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บทคัดย่อ

การวิจยัครัง้นี	้มวีตัถุประสงค์	1.	เพือ่ศึกษาระดบัความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพี

ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	2.	เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ครูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	2	จ�าแนกตาม	เพศ	อายุ	ประสบการณ์การการท�างาน	วุฒิทางการศึกษา	และขนาดสถานศึกษา	กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นครใูนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	2	จ�านวน	380	คน	เครือ่งมือทีใ่ช้เป็นแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า

เฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	การทดสอบ	t-test	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(ANOVA)	และเปรียบ

เทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ	Scheffe’	ถ้าพบว่ามีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ	.05	ผลการวิจัยพบว่า
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*	 Student	in	Master	of	Education	(Education	Administration)	,	Ramkhamhaeng	University



1.	 ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน	เรียงล�าดับได้ดังนี้	ด้านจรรยาบรรณ

ต่อตนเองรองลงมา	คอืด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชีพด้านจรรยาบรรณต่อสังคมด้านจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชพี

และด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

2.	 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	จ�าแนกตามเพศ	วุฒิการศึกษา	อายุ	ประสบการณ์ในการท�างาน	

โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนัส่วนครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานศึกษาทีม่ขีนาดต่างกนั	มคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ	ของผู้บริหารสถานศึกษา	ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	2	โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน	ส่วนด้านจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชพี		และด้านจรรยาบรรณต่อสงัคมแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยที่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีค่าเฉลี่ยมากกว่าสถานศึกษาที่มีขนาดขนาดใหญ่

ค�าส�าคัญ : การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ	,	จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

ABSTRACT
The	purposes	of	the	research	were	to	:	 (1)	Study	the	levels	of	teachers'	opinions	about	the	

practice	of	professional	ethics	of	school	administrators	of	the	Secondary	Educational	Service	Area	

Office	Two.	(2)	compare	the	teachers’	opinions	as	classified	by	the	demographical	characteristics	of	

genders,	ages,	work	experiences,	educational	qualifications,	and	school	sizes.	The	sample	consisted	

of	380	teachers	under	the	jurisdiction	of	the	Secondary	Educational	Service	Area	Office	Two.	The	

research	instrument	was	a	rating-scale	questionnaire	constructed	by	the	researcher.	This	questionnaire	

was	designed	to	elicit	data	concerning	the	opinions	of	teachers	vis-à-vis	self-conduct	in	accordance	

with	professional	ethics	as	 shown	by	 the	school	administrators	under	 study.	Using	 techniques	of	

descriptive	 statistics,	 the	data	 analysis	was	 frequency,	percentage	mean,	 and	 standard	deviation.															

In	addition,	the	t-	test	technique,	the	one-way	analysis	of	variance	(ANOVA)	technique	were	employed,	

and	Scheffé’s	multiple	comparison	method	in	testing	differences	between	groups.	

The	Findings	ware	revealed:	

1.	 The	 teachers	 under	 study	 overall	 exhibited	 their	 opinions	 at	 a	 high	 level	 in	 all	 aspects.																

In	descending	order	were	acting	ethically	in	regard	to	one’s	self,	to	one’s	profession,	to	society,	to	

professional	colleagues,	and	to	service	users,	respectively.		

2.	There	were	no	differences	on	the	teacher's	opinions	for	the	comparison	by	gender,	educational	

qualifications,	age,	work	experience,	both	the	overall	and	all	aspects	no	corresponding	differences	

were	found.	In	addition,	the	teachers	who	differed	in	school	size	did	not	overall	show	concomitant	

differences	in	their	opinions.	However,	in	regard	to	the	aspects	of	acting	ethically	in	respect	to
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บทน�า
"พระราชบญัญตัว่ิาด้วยมาตรฐานวิชาชพีและจรรยา

บรรณวิชาชีพ	พ.ศ.	2548"	(2548,	หน้า	39)	ได้ก�าหนดให้

คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา	 (Professional	

Education	Organization)	 โดยได้ออกข้อบังคับคุรุสภา

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ	 พ.ศ.	

