรรณต่อตนเองกบัลกัษณะงาน
ที�ปฏิบติั จรรยาบรรณต่อตนเองกบัความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพกบัความสําเร็จ
ของงาน จรรยาบรรณต่อวิชาชีพกบัความรับผิดชอบ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพกบัความกา้วหน้า       
ในตาํแหน่ง จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการกบัความสําเร็จของงาน จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการกบั    
การไดรั้บการยอมรับ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพกบัการไดรั้บการยอมรับ จรรยาบรรณ
ต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพกบัความรับผิดชอบ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพกบัความกา้วหนา้
ในตาํแหน่ง  จรรยาบรรณต่อสังคมกับลักษณะงานที�ปฏิบัติ และจรรยาบรรณต่อสังคมกับ           
ความรับผดิชอบ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01    
 
 ตอนที�  4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและสมการพยากรณ์การปฏิบติัตาม   
จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู     
ในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ไดส้มการพยากรณ์ดงันี.     
 
   Y   =   8.27 + 1.04X 
 
 จากสมการพยากรณ์แสดงให้เห็นว่าการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเปลี�ยนไป 1 หน่วย ทาํให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา      
สังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเปลี�ยนไป 1.04 หน่วย 



บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัครั� งนี� เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ซึ- งสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะในการวิจยั 
ดงันี�  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1. เพื-อศึกษาระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษา           
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
 2. เพื-อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
 3. เพื-อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร  
สถานศึกษา กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู     
ในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  
 4. เพื-อสร้างสมการพยากรณ์การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ที-ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู            
ในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
 1. ประชากรที-ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที-การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 2556 จาํนวนทั�งสิ�น 2,350 คน ประกอบด้วยครูในสํานักงาน     
เขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จาํนวน 1,058 คน (สํานกังานเขตพื�นที-การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1.  2556 : 1 - 8) และครูในสํานักงานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี เขต 2 จาํนวน 1,292 คน (สาํนกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2.  2556 : 
8 - 12) 
 2. กลุ่มตวัอย่างที-ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที-       

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 330 คน ซึ- งคดัเลือกโดยวิธีการสุ่ม      
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แบบแบ่งชั�น (Stratified Random Sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชั�นของการสุ่ม มีขั�นตอนในการสุ่ม 

ดงันี�  

  2.1 กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางการประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่าง           

ของเครจซี- และมอร์แกน (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ และคณะ.  2550 : 264) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  

330 คน 

  2.2 กาํหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งตามจาํนวนครูของแต่ละโรงเรียน ดงันี�  

   2.2.1 โรงเรียนที-มีครูจาํนวน 1 - 11 คน  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  1 คน 

   2.2.2 โรงเรียนที-มีครูจาํนวน 12 - 17 คน  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  2 คน 

   2.2.3 โรงเรียนที-มีครูจาํนวน 18 - 25 คน  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  3 คน 

   2.2.4 โรงเรียนที-มีครูจาํนวน 26 - 32 คน  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  4 คน 

   2.2.5 โรงเรียนที-มีครูจาํนวน 33 - 39 คน  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  5 คน 

   2.2.6 โรงเรียนที-มีครูจาํนวน 40 - 46 คน  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  6 คน 

   2.2.7 โรงเรียนที-มีครูจาํนวน 90 - 96 คน  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  13 คน 

   2.2.8 โรงเรียนที-มีครูจาํนวน 118 - 124 คน จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  17 คน 

  2.3 คดัเลือกครูของแต่ละโรงเรียนตามจาํนวนกลุ่มตวัอย่างในข้อ 2 ด้วยวิธีการสุ่ม 

กลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั�น (Stratified Random Sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชั�นของการสุ่ม 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื-องมือที-ใชใ้นการเก็บรวบรวบขอ้มูลในการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ แบบสอบถามสําหรับครู

ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

คือ 

 ตอนที-  1  แบบสอบถามเกี-ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหาร      

สถานศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert.  1993 : 247)  

 ตอนที-  2  แบบสอบถามเกี-ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert.  1993 : 247) 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี�  

 1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีถึงผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เพื-อขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 



 
 

 

77

 2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการทาํวิจยัส่งสถานศึกษา    

เพื-อขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 

 3. กาํหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั�งหมด และผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวม

แบบสอบถามดว้ยตนเอง ซึ- งจาํนวนแบบสอบถามที-ส่งไป จาํนวน 330 ฉบบั ได้รับกลบัคืนมา     

จาํนวน 330 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี�  

 1. วเิคราะห์การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ในภาพรวม รายดา้น และรายขอ้ วิเคราะห์ โดยใชค่้าเฉลี-ย 

( X ) และค่าความเบี-ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  2. วิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน          

เขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยภาพรวม รายดา้น และรายขอ้ โดยใชค้่าเฉลี-ย ( X )   

และค่าความเบี-ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร   

สถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที-   

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยการหาค่าสัมประสิทธิ[ สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) 

 4. วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) และสร้างสมการพยากรณ์      

แสดงการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาที-ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  ใน

รูป bXaY +=  

 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเรื-องความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา        
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี สรุปผลการวจิยัไดด้งันี�  
 1. การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยรวมและเป็นรายดา้น
อยู่ในระดับมากเรียงตามค่าเฉลี-ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านจรรยาบรรณต่อ               
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ผูรั้บบริการ ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ และดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม ตามลาํดบั ส่วนการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของของผู ้บริหารสถานศึกษาระดับตํ- า สุด คือ ด้านจรรยาบรรณต่อ                    
ผูร่้วมประกอบวชิาชีพ เมื-อพิจารณาเป็นรายดา้นและรายขอ้ พบวา่ 
  ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี-ย   
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษา คน้ควา้ ริเริ-มสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่
ในการพฒันาวิชาชีพอยูเ่สมอ ผูบ้ริหารสถานศึกษาประพฤติตนเหมาะสมกบัสถานภาพ และผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความใฝ่รู้หมั-นศึกษาหาความรู้ความชาํนาญอยูเ่สมอ ส่วนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัตํ-าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้ภาษา และมีท่าทาง
บุคลิกภาพเป็นแบบอยา่งที-ดี  
  ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี-ย   
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษารักษาชื-อเสียงและปกป้องศกัดิ[ ศรีแห่งวิชาชีพ               
ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงความชื-นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ และผูบ้ริหารสถานศึกษา   
มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ส่วนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ระดบัตํ-าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ที-ดว้ยความรับผิดชอบ ซื-อสัตยสุ์จริตตามกฎ ระเบียบ 
และแบบแผนของทางราชการ  
  ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี-ย
จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แสวงหารายได้หรือผลประโยชน์      
จากศิษยแ์ละผูรั้บบริการ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ยกย่อง ชมเชย และให้กาํลงัใจอย่างกลัยาณมิตร      
แก่ศิษย ์และผูรั้บบริการ และผูบ้ริหารสถานศึกษาใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริการไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอ
แนวคิด หรือวิธีการที-เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวิชาชีพ ส่วนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัตํ-าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความรัก ความเมตตา และ    
เอาใจใส่ ช่วยเหลือศิษย์และผูรั้บบริการโดยเท่าเทียมกัน และผูบ้ริหารสถานศึกษาเสริมสร้าง     
ความคิดสร้างสรรค ์และความเป็นประชาธิปไตยแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ  
  ด้านจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก      
เรียงตามค่าเฉลี-ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษายอมรับฟังความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะของเพื-อนครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้เพื-อนครูมีความสามคัคี และร่วมใจ

กนัผนึกกาํลงัในการพฒันาการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษาริเริ-มสร้างสรรคใ์นการบริหารเพื-อให้
เกิดการพฒันาทุกด้านต่อเพื-อนครู ส่วนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของของผูบ้ริหาร     

สถานศึกษาระดบัตํ-าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัตนเป็นผูน้าํและเป็นผูชี้� แนะหรือแนะนาํที-ดี

เมื-อเพื-อนครูกระทาํในสิ-งที-ไม่ถูกตอ้ง  
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  ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี-ย     
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ลาํเอียง
ฝักใฝ่ฝ่ายใด ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษานาํภูมิปัญญาทอ้งถิ-น และวฒันธรรมที-ดีงาม มาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน และ      
ผู ้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับผู ้นําทางศาสนาในชุมชน ส่วนการปฏิบัติตาม        
จรรยาบรรณวิชาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัตํ-าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้าํ     
ในการพฒันาเศรษฐกิจ 
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู         
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยรวมและเป็นรายดา้น
อยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี-ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านความก้าวหน้า               
ในตาํแหน่ง ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความสําเร็จของงาน และดา้นลกัษณะงานที-ปฏิบติัตามลาํดบั 
ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูระดบัตํ-าสุด คือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ เมื-อพิจารณา
เป็นรายดา้นและรายขอ้ พบวา่ 
  ดา้นความสําเร็จของงาน โดยรวมและเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี-ย  
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ท่านสามารถปฏิบติังานที-ไดรั้บมอบหมายสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
ผลงานของท่านสําเร็จตามวตัถุประสงค ์และการปฏิบติังานของท่านทุกครั� งไดรั้บคาํยกยอ่ง ชมเชย
จากเพื-อนร่วมงานเมื-องานสําเร็จ ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูระดบัตํ-าสุด คือ      
ท่านสามารถใช้ความคิดริเริ-มสร้างสรรค์สําหรับปฏิบติังานไดเ้ต็มที- และงานที-ปฏิบติัอยู่ส่งผลถึง
ความสาํเร็จและความกา้วหนา้ในหนา้ที-การงานของท่าน  
  ดา้นการไดรั้บการยอมรับ โดยรวมและเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี-ย
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ท่านไดรั้บคาํยกยอ่ง ชมเชย และการแสดงความยินดีจากการ
ปฏิบติังาน ท่านไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครอง หรือบุคคลอื-นที-เกี-ยวขอ้ง และท่านไดรั้บมอบหมาย
ให้ปฏิบติังานที-สําคญันอกเหนือจากงานประจาํ ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูระดบั
ตํ-าสุด คือ ท่านไดรั้บความไวว้างใจและไดรั้บแต่งตั�งเป็นกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานและชุมชน  
  ดา้นลกัษณะงานที-ปฏิบติั โดยรวมและเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี-ย
จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ งานที-ท่านทาํเป็นงานที-สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
ท่านมีเสรีภาพและโอกาสในการใชค้วามคิดริเริ-ม สร้างสรรคง์านอยา่งเต็มความสามารถ งานที-ท่านทาํ
มีความชดัเจนบอกใหรู้้วา่ จะทาํอะไร และดาํเนินการอยา่งไร และท่านมีความรู้สึกมั-นคงและปลอดภยั
ในการทาํงาน ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูระดับตํ-าสุด คือ งานที-ท่านทาํอยู ่            
มีความทา้ทายและจูงใจใหอ้ยากปฏิบติังาน 



 
 

 

