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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 และเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานเีขต 1 โดยจ�าแนกตาม

เพศ ต�าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการท�างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีจ�านวนทั้งหมด 488 คน แยกเป็นผู้บริหาร

สถานศึกษา 163 คน และครูผู้สอน 325 คน  ท�าการสุ่มจากประชากรโดยใช้วิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ คือแบ่งกลุ่มตามอ�าเภอที่ตั้งของ

โรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ความคดิเหน็ต่อการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานีเขต 1 โดยการทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท�าการทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ Scheffe’

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ว่ามีจรรยาบรรณโดยรวมและรายด้าน ในระดับมาก โดยเรียงจากมาก 

ไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณ

ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม 

 2. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของข้าราชการครทูีม่ต่ีอการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผูบ้รหิารสถาน

ศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธานเีขต 1 โดยจ�าแนกตาม เพศ ต�าแหน่งหน้าที ่และประสบการณ์

ในการท�างาน พบว่า

  2.1 ข้าราชการครูท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยภาพรวม  

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้บับรกิาร แตกต่างกนัอย่าง

มนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ส่วนด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชพี ด้านจรรยาบรรณต่อ ผูร่้วมประกอบ

วิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  2.2 ข้าราชการครูที่มีต�าแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยภาพรวม

และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  2.3 ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณต่อ                

ผู้รับบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ:  จรรยาบรรณวิชาชีพ  ผู้บริหารสถานศึกษา
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Abstract
 This research aimed 1) to investigate the ethical code practice of school administrators under Ubon 

Ratchathani Primary Education Service Area 1 and to compare the opinions of the teachers toward the 

ethical code practice of school administrators as classified by gender, position, and work experience.

A total of 488 teachers were employed as the sample group of the study. The sample group size was  

determined by the table of Krejcie and Morgan. A 5-point rating scale survey questionnaire yielding the 

overall reliability coefficient of.98 was used in data collection. The statistics including percentage, mean, 

standard deviation, t-test, and F-test were used in data analysis. Scheffe’s test was employed when mean 

score difference was found.

 The research findings were as follows: 

 1. The teachers’ opinions toward the ethical code practice of school administrators under Ubon 

Ratchathani Primary Educational Service Area 1 was found to be at a higher level in the overall and in  

particular aspects as shown in the order from higher to lower level: self-ethics practice, service-user ethics 

practice, professional ethics practice, co-occupation ethics practice, and social ethics practice.  

 2.  The comparison of the opinions of the teachers’ opinions toward the ethical code practice of 

school administrators under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 1 as classified by gender, 

position, and work experience was found as follows:

  2.1 The male and female teachers differently viewed the overall aspect of ethical code practice 

of school administrators at level .01 of significance. For the individual aspects of practice, service user ethics 

practice was viewed differently at level .05 of significance while the remaining aspects were viewed  

differently at level .01 of significance.

  2.2 Those holding different position in schools were found to differently view the viewed the 

overall and individual aspects of ethical code practice of school administrators at level .01 of significance.

  2.3 The teachers having different work experience were found to differently view the social  

ethics practice of school administrators at level .05 of significance, self-ethics practice, professional ethics 

practice, and service user ethics practice at level .01 of significance, and co-occupation ethics practice at an 

insignificant level.  

 3. The advice gained from the respondents was found in the following aspects. Self-ethics practice, 

the administrators should develop themselves in terms of skills, ideas, planning, and technological literacy 

to catch up with globalization. Professional ethics practice, the administrators should live their lives as good 

example to other people in schools while in and out of the school. Service users ethics practice, the  

administrators should promote and support the students to be good citizens and keep themselves from 

drugs. Co-occupational ethics practice, they should promote the teachers to develop themselves in work 

through new curriculum trainings and in career advancement and in higher education pursuit. Social ethics 

practice, the administrators should support the activities held in community and encourage the students to 

take part in the activities. 
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บทน�า

 ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มาตรา 53 ระบุว่าให้

มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการ

ศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภา

วชิาชพีในก�ากบักระทรวง มอี�านาจหน้าทีก่�าหนดมาตรฐาน

วิชาชีพ ออก เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง

การพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร 

การศึกษา ดังนั้นการบริหารการศึกษาจึงนับได้ว่าผู้บริหาร

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างแท้จริง แม้จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ในการบริหาร แต่ยังไม่สามารถทดแทนผู ้บริหารที่ มี 