2548	 โดยมีจุดมุ่งหมายให้การประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา	 เป็นวิชาชีพที่ต้องควบคุมและมีมาตรฐานเพื่อเป็น

หลักประกันและคุ้มครองให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา

ได้รบัการศกึษาอย่างมคีณุภาพ	จะเหน็ได้ว่า	กฎหมายการ

ศึกษาในปัจจุบันได้ก�าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเก่ียวกับ

การศึกษาโดยเฉพาะครูและผู ้บริหารสถานศึกษาต้อง

ปฏบัิตติามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพีชัน้สงู	ก�าหนดให้จรรยา

บรรณวชิาชพีเป็นมาตรฐานการปฏบิตัตินทีก่�าหนดขึน้เป็น

แบบแผนในการประพฤติตน	ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศกึษาต้องปฏบิตัติาม	เพือ่รกัษาและส่งเสรมิเกยีรตคิณุ	ชือ่

เสยีงและฐานะของผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาให้เป็น

ที่เชื่อถือ	ศรัทธา	แก่ผู้รับบริการและสังคม	อันจะน�ามาซึ่ง

เกยีรติและศกัด์ิศรแีห่งวชิาชีพ	ช่วยส่งเสรมิเกยีรต	ิศกัดิศ์รี

ของสถาบันวิชาชีพ	 สร้างความศรัทธาให้เกิดกับบุคคลใน

องค์กรและสังคมทั่วไป	 โดยมีความประพฤติท่ีดีงาม	 มี

ระเบียบวินัย	 มีน�้าใจ	 เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	 โดยมี																			

จุดประสงค์ส�าคัญ	 3	 ประการคือ	 1.	 เป็นแนวทางให้ผู้

ประกอบวิชาชีพยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง	 2.	 เพื่อให้ผู้

ประกอบวชิาชพีคงฐานะได้รบัการยอมรบัและยกย่องจาก

สังคม		3.	เพื่อผดุงเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ

ปัญหาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ															

มลีกัษณะของปัญหาทีเ่กีย่วข้อง	4	ประการ	ดงันี	้1.	ปัญหา

ที่เกิดจากการประพฤติตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา	

เช่น	การทจุรติต่อหน้าที	่การก่อคดอีาญา	การประพฤตผิดิ

ต่อระเบียบ	ผิดศีลธรรมประเพณี	ทุจริตการสอบบรรจุเข้า

รับราชการ	 การประพฤติที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามขาด

ความรบัผิดชอบต่อการปฏิบตังิานในหน้าทีอ่นัเหมาะสมอ

ย่างไม่มสีาเหตอุนัควร	ขาดความเมตตาต่อศิษย์ไม่อทุศิตน

ต่องาน	ขโมยผลงานของผูอ้ืน่ไปเป็นผลงานของตนเอง	ตดิ

สุราของมึนเมา	ติดการพนัน	อบายมุขต่าง	ๆ	การแต่งกาย

ไม่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ		2.	ปัญหาที่เกิดจาก

ผู้บริหารสถานศึกษากับศิษย์	 เช่น	 มีความสัมพันธ์ที่ไม่

เหมาะสมกับศิษย์การลงโทษแบบผิดคุณธรรม	 3.	 ปัญหา

ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับผู้ร่วมงาน	 เช่น	 ทะเลาะ

เบาะแว้งกันในหน่วยงาน	ชิงดีชิงเด่น	แบ่งพรรคแบ่งพวก	

อิจฉาริษยา	 มีการกล่ันแกล้งกันและมีพฤติกรรมผิด										

ฉันชู้สาว	และ		4.	ปัญหาระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับ

บุคคลทั่วไป	 เช่น	 การทะเลาะวิวาท	 การท�าร้ายร่างกาย													

ผู ้อื่น	 การมีหนี้สินการมีความสัมพันธ์กับคู ่สมรสผู้อื่น	

เป็นต้น	(ยนต์		ชุ่มจิต,	2550,	หน้า	29)

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	ได้

มกีารส่งเสรมิจรรยาบรรณวชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา	ในปีการศึกษา	2556	-2559	

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยา

บรรณวิชาชีพ	คือ	1.	พิจารณาก�าหนดนโยบายการบริหาร

งานบคุคลส�าหรบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา	

ในเขตพื้นที่การศึกษา	 รวมทั้งการก�าหนดจ�านวนอัตรา	

ต�าแหน่งและเกลีย่อตัราก�าลงัให้สอดคล้องกบันโยบายการ

บริหารงานบุคคลตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที	่

อ.ก.ค.ศ.	ก�าหนด	2.	พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุ

และแต่งตัง้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในเขต

พื้นที่การศึกษา	3.	ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณา

professional	colleagues	and	towards	society,	parallel	differences	at	the	statistically	significant	level	

of	.05	were	found.	The	large	size	of	the	schools	is	higher	than	that	of	larger	ones.