80

  ดา้นความรับผิดชอบ โดยรวมและเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี-ยจาก
มากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คือ ท่านมีอิสระในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารโรงเรียนของท่านมีการแบ่ง
หน้าที-ความรับผิดชอบดว้ยความเสมอภาค และท่านใช้ความพยายามอย่างเต็มที-เพื-อให้บรรลุผล
สําเร็จของงานที-ได้รับมอบหมาย ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูระดับตํ-าสุด คือ 
ปริมาณงานที-ท่านรับผดิชอบมีความเหมาะสม  
  ดา้นความก้าวหน้าในตาํแหน่ง โดยรวมและเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงตาม       
ค่าเฉลี-ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ ท่านไดรั้บการสนบัสนุนให้เขา้รับการอบรม และหา
ความรู้เพิ-มเติมในการทาํงาน ท่านมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที-สูงขึ� น และท่านใช้ความรู้            
ความสามารถที-มีอยู ่เพื-อส่งเสริมความเจริญกา้วหน้าในการปฏิบติังาน ส่วนความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูระดบัตํ-าสุด คือ หน่วยงานที-ท่านปฏิบติัอยูมี่กระบวนการพิจารณาความดีความชอบ
อยา่งยติุธรรม และงานที-ท่านปฏิบติัส่งเสริมใหไ้ดรั้บความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ที-  
 3. การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที-
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงมาก อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที-ระดบั .01 และเมื-อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีความสัมพนัธ์กนั ดงันี�  
  3.1 จรรยาบรรณต่อตนเองกบัความสําเร็จของงาน จรรยาบรรณต่อวิชาชีพกบัการไดรั้บ
การยอมรับ และจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการกับความก้าวหน้าในตาํแหน่งมีความสัมพนัธ์กัน        
ในระดบัสูงมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั .01    
  3.2 จรรยาบรรณต่อตนเองกบัความรับผิดชอบ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพกบัลกัษณะ 
งานที-ปฏิบติั จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการกบัลกัษณะงานที-ปฏิบติั จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการกบั
ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพกบัความสําเร็จของงาน จรรยาบรรณต่อ      
ผูร่้วมประกอบวิชาชีพกับลกัษณะงานที-ปฏิบติั จรรยาบรรณต่อสังคมกับความสําเร็จของงาน    
จรรยาบรรณต่อสังคมกับการได้รับการยอมรับ และจรรยาบรรณต่อสังคมกับความก้าวหน้า           
ในตาํแหน่ง มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั .01    
  3.3 จรรยาบรรณต่อตนเองกบัการไดรั้บการยอมรับ จรรยาบรรณต่อตนเองกบัลกัษณะงาน
ที-ปฏิบติั จรรยาบรรณต่อตนเองกบัความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพกบัความสําเร็จ
ของงาน จรรยาบรรณต่อวิชาชีพกบัความรับผิดชอบ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพกบัความก้าวหน้า        
ในตาํแหน่ง จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการกบัความสําเร็จของงาน จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการกบั    
การไดรั้บการยอมรับ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพกบัการไดรั้บการยอมรับ จรรยาบรรณ
ต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพกบัความรับผิดชอบ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพกบัความกา้วหนา้
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ในตาํแหน่ง จรรยาบรรณต่อสังคมกับลักษณะงานที-ปฏิบติั และจรรยาบรรณต่อสังคมกับ           
ความรับผดิชอบ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั .01    
 4. การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี          
ดงัสมการพยากรณ์ คือ  Y   =   8.27 + 1.04X    
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที-   
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี มีประเด็นสาํคญัที-สมควรนาํมาอภิปราย ดงันี�  
 1. การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ทั�งนี� เป็นเพราะในยุคปัจจุบันผูบ้ริหารยุคใหม่ต้องได้รับการอบรมพฒันาในด้านจรรยาบรรณ      
ของวิชาชีพก่อนที-จะได้รับการแต่งตั�งให้เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ตลอดจนมีคณะอนุกรรมการ     
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คอยดูแลตรวจสอบ กาํกบัติดตาม ให้คาํปรึกษาอย่างต่อเนื-อง
เพื-อส่งเสริมจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาใหเ้ป็นผูบ้ริหารที-มีความรู้ มีประสบการณ์
ทางการบริหารการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบติัตน จึงทาํให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาต้องพฒันาตนเองให้เป็นบุคคลที-มีจรรยาบรรณวิชาชีพตาม          
ขอ้บงัคบัที-คุรุสภากาํหนดอยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไพรัตน์  คาํกอ้น (2551 : 82 - 85)     
ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื-องคุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายกุณโฑ สังกดัสํานกังานเขตพื�นที-การศึกษากาฬสินธ์ุเขต 2 
พบว่า คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผูบ้ริหาร  
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของโยษิตา      
เพชรกูลกิจ (2554 : 60 - 64) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื-องจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู อาํเภอบา้นบึง สังกดัสํานกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู อาํเภอบา้นบึง สังกัด   
สาํนกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู        
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ทั�งนี� เป็นเพราะครูในยุคปัจจุบนัไดรั้บการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ทั�งความรู้ ความสามารถ ไดป้ฏิบติังาน
ตามที-ชอบ เป็นอาชีพที-ไดรั้บการยอมรับ ได้รับการส่งเสริมวิทยฐานะ มีโอกาสไดเ้ลื-อนตาํแหน่ง  
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ไดก้า้วหนา้ ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการทาํงาน รวมถึงสภาพปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
เขา้มามีบทบาทสาํคญั ทาํใหค้รูมีวิสัยทศัน์ที-กวา้งขึ�นส่งผลต่อการปฏิบติังานและเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานมากขึ�น ซึ- งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุษกร  วงศ์สุวรรณ (2553 : 78 - 81) ได้
ทาํการศึกษาวิจยัเรื- องการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอกโรงเรียน 
จงัหวดัยโสธร พบวา่ ครูการศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัยโสธรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรสริน  กิติเกียรติศกัดิ[  (2554 : 80 - 83) ได้
ทาํการศึกษาวิจยัเรื-องความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเครือมารีวิทย ์จงัหวดัชลบุรี 
พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเครือมารีวิทย ์จงัหวดัชลบุรี ดา้นปัจจยัจูงใจ        
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา 
สังกดัสํานกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงมาก
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที-ระดบั.01 ทั�งนี� เป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที-
การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีมีการปฏิบติัตนตามแบบแผนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาที-กาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด เป็นแบบอยา่งที-ดี ทาํให้มีบารมีเป็นที-เลื-อมใส 
ศรัทธาของผูร่้วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทาํให้ครูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อนัจะนาํไปสู่
การทาํงานที-ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพของสถานศึกษา และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุระสิทธิ[   คะสีลว้น 
(2551 : 106 - 121) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื-องความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบั 
การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดั
สํานกังานเขตพื�นที-การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมกบัปฏิบติัตน
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพทางการศึกษา โดยรวมของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที-การศึกษาหนองคาย เขต 3 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั .01  
 4. การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  
ดงัสมการพยากรณ์ คือ  Y   =   8.27 + 1.04X  หมายความวา่ การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาที-เปลี-ยนไป 1 หน่วย ส่งผลทาํให้ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
ในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที-การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเปลี-ยนไป 1.04 หน่วย          
ในทิศทางเดียวกัน ทั� งนี� เป็นเพราะว่าจากผลการวิจัยในครั� งนี�  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง           
การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที-การศึกษา  
ประถมศึกษาจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงมากอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที-ระดบั.01
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ซึ- งหมายความว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษามีการแปรผนัตรงกับ       
การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที-การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี ซึ- งสอดคล้องกบังานวิจยัของพินิจนารถ   ลาํดวน (2552 : 82 - 83) ได้
ทาํการศึกษาวิจยัเรื-อง ความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร         
สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของครู สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที-
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของครู             
อยูใ่นระดบัมากอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั .01 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร    

สถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที-   

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี มีขอ้เสนอแนะดงันี�  

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้านจรรยาบรรณต่อผู ้ร่วมประกอบวิชาชีพ           

ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงั ให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาที-ถูกตอ้ง มีเหตุผล

หลีกเลี-ยงการตาํหนิ แต่ไม่ละเลยจนก่อใหเ้กิดความเสียหายในการบริหารงานของสถานศึกษา 

 2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาด้านการได้รับการยอมรับ          

ผู ้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทสําคัญที-จะส่งเสริมให้ครูได้รับการยอมรับ โดยการให ้           

ความไวว้างใจครู ยอมรับในความรู้ความสามารถ ยกยอ่ง ชมเชย และแสดงความยินดีจากการปฏิบติังาน 

มอบหมายให้ครูปฏิบติังานที-สําคญันอกเหนือจากงานประจาํ และส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษา     

ไดเ้ป็นกรรมการและเขา้ร่วมปฏิบติังานต่างๆ ทั�งภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื-น เพื-อส่งเสริม  

ใหค้รูไดรั้บการยอมรับและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากยิ-งขึ�น 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั-งต่อไป 

 1. ควรศึกษาปัจจยัอื-นที-นอกเหนือจากการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาที-ส่งผลต่อความพึงพอใจของครูในสถานศึกษา 

 2. ควรศึกษาการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาที-ส่งผลต่อ   
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในดา้นอื-น 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1.  วา่ที	ร้อยตรี ดนยั  คาํพระ  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นจนัทเขลม 
สาํนกังานเขตพื#นที	การศึกษาประถมศึกษา 

 จนัทบุรี เขต 2 
2.  นายประวร์ี  บรรจงการ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัตะเคียนทอง (เพชโรปถมัภ)์ 
  สาํนกังานเขตพื#นที	การศึกษาประถมศึกษา 
 จนัทบุรี เขต 2 
3.  นางสาววนัเพญ็  จนัทร์ภิรมย ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดับางสระเกา้ (พิสิฏฐวทิยาคาร) 
  สาํนกังานเขตพื#นที	การศึกษาประถมศึกษา 
 จนัทบุรี เขต 2 
4.  นางสุดาพร  พาภกัดี ผูอ้าํนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48  
 จงัหวดัจนัทบุรี 
 สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
5.  นายพิทกัษ ์ แดงสกุล รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัขนุซ่อง  
 สาํนกังานเขตพื#นที	การศึกษาประถมศึกษา 
 จนัทบุรี เขต 1 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 

เรื�อง ความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร 

สถานศึกษากบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  

สังกดัสํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

................................................................................................................. 
 

