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บทคดัย่อ 
 

 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.   