Keywords : Ethical	Administrator	Performance	Administrator	Professional
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ความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา	 ผู ้บริหาร																			

การศึกษาในหน่วยงานการศึกษา	 ในเขตพื้นที่การศึกษา	

และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา	 4.	 พิจารณาเก่ียวกับเรื่องการด�าเนินการทาง

วินัย	การออกจากราชการ	การอุทธรณ์	และการร้องทุกข์	

ตามที่ก�าหนดไว้ในพระบัญญัตินี้	5.	ส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนา	 และการเสริมสร้างขวัญ	 ก�าลังใจ	 การปกป้อง

คุม้ครองระบบคณุธรรม	การจดัสวสัดกิาร	การยกย่องเชดิชู

เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วย

งานการศกึษาของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา	6.	ก�ากบัดแูลตดิตาม

และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขต

พื้นที่การศึกษา	7.	จัดท�าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการ

ครแูละบคุลากรทางการศึกษาในหน่วยงานในเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษา	 8.	 จัดท�ารายงานประจ�าปีเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

หน่วยงานการศึกษา	เพื่อเสนอต่อ	อ.ก.ค.ศ.	9.	พิจารณา

ให้ความเห็นชอบเร่ืองการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่

การศึกษาที่ไม่อยู่ในอ�านาจและหน้าท่ีของผู้บริหารของ

หน่วยงานการศึกษา	10.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้

ในพระราชบญัญติันี	้กฎหมายอืน่หรอืตามที	่อ.ก.ค.ศ.	มอบ

หมาย	 เมื่อมีการด�าเนินการดังกล่าว	 ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	ซึ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาที่

มีความหลากหลายในขนาดของสถานศึกษา	 ที่มีทั้งสถาน

ศึกษาขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง	 ขนาดใหญ่	 และขนาดใหญ่

พเิศษ	และมคีวามแตกต่างกนัในสภาพแวดล้อมของชมุชน	

อีกทั้งจ�านวนครูและนักเรียน

จากสภาพและปัญหาดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจศึกษาระดับความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหารสถาน

ศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	 2	 ใน	 5	 ด้านคือ	 1.	 ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง												

2.	จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	3.	จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ	

4.	 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและ	5.	 จรรยา

บรรณต่อสงัคม	เพือ่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

และการวางแผนพัฒนาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา	 ให้

ป ฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหาร																								

สถานศกึษา	ให้สามารถปฏิบตังิานในหน้าทีไ่ด้อย่างถกูต้อง

เหมาะสม	 ตามภารกิจและอ�านาจหน้าที่ของผู้บริหาร															

สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.	เพือ่ศกึษาระดบัความคดิเหน็ของคร	ูเกีย่วกับการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหาร																							

สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	2

2.	 	 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู	 เกี่ยวกับ

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหาร													

สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	2	จ�าแนกตาม	เพศ	อายุ	ประสบการณ์

การการท�างาน	วุฒิทางการศึกษา	และขนาดสถานศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
ครูที่มี	เพศ	อายุ	ประสบการณ์การการท�างาน	วุฒิ

ทางการศกึษา	และขนาดสถานศกึษาต่างกนัมรีะดบัความ

คดิเหน็เก่ียวกบัการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพีของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา	เขต	2		แตกต่างกัน

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร	คอืครูในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2		ปีการศึกษา	2558	มี

จ�านวนข้าราชการครู	 ทั้งหมด	 5,580	 คน	 ก�าหนดกลุ่ม

ตวัอย่าง	โดยการใช้ตารางของYamane	(อ้างถงึใน	สุรศกัดิ	์	

อมรรัตนศักดิ์,	 2557,	 หน้า	 102)	 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	 380	 คน	 และสุ ่มกลุ ่มตัวอย ่างเชิงโควตา	

(Quotasampling	Technique)	ตามสัดส่วนของของครู

ในสถานศึกษาแต่ละขนาด
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ตัวแปรที่ศึกษา

1.	 	 ตัวแปรอิสระ	 คือ	 สถานภาพของครูในสถาน

ศกึษาสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	

2	จ�าแนก	ประกอบด้วย	1.	เพศ	2.	อายุ	3.	ประสบการณ์

การการท�างาน	4.	วุฒิทางการศึกษา	และ	5.	ขนาดสถาน

ศึกษา

2.		ตวัแปรตาม	คอื	ความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหารสถาน

ศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	2

ขอบเขตด้านเนื้อหา	

จรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้รหิารสถานศกึษา	5	ด้าน	

คือ	 1.	 ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง	 2.	 จรรยาบรรณต่อ