คําชี-แจง 
 แบบสอบถามฉบบันี�  จดัทาํขึ�นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื#อตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ซึ# งจะช่วยให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและผูที้#เกี#ยวขอ้งไดน้าํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาและส่งเสริมการบริหารจดัการองคก์าร
ใหมี้คุณภาพยิ#งขึ�น 
 
แบบสอบถามฉบบันี�  แบ่งออกเป็น  2  ตอน ดงันี�  

ตอนที#  1  แบบสอบถามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตอนที#  2  แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา 
กรุณาอ่านและตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง เพราะขอ้มูลที#ตรงกบัความเป็นจริง

เท่านั�นที#จะช่วยใหก้ารวิจยัดาํเนินไปดว้ยความถูกตอ้ง คาํตอบของท่านผูว้ิจยัจะเก็บไวเ้ป็นความลบั 
และการแปรผลการวิจยัจะเป็นในรูปส่วนรวม ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที#ราชการของท่าน
แต่อยา่งใด  

 
          ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี�  

              
 

               นางมนสันนัท ์  เกิดเอี#ยม 
                      นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

                     บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ตอนที� 1 
แบบสอบถามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

คําชี-แจง  เป็นแบบสอบถามเกี#ยวกบัความคิดเห็นของครูที#มีต่อการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ      
วิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที#ปฏิบติังานอยูว่า่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัใด 
โดยทาํเครื#องหมาย  ���� ลงในช่องที#ตรงกบัระดบัการปฏิบติัตนของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ของท่านมากที#สุด โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา ดงันี�  

5     หมายถึง   ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพในระดบัมากที#สุด 
4     หมายถึง   ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพในระดบัมาก  
3     หมายถึง   ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพในระดบัปานกลาง  
2     หมายถึง   ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพในระดบันอ้ย 
1     หมายถึง   ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพในระดบันอ้ยที#สุด 

 

การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ระดบัการปฏิบติั 
สาํหรับ 
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1  
0.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ที#ดว้ย 
     ความซื#อสัตยสุ์จริต และเที#ยงธรรม 

����      

 
 จากตวัอยา่งขอ้ 0 ท่านทาํเครื#องหมาย ���� ลงในช่องมากที#สุด แสดงวา่ท่านมีความคิดเห็น
ว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัหน้าที#ราชการด้วยความซื#อสัตยสุ์จริต และเที#ยงธรรมในระดับ       
มากที#สุด 
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การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ระดบัการปฏิบติั 
สาํหรับ 
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1  
จรรยาบรรณต่อตนเอง       
1.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาประพฤติตนเหมาะสมกบั

สถานภาพ 
      

2.   ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษา คน้ควา้ ริเริ#ม        
สร้างสรรค ์ความรู้ใหม่ในการพฒันาวิชาชีพ     
อยูเ่สมอ 

      

3.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาพฒันาตนเองใหส้ามารถ   
ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีในการบริหาร  
สถานศึกษา 

      

4.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างผลงานที#แสดงถึง   
การพฒันาความรู้ และความคิดในวชิาชีพ        
จนเป็นที#ยอมรับ 

      

5.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวสิัยทศัน์กวา้งไกล        
ในการบริหารจดัการ 

      

6.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี
ที#เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัและกา้วทนั         
การเปลี#ยนแปลงในอนาคต 

      

7.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่ยุง่เกี#ยวกบัอบายมุข     
ทุกประเภท 

      

8.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นที#ยอมรับ
ของชุมชน และสังคมดว้ยความเลื#อมใส         
และมีศกัดิD ศรี 

      

9.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความใฝ่รู้หมั#นศึกษา       
หาความรู้ ความชาํนาญอยูเ่สมอ 

      

10.   ผูบ้ริหารสถานศึกษารักษาชื#อเสียงอยา่งเคร่งครัด
ไม่ประพฤติตนใหเ้กิดความเสื#อมเสีย 

      

11.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชภ้าษา และมีท่าทาง 
บุคลิกภาพเป็นแบบอยา่งที#ดี 
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การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ระดบัการปฏิบติั 
สาํหรับ 
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1  
จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ       
12.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาติดตามข่าวสาร เหตุการณ์

ดา้นวทิยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง     
อยูเ่สมอ 

      

13.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงความชื#นชมและ
ศรัทธาในคุณค่าของวชิาชีพ 

      

14.   ผูบ้ริหารสถานศึกษารักษาชื#อเสียงและปกป้อง
ศกัดิD ศรีแห่งวชิาชีพ 

      

15.   ผูบ้ริหารสถานศึกษายกยอ่งและเชิดชูเกียรติ       
ผูมี้ผลงานในวชิาชีพใหส้าธารณชนรับรู้ 

      

16.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ที#ดว้ย          
ความรับผดิชอบ ซื#อสัตยสุ์จริต ตามกฎ ระเบียบ 
และแบบแผนของทางราชการ 

      

17.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ที#ดว้ยความมุ่งมั#น 
ตั�งใจ 

      

18.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชค้วามรู้ความสามารถ    
ในการพฒันาครูและบุคลากร 

      

19.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนการจดักิจกรรม
ดา้นการพฒันาครู และดา้นกระบวนการเรียน
การสอน 

      

20.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนการจดักิจกรรม
ดา้นการบริหารสถานศึกษา 

      

21.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูและบุคลากร
ไดท้าํการวจิยั และนาํเสนอผลงานที#เกี#ยวขอ้งกบั
วชิาชีพ 

      

22.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมของวชิาชีพ
หรือองคก์รวชิาชีพอยา่งสร้างสรรค ์
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การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ระดบัการปฏิบติั 
สาํหรับ 
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1  
23.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์ร 

วชิาชีพอยา่งสมํ#าเสมอ 
      

24.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความภาคภูมิใจในวชิาชีพ       

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ       

25.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติังานหรือใหบ้ริการ

อยา่งมีคุณภาพ โดยคาํนึงถึงสิทธิขั�นพื�นฐาน  

ของศิษยผ์ูรั้บบริการ 

      

26.   ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งเสริมใหมี้การดาํเนินงาน

เพื#อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผูด้อ้ยโอกาส 

      

27.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยยดึ        
หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที#ดี 

      

28.   ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็น        

อยา่งมีเหตุผลของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 

      

29.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหศิ้ษยแ์ละ       
ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมวางแผนการปฏิบติังาน 

      

30.   ผูบ้ริหารสถานศึกษา ยกยอ่ง ชมเชย และ          

ใหก้าํลงัใจอยา่งกลัยาณมิตรแก่ศิษย ์และ            
ผูรั้บบริการ 

      

31.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริการ     

ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด หรือวธีิการ    
ที#เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาชีพ 

      

32.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แสวงหารายได ้         

หรือผลประโยชน์จากศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 

      

33.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามรักความเมตตา 
และเอาใจใส่ช่วยเหลือศิษยแ์ละผูรั้บบริการ   
โดยเท่าเทียมกนั 
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การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ระดบัการปฏิบติั 
สาํหรับ 
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1  
34.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเสริมสร้างความคิด      

สร้างสรรคแ์ละความเป็นประชาธิปไตยแก่ศิษย์
และผูรั้บบริการ 

      

35.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาติดตามความกา้วหนา้ และ
แกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ ของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 

      

36.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหศิ้ษยแ์ละ            
ผูรั้บบริการใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

      

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ       
37.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาริเริ#มสร้างสรรคใ์นการ

บริหารเพื#อให้เกิดการพฒันาทุกดา้นต่อเพื#อนครู 
      

38.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพิทกัษสิ์ทธิ
ของเพื#อนครู 

      

39.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาพฒันาเพื#อนครูใหเ้ป็นผูน้าํ
ในการเปลี#ยนแปลงและพฒันา 

      

40.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชร้ะบบคุณธรรมในการ
พิจารณาผลงานของเพื#อนครู 

      

41.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหเ้พื#อนครู            
มีความสามคัคี และร่วมใจกนัผนึกกาํลงั          
ในการพฒันาการศึกษา 

      

42.   ผูบ้ริหารสถานศึกษายอมรับฟังความคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะของเพื#อนครู 

      

43.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัตนเป็นผูน้าํและ   
เป็นผูชี้�แนะ หรือแนะนาํที#ดีเมื#อเพื#อนครูกระทาํ
ในสิ#งที#ไม่ถูกตอ้ง 

      

