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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
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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       
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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 