วชิาชพี	3.	จรรยาบรรณต่อผูร้บับริการ	4.	จรรยาบรรณต่อ

ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและ	5.	จรรยาบรรณต่อสังคม

วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	

research)	ความคดิเห็นของครูเกีย่วกบัการปฏิบตัตินตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	 ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 โดย

ด�าเนินการตามขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมอื	

มขีัน้ตอนด�าเนนิการ	ดงันี	้1.	ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัจรรยา

บรรณวิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษา	 2.	 สร ้าง

แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา	 3.	 น�าร่าง

แบบสอบถามตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา

โดยผู้เชี่ยวชาญ	(สมจิตรา		เรืองศรี	และคนอื่นๆ,	2555,	

หน้า	 263)	 เลือกข้อค�าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง	

(IOC)	 ค่าอ�านาจจ�าแนก	 (Discrimination)	 4.	 น�า

แบบสอบถามไปท�าการทดสอบ	(Try-out)	กับครูในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	1	จ�านวน	

30	ชุด	เพื่อทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดย

ใช้เกณฑ์สมัประสทิธิแ์อลฟา	(Cronbach’s	Alpha)	5.	จดั

พิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์น�าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลภาคสนามต่อไป

เครื่องมือวิจัย
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหารสถาน

ศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	2	ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ดังน้ี	 1.	 น�า

หนังสือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เพื่อขอความ

อนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ต่อผูอ้�านวยการโรงเรยีน	ตามกลุม่ตัวอย่างทีเ่ลอืก	2.	ผูว้จิยั

จัดส่งแบบสอบถาม	พร้อมกับหนังสือขอความร่วมมือ	ถึง

ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ตามกลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้	 เพื่อ

อนุญาตให้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล	3.	ขอความร่วมมือครู

ตอบแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม	โดย

หาค่าความถี่และค่าร้อยละ	 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็น

ของครู	 โดยค่าเฉล่ีย	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	

เปรียบเทียบวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูเก่ียวกับ

การปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	 2	 ด้วยการทดสอบ	 ค่า	 t-test	 วิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว	(One-way	Analysis	of	Variance)	

และถ้าพบว่า	 มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ	

.05	 ท�าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ	

Scheffe’	 (Scheffe’	Post	Hoc	Comparisons)	 (ล้วน	

สายยศและอังคณา		สายยศ,	2540,	หน้า	254)
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ผลการวิจัย
1.	 ครูมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	2	โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยเรียงล�าดับได้ดังนี้	 ด้าน

จรรยาบรรณต่อตนเอง	รองลงมา	คอื	ด้านจรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพด้านจรรยาบรรณต่อสังคมด้านจรรยาบรรณต่อผู้

ร่วมประกอบวชิาชพี	และด้านจรรยาบรรณต่อผูร้บับรกิาร

โดยมรีายละเอยีด	ดงันี	้1.	ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง	โดย

ผู้บริหารมีบุคลิกภาพท่ีดี	 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย	 เป็นท่ี

น ่านับถือมีระดับความคิดเห็นอยู ่ ในระดับมากที่ สุด												

2.	 ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพโดยผู ้บริหารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองท้ังในและนอกองค์กร

วชิาชพีอย่างต่อเนือ่งมรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดับมาก

ที่สุด	 3.	 ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ	 โดยผู้บริหาร

บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด	 4.	 ด้านจรรยา

บรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ	 โดยผู้บริหารเป็นผู้น�าใน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนามีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากที่สุด	5.ด้านจรรยาบรรณต่อสังคมโดยผู้บริหาร

ส่งเสริมความสามารถในด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 และผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของ

สงัคม	ชมุชน	ทีม่ส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษามรีะดบัความ

คิดเหน็อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดผลการวจิยัปรากฏดงัตาราง	1

จรรยาบรรณวิชาชีพ  X S.D. ระดับความคิดเห็น

1	จรรยาบรรณต่อตนเอง 4.44 0.57 มาก

2	จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 4.37 0.67 มาก

3	จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 4.08 0.77 มาก

4	จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 4.24 0.77 มาก

5	จรรยาบรรณต่อสังคม 4.29 0.70 มาก

รวม 4.28 0.69 มาก

ตารางที่ 1	 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร																				

สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	โดยภาพรวมและรายด้าน

2.	การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการปฏิบตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	จ�าแนกตามเพศ	วุฒิการศึกษา	อายุ	ประสบการณ์ในการท�างาน

และขนาดสถานศึกษามีรายละเอียด	ดังนี้	1.	เพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	ซึ่ง

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	2.	วุฒิการศึกษาต่างกันมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	ซึ่ง

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	3.	อายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้	 4.	 ประสบการณ์การท�างานต่างกันมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	และ	5.	สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	ยกเว้นด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ	และด้านจรรยาบรรณต่อสังคม	ที่มี

ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ปรากฏดังตาราง	2
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ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน		แสดงค่านัยส�าคัญ		(Sig.)