44.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่พดูจาหรือกระทาํการใด ๆ 
ที#เป็นการซํ� าเติมปัญหา หรือขอ้บกพร่อง         
ต่อเพื#อนครู 
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การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ระดบัการปฏิบติั 
สาํหรับ 
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1  
45.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาริเริ#มในการจดัตั�งกองทุน

เพื#อช่วยเหลือเพื#อนครู เมื#อเดือดร้อน              

ดว้ยความเตม็ใจ 

      

46.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้าํปรึกษาในการจดัทาํ

ผลงานทางวชิาการ แก่เพื#อนครูดว้ยความเตม็ใจ 

      

47.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่วพิากษว์จิารณ์เพื#อนครู

ในทางลบ 

      

48.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาช่วยเหลือเพื#อนครูเมื#อเกิด

ปัญหาอยา่งมีความเป็นธรรม 

      

จรรยาบรรณต่อสังคม       

49.   ผูบ้ริหารสถานศึกษายดึมั#น สนบัสนุน และ     

ส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตย    

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

      

50.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ

ในทางวชิาการหรือวชิาชีพแก่ชุมชน 

      

51.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุน   

การจดักิจกรรมเพื#อพฒันาชุมชน 

      

52.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้าํในการพฒันา

เศรษฐกิจ 
      

53.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหโ้รงเรียนและ

ชุมชนเป็นศูนยก์ลางในการอนุรักษแ์ละพฒันา

ภูมิปัญญาทอ้งถิ#น 

      

54.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูริ้เริ#มมีส่วนร่วม        

ในการจดัภูมิทศัน์ของสถานศึกษาทั�งในและนอก

สถานศึกษา 
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การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ระดบัการปฏิบติั 
สาํหรับ 
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1  
55.   ผูบ้ริหารสถานศึกษานาํภูมิปัญญาทอ้งถิ#น และ

วฒันธรรมที#ดีงาม มาใชใ้นกิจกรรมการเรียน  
การสอน 

      

56.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามร่วมมือกบัชุมชน
ในการพฒันา และปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม      
ในชุมชน 

      

57.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาวางตวัเป็นกลางทางการเมือง 
โดยไม่ลาํเอียงฝักใฝ่ฝ่ายใด 

      

58.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูน้าํ
ทางศาสนาในชุมชน 

      

59.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูน้าํ
ส่วนทอ้งถิ#น 

      

60.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์อนัดี         
กบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชน 
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ตอนที� 2 

แบบสอบถามความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา 
 

คําชี-แจง เป็นแบบสอบถามเกี#ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูว่ามีความพึงพอใจ      
อยูใ่นระดบัใด โดยทาํเครื#องหมาย  ���� ลงในช่องที#ตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่าน
มากที#สุด โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา ดงันี�  

 
5   หมายถึง   ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัมากที#สุด 
4   หมายถึง   ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัมาก 
3   หมายถึง   ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง 
2   หมายถึง   ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบันอ้ย      
1   หมายถึง   ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบันอ้ยที#สุด 
 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของครู 
ระดบัความพึงพอใจ 

สาํหรับ 
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1  
0.  ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการ      
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ที# 

����      

 
 จากตวัอยา่งขอ้ 0 ท่านทาํเครื#องหมาย ���� ลงในช่องมากที#สุด แสดงวา่ท่านมีความเห็นวา่
ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ที#ระดบัมากที#สุด 
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ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 
ระดบัความพึงพอใจ 

สาํหรับ 
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1  
ด้านความสําเร็จของงาน       
1.   ผลงานของท่านสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์       

2.   ท่านสามารถปฏิบติังานที#ไดรั้บมอบหมาย

สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 

      

3.   ท่านสามารถแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน      
ไดเ้สมอ 

      

4.   เพื#อนร่วมงานใหค้วามสนใจต่อผลงาน      

ของท่านที#ประสบความสาํเร็จ 

      

5.   ท่านมีความภาคภูมิใจในความสาํเร็จของ      

ผลงานที#ปฏิบติั 

      

6.   ท่านรู้สึกสบายใจในการปฏิบติังาน       

7.   ท่านสามารถทาํงานที#ไดรั้บมอบหมายให้
สาํเร็จตามเป้าหมาย โดยอาศยัวจิารณญาณ  

และใชห้ลกัเหตุผล 

      

8.   ท่านสามารถใชค้วามคิดริเริ#มสร้างสรรค์
สาํหรับปฏิบติังานไดเ้ตม็ที# 

      

9.   การปฏิบติังานของท่านทุกครั� งไดรั้บคาํยกยอ่ง

ชมเชยจากเพื#อนร่วมงานเมื#องานสาํเร็จ 

      

10.   งานที#ปฏิบติัอยูส่่งผลถึงความสาํเร็จ และ  

ความกา้วหนา้ในหนา้ที#การงานของท่าน 

      

ด้านการได้รับการยอมรับ       

11.   ท่านรู้สึกวา่ผูบ้งัคบับญัชาให้ความไวว้างใจท่าน       

12.   เพื#อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถ

ของท่าน 

      

13.   ท่านไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครอง          
หรือบุคคลอื#นที#เกี#ยวขอ้ง 
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ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 
ระดบัความพึงพอใจ 

สาํหรับ 
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1  

14.   ท่านไดรั้บคาํยกยอ่ง ชมเชย และการแสดง
ความยนิดีจากการปฏิบติังาน 

      

15.   ท่านไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานที#สาํคญั
นอกเหนือจากงานประจาํ 

      

16.   ท่านไดรั้บความไวว้างใจและไดรั้บแต่งตั�ง 
เป็นกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานและชุมชน 

      

17.   ท่านไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมปฏิบติังานต่าง ๆ   
ภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื#น 

      

18.  งานที#ท่านทาํเป็นงานที#มีเกียรติไดรั้บการยอมรับ
ในสังคม 

      

19.   งานที�ท่านทาํอยูท่าํใหท้่านมีโอกาสเป็นคน      
ที�มีความสาํคญัในสายตาบุคคลอื�น 

      

20.   ผูบ้งัคบับญัชายอมรับในความรู้ความสามารถ
ของท่าน 

      

ด้านลกัษณะงานที�ปฏิบัติ       

21.   งานที#ท่านทาํอยูมี่แนวปฏิบติัหลากหลาย       
น่าสนใจ 

      

22.   งานที#ทาํอยูเ่ปิดโอกาสใหท้่านพฒันาศกัยภาพ
อยา่งเตม็ที# 

      

23.   งานที#ท่านทาํอยูมี่ความทา้ทายและจูงใจให้
อยากปฏิบติังาน 

      

24.   ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบติังาน       

25.   งานที#ท่านทาํมีความชดัเจนบอกใหรู้้วา่          
จะทาํอะไร และดาํเนินการอยา่งไร 

      

26.   ท่านมีเสรีภาพและโอกาสในการใชค้วามคิด    
ริเริ#ม สร้างสรรคง์านอยา่งเต็มความสามารถ 
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ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 
ระดบัความพึงพอใจ 

สาํหรับ 
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1  
27.   งานที#ท่านไดรั้บมอบหมายไดใ้ชค้วามรู้    

ความสามารถอยา่งเตม็ที# 
      

28.   ท่านมีความรู้สึกมั#นคงและปลอดภยั              
ในการทาํงาน 

      

29.   งานที#ปฏิบติัมีความเหมาะสมกบัความรู้    
ความสามารถของท่าน 

      

30.   งานที#ท่านทาํเป็นงานที#สร้างสรรค ์              
เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

      

