
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 
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 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               



 
 

 

78

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 
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  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 