 

*ยอมรับสมมติฐาน

จรรยาบรรณวิชาชีพ เพศ วุฒิการศึกษา อายุ
ประสบการณ์

การในท�างาน

ขนาด

สถานศึกษา
1	จรรยาบรรณต่อตนเอง .846 .271 .793 .308 .632

2	จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ .853 .332 .912 .955 .248

3	จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ .608 .370 .895 .515 .164

4	จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ .082 .913 .072 .604 .019*

5	จรรยาบรรณต่อสังคม .146 .487 .392 .565 .047*

อภิปรายผลการวิจัย
จากการค้นพบในการศึกษาครั้งนี้	 มีประเด็นส�าคัญ

ที่น�ามาอภิปรายผล	ดังนี้

1.	 การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้

บริหารสถานศึกษา	ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	2	โดยภาพรวมและรายด้าน	พบว่า	อยู่

ในระดบัมาก	ทัง้นีเ้นือ่งจากข้อบงัคบัครุสุภาว่าด้วยจรรยา

บรรณของวิชาชีพ	พ.ศ.	2556	ได้ก�าหนดเป็นแบบแผนใน

การประพฤติตนของผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พินิจนารถ	 	 ล�าดวน	 (2552)															

พบว่า	 ครูโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา	 เขต	 1	 รับรู้การปฏิบัติตนตามจรรยา

บรรณวชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	โยษิตา		เพชรกูลกิจ	

(2554)	 พบว่า	 จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถาน

ศึกษาตามความคิดเห็นของครู	 อ�าเภอบ้านบึง	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัย

ของดวงจันทร์	ประเคนคะชา	(2556)	ผลการศึกษาพบว่า	

การประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ											

ผูบ้รหิารสถานศกึษาในอ�าเภอธาตพุนมสงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1	โดยภาพรวม

อยู ่ในระดับมาก	 ส่วนการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 2	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน											

พบว่าอยู่ในระดับมาก	ทั้ง	5	ด้าน	สามารถน�ามาอภิปราย

ผลเป็นรายด้านได้ดังนี้

	 1.1		ด้านจรรยาบรรณต่อตนเองผลการวจัิย	พบ

ว่า	อยู่ในระดับมาก	แสดงว่าผู้บริหารปฏิบัติตามข้อบังคับ

ครุสุภาว่าด้วยมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณยาบรรณ

วิชาชีพ

	 1.2	 	 ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	 ผลการวิจัย	

พบว่า	 อยู ่ในระดับมาก	 แสดงว่าผู ้บริหารปฏิบัติตาม																	

ข้อบงัคบัครุสุภาว่าด้วยมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ	

	 1.3	 	 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการผลการวิจัย																

พบว่า	อยูใ่นระดับมาก	แสดงว่า	ผู้บรหิารสถานศึกษา	เลือก

วธิกีารปฏิบตัทิีเ่หมาะสมไม่ปฏิบตังิานมุง่ประโยชน์ส่วนตน

หรือพวกพ้องหรือเลือกปฏิบัติ

	 1.4		ด้านจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชพี

ผลการวิจัย	 พบว่า	 อยู่ในระดับมาก	 แสดงว่าผู้บริหารให้

ความช ่ วย เห ลือหรือร ่ วม มือรับฟ ั งความคิด เห็น																																				

มยีทุธศาสตร์การพฒันา	เพือ่น�าไปปฏบิตัจินเกดิผลต่อการ

พัฒนาอย่างแท้จริง

	 1.5	 ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม	 ผลการวิจัย														

พบว่า	 อยู ่ในระดับมาก	 แสดงว่าผู้บริหารสามารถน�า

บทบาท	หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพมาใช้ใน

การพัฒนาปรับปรุงทักษะการท�างานจนเป็นที่ยอมรับ												
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ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	

2.		การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครเูกีย่วกบัการ

ปฏิบั ติตนตามจรรยาบรรณวิชา ชีพของผู ้บริหาร																												

สถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	2	ผลการวิจัย	พบว่า	ตัวแปร	เพศ	วุฒิ