ด้านความรับผดิชอบ       
31.   ผูบ้ริหารโรงเรียนของท่านมีการแบ่งหนา้ที�

ความรับผดิชอบดว้ยความเสมอภาค 

      

32.   ท่านมีอิสระในการปฏิบติังาน       
33.   ท่านสามารถตดัสินใจในงานที#รับผดิชอบ     

ไดอ้ยา่งเตม็ที# 
      

34.   ปริมาณงานที#ท่านรับผิดชอบมีความเหมาะสม       
35.   ท่านปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ย

ความวริิยะอุตสาหะ 
      

36.   ท่านปฏิบติังานที#ไดรั้บมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาไดต้ามระยะเวลาที#กาํหนด 

      

37.   ท่านใชค้วามพยายามอยา่งเต็มที#เพื#อให้
บรรลุผลสาํเร็จของงานที#ไดรั้บมอบหมาย 

      

38.   ท่านปฏิบติังานที#รับผดิชอบ หรือไดรั้บ      
มอบหมายสาํเร็จ 

      

39.   ท่านมีความรับผิดชอบต่องานที#ไดรั้บมอบหมาย
อยา่งเตม็ความสามารถจนเสร็จสิ�นภารกิจ 

      

40.   ท่านมีความมุ่งมั�นในการเรียนรู้เพื�อปรับปรุง
และพฒันาการปฏิบติังาน 
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ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 
ระดบัความพึงพอใจ 

สาํหรับ 
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1  
ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ง       
41.   ท่านมีโอกาสศึกษาต่อในระดบัที#สูงขึ�น       
42.   ท่านไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ขา้รับการอบรม 

และหาความรู้เพิ#มเติมในการทาํงาน 
      

43.   หน่วยงานที#ท่านปฏิบติัอยูมี่กระบวนการ
พิจารณาความดีความชอบอยา่งยติุธรรม 

      

44.   งานที#ท่านปฏิบติัส่งเสริมใหไ้ดรั้บ            
ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ที# 

      

ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ง       
45.   ท่านมีโอกาสกา้วหนา้ในวิชาชีพดว้ยการทาํงาน

ที�รับผดิชอบ 
      

46.   ความกา้วหนา้ของตาํแหน่งหนา้ที�ที�ท่านปฏิบติั
อยูข่ณะนี8    

      

47.   ท่านมีโอกาสเลื�อนตาํแหน่ง การปรับปรุง
ตาํแหน่งให้ดีขึ8น 

      

48.   ท่านมีโอกาสเพิ�มพนูประสบการณ์และทกัษะ
ในการปฏิบติังานอยูเ่สมอ 

      

49.   งานที�ท่านปฏิบติัอยูส่ามารถสร้างผลงาน     
เพื�อเลื�อนตาํแหน่งได ้

      

50.   ท่านใชค้วามรู้ ความสามารถที#มีอยู ่เพื#อส่งเสริม
ความเจริญกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 

      

 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง  15  ผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครื�องมือตามความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษากับ         
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง         
1.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาประพฤติตน

เหมาะสมกบัสถานภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
2.   ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษา     

คน้ควา้ ริเริ�มสร้างสรรคค์วามรู้ 
ใหม่ในการพฒันาวชิาชีพ       
อยูเ่สมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาพฒันา    
ตนเอง ใหส้ามารถใชน้วตักรรม
และ เทคโนโลยใีนการบริหาร
สถานศึกษา +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 ใชไ้ด ้

4.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้าง
ผลงานที�แสดงถึงการพฒันา
ความรู้ และความคิดในวชิาชีพ
จนเป็นที�ยอมรับ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวสิัยทศัน์ 
กวา้งไกลในการบริหารจดัการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้
นวตักรรมและเทคโนโลย ี       
ที�เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั 
และกา้วทนัการ เปลี�ยนแปลง 
ในอนาคต +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่ยุง่   
เกี�ยวกบัอบายมุขทุกประเภท +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง  15  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
8.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาประพฤติตน

เป็นที�ยอมรับของชุมชน และ

สังคมดว้ยความเลื�อมใสและ     

มีศกัดิH ศรี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความใฝ่รู้

หมั�นศึกษาหาความรู้ความ

ชาํนาญอยูเ่สมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10.   ผูบ้ริหารสถานศึกษารักษา     

ชื�อเสียงอยา่งเคร่งครัดไม่

ประพฤติตนให้เกิด            

ความเสื�อมเสีย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

11.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชภ้าษา 
และมีท่าทางบุคลิกภาพ        

เป็นแบบอยา่งที�ดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาติดตาม  

ข่าวสาร เหตุการณ์ดา้นวิทยาการ 

เศรษฐกิจสังคมและการเมือง   
อยูเ่สมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ         

13.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงความ

ชื�นชม และศรัทธาในคุณค่า   

ของวชิาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14.   ผูบ้ริหารสถานศึกษารักษา     
ชื�อเสียง และปกป้องศกัดิH ศรี
แห่งวชิาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  15  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
15.   ผูบ้ริหารสถานศึกษายกยอ่งและ

เชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานในวชิาชีพ
ใหส้าธารณชนรับรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

16.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติั 
หนา้ที�ดว้ยความรับผดิชอบ     
ซื�อสัตยสุ์จริต ตามกฎ ระเบียบ 
และแบบแผนของทางราชการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติั  
หนา้ที�ดว้ยความมุ่งมั�น ตั.งใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชค้วามรู้
ความสามารถในการพฒันาครู
และบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

19.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุน
การจดักิจกรรมดา้นการพฒันา
ครู และดา้นกระบวนการเรียน
การสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

20.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุน
การจดักิจกรรมดา้นการบริหาร
สถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

21.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้
ครู และบุคลากรไดท้าํการวิจยั 
และนาํเสนอผลงานที�เกี�ยวขอ้ง
กบัวชิาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

22.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริม  
กิจกรรมของวชิาชีพ หรือองคก์ร
วชิาชีพอยา่งสร้างสรรค ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  15  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

23.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ร่วม   

กิจกรรมขององคก์รวชิาชีพ   

อยา่งสมํ�าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

24.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความ 

ภาคภูมิใจในวชิาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ         

25.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติังาน

หรือใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ 

โดยคาํนึงถึงสิทธิขั.นพื.นฐาน

ของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

26.   ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งเสริม

ใหมี้การดาํเนินงานเพื�อปกป้อง

สิทธิเด็ก เยาวชน และ              

ผูด้อ้ยโอกาส +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

27.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารงาน

โดยยดึหลกัการบริหารกิจการ

บา้นเมืองที�ดี +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

28.   ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟัง  

ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล   

ของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

29.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาส

ใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริการ             

มีส่วนร่วม วางแผน              

การปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  15  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

30.   ผูบ้ริหารสถานศึกษา ยกยอ่ง   

ชมเชย และใหก้าํลงัใจ        

อยา่งกลัยาณมิตรแก่ศิษย ์      

และผูรั้บบริการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

31.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหศิ้ษย์

และผูรั้บบริการไดมี้ส่วนร่วม

ในการเสนอแนวคิด หรือวธีิการ

ที�เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

วชิาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

32.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แสวงหา

รายไดห้รือผลประโยชน์จาก

ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

33.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามรัก 

ความเมตตา และเอาใจใส่     

ช่วยเหลือศิษยแ์ละผูรั้บบริการ

โดยเท่าเทียมกนั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

34.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรค ์และความ

เป็นประชาธิปไตยแก่ศิษย ์    

และผูรั้บบริการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

35.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาติดตาม

ความกา้วหนา้ และแกปั้ญหา  

ในดา้นต่าง ๆ ของศิษยแ์ละ      

ผูรั้บบริการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  15  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
36.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริม  

ใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริการใหมี้  
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ        
37.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาริเริ�ม

สร้างสรรคใ์นการบริหารงาน
เพื�อใหเ้กิดการพฒันาทุกดา้นต่อ     
เพื�อนครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

38.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริม
และพิทกัษสิ์ทธิของเพื�อนครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

39.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาพฒันา
เพื�อนครูใหเ้ป็นผูน้าํในการ
เปลี�ยนแปลงและพฒันา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

40.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชร้ะบบ
คุณธรรมในการพิจารณาผลงาน
ของเพื�อนครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

41.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริม  
ใหเ้พื�อนครูมีความสามคัคี และ
ร่วมใจกนัผนึกกาํลงัในการ
พฒันาการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

42.   ผูบ้ริหารสถานศึกษายอมรับฟัง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ของเพื�อนครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

43.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัตน
เป็นผูน้าํ และเป็นผูชี้.แนะหรือ
แนะนาํที�ดีเมื�อเพื�อนครูกระทาํ
ในสิ�งที�ไม่ถูกตอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  15  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
44.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่พดูจา

หรือกระทาํการใด ๆ ที�เป็นการ
ซํ. าเติมปัญหา หรือขอ้บกพร่อง
ต่อเพื�อนครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

45.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาริเริ�มในการ
จดัตั.งกองทุนเพื�อช่วยเหลือ
เพื�อนครู เมื�อเดือดร้อน         
ดว้ยความเตม็ใจ -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใชไ้ด ้

46.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาให ้         
คาํปรึกษาในการจดัทาํผลงาน
ทางวชิาการ แก่เพื�อนครู       
ดว้ยความเตม็ใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

47.   ผูบ้ริหารสถานศึกษา               
ไม่วพิากษว์จิารณ์เพื�อนครู      
ในทางลบ +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

48.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาช่วยเหลือ
เพื�อนครูเมื�อเกิดปัญหาอยา่งมี
ความเป็นธรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม         
49.   ผูบ้ริหารสถานศึกษายดึมั�น 

สนบัสนุน และส่งเสริมการ   
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

50.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วาม
ร่วมมือ และช่วยเหลือในทาง
วชิาการหรือวชิาชีพแก่ชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  15  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
51.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริม

และสนบัสนุนการจดักิจกรรม
เพื�อพฒันาชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

52.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้าํ   
ในการพฒันาเศรษฐกิจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

53.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุน
ใหโ้รงเรียนและชุมชนเป็น   
ศูนยก์ลางในการอนุรักษแ์ละ
พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิ�น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

54.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูริ้เริ�ม
มีส่วนร่วมในการจดัภูมิทศัน์
ของสถานศึกษาทั.งใน และ 
นอกสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

55.   ผูบ้ริหารสถานศึกษานาํภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น และวฒันธรรมที�ดีงาม
มาใชใ้นกิจกรรมการเรียน    
การสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

56.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วาม
ร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา 
และปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม   
ในชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

57.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาวางตวั   
เป็นกลางทางการเมือง           
โดยไม่ลาํเอียงฝักใฝ่ฝ่ายใด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

58.   ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูน้าํทาง
ศาสนาในชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  15  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
59.   ผูบ้ริหารสถานศึกษา                 

มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูน้าํ
ส่วนทอ้งถิ�น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

60. ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูป้กครอง    
และบุคคลในชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

124

ตาราง  16  ผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครื�องมือตามความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ เรื�อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษากับ         
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา 

 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
ด้านความสําเร็จของงาน         
1.   ผลงานของท่านสาํเร็จ           

ตามวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
2.   ท่านสามารถปฏิบติังานที�ไดรั้บ

มอบหมายสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3.   ท่านสามารถแกปั้ญหาในการ
ปฏิบติังานไดเ้สมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4.   เพื�อนร่วมงานใหค้วามสนใจ   
ต่อผลงานของท่านที�ประสบ
ความสาํเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5.   ท่านมีความภาคภูมิใจใน
ความสาํเร็จของผลงานที�ปฏิบติั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6.    ท่านรู้สึกสบายใจในการ    
ปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7.   ท่านสามารถทาํงานที�ไดรั้บ  
มอบหมายใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย
โดยอาศยัวจิารณญาณและ      
ใชห้ลกัเหตุผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8.   ท่านสามารถใชค้วามคิดริเริ�ม
สร้างสรรคส์าํหรับปฏิบติังาน  
ไดเ้ตม็ที� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9.   การปฏิบติังานของท่านทุกครั. ง
ไดรั้บคาํยกยอ่งชมเชยจาก  
เพื�อนร่วมงานเมื�องานสาํเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  16  (ต่อ)   
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

10.   งานที�ปฏิบติัอยูส่่งผลถึง       
ความสาํเร็จและความกา้วหนา้
ในหนา้ที�การงานของท่าน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านการได้รับการยอมรับ         

11.   ท่านรู้สึกวา่ผูบ้งัคบับญัชา       
ใหค้วามไวว้างใจท่าน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12.   เพื�อนร่วมงานยอมรับในความรู้
ความสามารถของท่าน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13.   ท่านไดรั้บการยอมรับจาก          
ผูป้กครองหรือบุคคลอื�น          
ที�เกี�ยวขอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14.   ท่านไดรั้บคาํยกยอ่ง ชมเชย  
และการแสดงความยนิดี       
จากการปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

15.   ท่านไดรั้บมอบหมายให ้   
ปฏิบติังานที�สําคญันอกเหนือจาก
งานประจาํ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

16.   ท่านไดรั้บความไวว้างใจและ 
ไดรั้บแต่งตั.งเป็นกรรมการ    
ต่าง ๆ ของหน่วยงานและชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17.   ท่านไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วม   
ปฏิบติังานต่าง ๆ ภายใน   
หน่วยงานและหน่วยงานอื�น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18.   งานที�ท่านทาํอยูเ่ป็นงานที�มี
เกียรติ ไดรั้บการยอมรับ         
ในสังคม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  16  (ต่อ)   
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

19.   งานที�ท่านทาํอยูท่าํใหท้่าน        
มีโอกาสเป็นคนที�มีความสาํคญั
ในสายตาบุคคลอื�น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

20.   ผูบ้งัคบับญัชายอมรับในความรู้
ความสามารถของท่าน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านลกัษณะงานที+ปฏิบัติ         
21.   งานที�ท่านทาํอยูมี่แนวปฏิบติั

หลากหลาย น่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

22.   งานที�ทาํอยูเ่ปิดโอกาสใหท้่าน
พฒันาศกัยภาพอยา่งเตม็ที� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

23.   งานที�ท่านทาํอยูมี่ความทา้ทาย
และจูงใจใหอ้ยากปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

24.   ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน
ปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25.   งานที�ท่านทาํมีความชดัเจน 
บอกใหรู้้วา่จะทาํอะไร และ
ดาํเนินการอยา่งไร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

26.   ท่านมีเสรีภาพและโอกาสในการ
ใชค้วามคิดริเริ�มสร้างสรรคง์าน
อยา่งเตม็ความสามารถ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

27.   งานที�ท่านไดรั้บมอบหมาย     
ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ   
อยา่งเตม็ที� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

28.   ท่านมีความรู้สึกมั�นคงและ
ปลอดภยัในการทาํงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  16  (ต่อ)   
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

29.   งานที�ปฏิบติัมีความเหมาะสม
กบัความรู้ ความสามารถ      
ของท่าน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

