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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความร่วมมือในการวจิัย 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
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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 

      



 
 

106

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 

      



 
 

107

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 ้



 
 

116

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 ้



 
 

117

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 ้
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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 ้



 
 

125

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 
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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 