การศกึษา	อาย	ุประสบการณ์การท�างาน	ไม่มคีวามคดิเหน็

แตกต่างกนั	ส่วนครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานศกึษาทีม่ขีนาด

ต่างกัน		พบว่า	ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่มีขนาด

ขนาดใหญ่พิเศษ	 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน

สถานศึกษาที่มีขนาดขนาดใหญ่	 มีความแตกต่างอย่างมี			

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		นอกนั้นคู่อื่นๆ	ไม่แตกต่าง

กัน	ที่เป็นเช่นนี้เพราะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่มี

ขนาดสถานศึกษาต่างกันมีภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ

แตกต่างกันจากการกระจายอ�านาจตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	 2542	มาตรา	39	 ให้กระทรวง

กระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา	 ทั้งด้าน

วชิาการ	งบประมาณ	การบรหิารงานบคุคลและการบริหาร

ทั่วไป	 ยังคณะกรรมการส�านักงานการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรมเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา	และสถานศกึษาในเขตพืน้ที่

การศกึษาโดยตรง	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	2542,	หน้า	12)	

ส่งผลให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน

มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับงานวิจัย

ของโยษติา	เพชรกลูกจิ	(2554)	พบว่า	จรรยาบรรณวชิาชพี

ผู ้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู	 อ�าเภอ

บ้านบึง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุร	ีเขต	1	จ�าแนกตามเพศ	โดยรวมและรายด้านไม่แตก

ต่างกัน	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของเทอดไท	 คงงาม	

(2553)	ผลการวิจัย	พบว่า	ข้าราชการครูที่มีเพศต่างกัน	มี

ความคดิเหน็ต่อสภาพการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพของข้าราชการครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	 1	 โดยภาพรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกัน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของอาคม	 	 สุขสม	

(2542)	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานการประถมศึกษา	 จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน	 มีประสบการณ์ใน

การบริหารต่างกัน	 มีการปฏิบัติพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยรวมไม่แตกต่างกัน	 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลทรรศน์	 แซ่เฮง	 (2545)														

ผลการวจิยั	พบว่า	ผูบ้ริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษาสังกดักรม

สามัญศึกษา	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

สถานศึกษาที่มีขนาดต ่างกันมีการปฏิบัติตนตาม																					

จรรยาบรรณไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.	จรรยาบรรณต่อผูร้บับรกิาร	ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ควรรบัฟังความคดิเหน็ทีม่เีหตผุลของศษิย์และผูร้บับริการ

ให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและ

เลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมส่งเสริมให้มีการด�าเนินงาน

เพื่อปกป้องสิทธิเด็ก	เยาวชน	และผู้ด้อยโอกาส

2.	 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาครูในการใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ใช้ระบบคุณธรรมใน

การพิจารณาผลงานของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพจนท�าให	้											

ผูร่้วมประกอบวชิาชีพมขีวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตังิาน

3.	 จรรยาบรรณต่อสังคมผู้บริหารสถานศึกษาควร

เป็นผู ้น�าในการวางแผนและด�าเนินการเพื่ออนุรักษ์												

สิ่งแวดล้อมให้ความร่วมมือ	 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาท้ังทางตรงหรือทางอ้อมและ

ช่วยเหลอืในทางวชิาการหรอืวชิาชพีแก่ชมุชนอย่างจรงิจัง

4.	ผู้บรหิารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศกึษามธัยมศกึษาเขต2	สามารถน�าผลการวจิยันีไ้ปใช้เป็น

แนวทางในการส่งเสรมิ	สนบัสนุน	และวางแผนการพฒันา

พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้

บริหารสถานศึกษาให ้ เป ็นที่พึ งพอใจของตนเอง																																

ผู้รับบริการ	 ครู	 ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ	 และสังคม	 เพื่อ

ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สูงสุดต่อสถานศึกษา
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5.	 ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการวิจัยสามารถน�า				

ไปใช้ในการก�าหนดนโยบายในการสรรหาผู ้บริหาร																

สถานศึกษา

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1.		ควรท�าวจิยัเรือ่ง	การศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบั

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหาร																	

สถานศึกษาในระดับประเทศ

2.		ควรท�าวจิยัเรือ่ง	รปูแบบทีม่ปีระสทิธภิาพในการ

พัฒนาตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถาน

ศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

3.		ควรท�าวิจัยเรื่อง	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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