30.   งานที�ท่านทาํเป็นงานที�       
สร้างสรรค ์เป็นประโยชน์     
ต่อองคก์ร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านความรับผดิชอบ         
31.   ผูบ้ริหารโรงเรียนของท่านมีการ

แบ่งหนา้ที�ความรับผดิชอบ   
ดว้ยความเสมอภาค +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

32.   ท่านมีอิสระในการปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

33.   ท่านสามารถตดัสินใจในงาน    
ที�รับผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ที� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

34.   ปริมาณงานที�ท่านรับผิดชอบ   
มีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

35.   ท่านปฏิบติังานอยา่งเตม็      
ความสามารถ ดว้ยความวิริยะ
อุตสาหะ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

36.   ท่านปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมาย
จากผูบ้งัคบับญัชาไดต้าม     
ระยะเวลาที�กาํหนด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

37.   ท่านใชค้วามพยายามอยา่งเต็มที�
เพื�อใหบ้รรลุผลสาํเร็จของงาน  
ที�ไดรั้บมอบหมาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

38.   ท่านปฏิบติังานที�รับผดิชอบ  
หรือไดรั้บมอบหมายสาํเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  16  (ต่อ)   
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

39.   ท่านมีความรับผิดชอบต่องาน   
ที�ไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็
ความสามารถจนเสร็จสิ.นภารกิจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

40.   ท่านมีความมุ่งมั�นในการเรียนรู้
เพื�อปรับปรุงและพฒันา        
การปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ง         
41.   ท่านมีโอกาสศึกษาต่อในระดบั

ที�สูงขึ.น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

42.   ท่านไดรั้บการสนบัสนุน        
ใหเ้ขา้รับการอบรม และหา
ความรู้เพิ�มเติมในการทาํงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

43.   หน่วยงานที�ท่านปฏิบติัอยูมี่
กระบวนการพิจารณาความดี     
ความชอบอยา่งยติุธรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

44.   งานที�ท่านปฏิบติัส่งเสริมให ้  
ไดรั้บความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง
หนา้ที� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

45.   ท่านมีโอกาสกา้วหนา้ในวิชาชีพ
ดว้ยการทาํงานที�รับผดิชอบ +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

46.   ความก้า วหน้าของตําแหน่ง 
หนา้ที�ที�ท่านปฏิบติัอยูข่ณะนี.  +1 0 +1 +1 +0 3 0.60 ใชไ้ด ้

47.   ท่านมีโอกาสเลื�อนตาํแหน่ง  
การปรับปรุงตาํแหน่งใหดี้ขึ.น +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

48.   ท่านมีโอกาสเพิ�มพนู       
ประสบการณ์และทกัษะในการ
ปฏิบติังานอยูเ่สมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  16  (ต่อ)   
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

49.   งานที�ท่านปฏิบติัอยูส่ามารถ
สร้างผลงานเพื�อเลื�อนตาํแหน่ง
ได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

50.   ท่านใชค้วามรู้ความสามารถ      
ที�มีอยูเ่พื�อส่งเสริมความ
เจริญกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

131

ตาราง  17  ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามความสัมพนัธ์ระหวา่ง   
การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 
ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

1. 0.44 25. 0.75 
2. 0.68 26. 0.48 
3. 0.50 27. 0.50 
4. 0.57 28. 0.64 
5. 0.43 29. 0.57 
6. 0.57 30. 0.54 
7. 0.40 31. 0.44 
8. 0.59 32. 0.68 
9. 0.65 33. 0.50 

10. 0.54 34. 0.57 
11. 0.72 35. 0.43 
12. 0.55 36. 0.57 

ด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 
13. 0.57 37. 0.40 
14. 0.52 38. 0.59 
15. 0.85 39. 0.65 
16. 0.45 40. 0.54 
17. 0.62 41. 0.72 
18. 0.65 42. 0.55 
19. 0.49 43. 0.57 
20. 0.61 44. 0.52 
21. 0.62 45. 0.85 
22. 0.66 46. 0.45 
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ตาราง  17  (ต่อ) 
 

ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 

23. 0.54 47. 0.62 
24. 0.59 48. 0.65 

ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม  
49. 0.49 55. 0.75 
50. 0.61 56. 0.48 
51. 0.62 57. 0.50 
52. 0.66 58. 0.64 
53. 0.54 59. 0.57 
54. 0.59 60. 0.54 

 
 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อของแบบสอบถาม เรื� องความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ          
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู          
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ด้านการปฏิบติัตาม    
จรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูร่ะหวา่ง 0.40 - 0.85 
 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามเรื�อง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา        
สังกดัสํานกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.88 
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ตาราง  18  ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามความสัมพนัธ์ระหวา่ง  
การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ด้านความ                       
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา 

 
ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 

ด้านความสําเร็จของงาน ด้านลกัษณะงานที�ปฏิบัติ 
1. 0.47 21. 0.45 
2. 0.52 22. 0.62 
3. 0.49 23. 0.53 
4. 0.52 24. 0.64 
5. 0.53 25. 0.75 
6. 0.47 26. 0.68 
7. 0.46 27. 0.54 
8. 0.51 28. 0.61 
9. 0.71 29. 0.48 

10. 0.87 30. 0.56 
ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความรับผดิชอบ 

11. 0.59 31. 0.47 
12. 0.79 32. 0.52 
13. 0.65 33. 0.49 
14. 0.51 34. 0.52 
15. 0.55 35. 0.53 
16. 0.72 36. 0.47 
17. 0.63 37. 0.46 
18. 0.54 38. 0.51 
19. 0.73 39. 0.71 
20. 0.67 40. 0.87 

ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ง   
41. 0.59 46. 0.72 
42. 0.79 47. 0.63 
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ตาราง  18  (ต่อ) 
 

ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 
43. 0.65 48. 0.54 
44. 0.51 49. 0.73 
45. 0.55 50. 0.67 

 
 ค่าอาํนาจจาํแนก รายขอ้ของแบบสอบถามเรื�อง ความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
ในสถานศึกษาอยูร่ะหวา่ง 0.45 - 0.87 
 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม เรื�องความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา        
สังกัดสํานักงานเขตพื/นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี ด้านความพึงพอใจในการปฏิบติังาน     
ของครูในสถานศึกษาเท่ากบั 0.86 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 

ชื�อ - ชื�อสกุล  นางมนสันนัท ์ เกิดเอี�ยม 

วนั เดือน ปีเกดิ 27  สิงหาคม  2528  

สถานที�เกดิ  อาํเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบุรี 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน  20/6  หมู่ที� 2  ตาํบลพลวง  อาํเภอเขาคิชฌกฏู 

  จงัหวดัจนัทบุรี 

ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน  ครู คศ.1  โรงเรียนสฤษดิเดช 

 ตาํบลวดัใหม่  อาํเภอเมืองจนัทบุรี   

 จงัหวดัจนัทบุรี   

สถานที�ทาํงานปัจจุบัน โรงเรียนสฤษดิเดช 

 ตาํบลวดัใหม่  อาํเภอเมืองจนัทบุรี   

 จงัหวดัจนัทบุรี  22000 

ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2544 มธัยมศึกษาปีที� 3  
 โรงเรียนคิชฌกฏูวทิยา จงัหวดัจนัทบุรี 

พ.ศ. 2547 มธัยมศึกษาปีที� 6  
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี 

พ.ศ. 2552 ครุศาสตรบณัฑิต ค.บ. (วทิยาศาสตร์ทั�วไป)  

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี 

พ.ศ. 2558 ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี 


