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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 
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 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  
 