คุณภาพได้ ผู้บริหารไม่เพียงแต่บริหารสถานศึกษาเท่านั้น

แต่จ�าเป็นจะต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้บริหารอย่าง

เคร่งครัด ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ประกอบ

อาชีพจ�าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีจิตส�านึก 

ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการพัฒนาประชาชนให้เป็นผู้ที่มี

ความรู้ความสามารถในการด�ารงชีวิตและประกอบสัมมา

อาชีพเพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ผู้ประกอบ

อาชพีทางการศกึษาจงึต้องและเป็นผูท้ีส่ามารถปฏบิตัตินให้

เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมด้วยการเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความมี

คุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการครองตน ครองคน

และครองงาน

 ผู้บริหารจึงต้องมีศักยภาพและสมรรถภาพของ

การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ โดยเฉพาะในยุคของการปฏิรูป

การศึกษาที่มุ ่งมั่นพัฒนาคนไทยให้เป ็นคนดี คนเก่ง  

มจีติส�านกึในความเป็นไทย มส่ีวนร่วมในกาเสรมิสร้างสงัคม 

สร้างความรู้ สร้างคุณธรรม สร้างความสมานฉันท์ และ 

เอื้ออาทรบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทยสู ่สากลการบริหาร 

การศึกษาจึงนับได้ว่าผู ้บริหารเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญอย่าง

แท้จริง แม้จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการบริหาร แต่ยัง 

ไม่สามารถทดแทนผูบ้รหิารทีม่คีณุภาพได้ ผูบ้รหิารไม่เพยีง

แต่บริหารสถานศึกษาเท่านั้นแต่จ�าเป็นจะต้องปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณผู้บริหารอย่างเคร่งครัด ในการประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา ในปัจจุบันเมื่อพิจารณาผู้ประกอบ

วิชาชีพผู้บริหารปัจจุบัน พบว่า สถานภาพวิชาชีพผู้บริหาร

ค่อนข้างต�า่ เพราะไม่มมีาตรการส่งเสรมิวชิาชพีผูบ้รหิารให้

มคีวามก้าวหน้าในอาชพี คณุภาพโดยรวมของผูบ้รหิารเป็น

เรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ทั้งๆ ที่โดยภาพรวมผู้บริหารไทย

ประมาณร้อยละ 80 มีการศึกษาอย่างต�่าระดับปริญญาโท 

แต่ผูบ้รหิารกย็งัขาดการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง เพราะเมือ่เข้า

สู ่วิชาชีพ ผู ้บริหารแล้วผู ้บริหารมีภาระงานมากเกินไป 

นอกจากภาระงานบรหิารสถานศกึษา รวมทัง้ภาระงานอืน่ๆ 

ที่หน่วยงานต่างๆ มอบหมาย ร้องขอ นอกจากน้ียังพบว่า  

ผู ้บริหารขาดคุณธรรมและ จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ที่ส�าคัญคือผู้บริหารไม่พัฒนาตนเอง (ดิเรก พรสีมา และ 

คนอื่นๆ 2541: 69)

จากการศึกษาเอกสารพบว่า กรณทีีผู้่บรหิารสถานศึกษาท�า

ผิดมากที่สุดได้แก่ ทุจริต การประพฤติผิดระเบียบ กระท�า

ผิดทางเพศ กรณีชู ้สาวอนาจาร และคอร์รัปชันในพัสดุ

ก่อสร้าง (ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา) ทัง้สิน้ ดงันัน้ กระทรวงศกึษาธกิาร

ไม่ควรมองแค่การปฏิรูปด้วยการแก้ปัญหาการปฏิรูป

ทางการศึกษาแต่ต้องส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพผู้บริหารด้านสวัสดิการเงินเดือนและการให้เกียรติ

ทางสงัคมไปพร้อมกนัจากสภาพปัจจบุนัและปัญหาทีเ่กดิขึน้

ส่งผลต่อวถิชีวีติและการปฏบิตักิารพฒันาของผูบ้รหิารเป็น

อย่างมาก 

 ผูว้จิยัในฐานะทีป่ฏบิตัหิน้าทีค่รผููส้อนในโรงเรยีน

และมส่ีวนเกีย่วข้องกบัวงการศึกษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะวจิยั

เรื่องการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยครั้งนี้ท�าให้ทราบถึง

การปฏิบัติตนของผู้บริหารสถานศึกษาตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของผู้บริหาร และเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะท�าให ้

ผู้บริหารตระหนักต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อที่จะน�าตนไปสู่

ความเป็นผู ้บริหารมืออาชีพตามระเบียบข้อบังคับของ 

คุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2550 และเป็นที่ยอมรับ

ศรัทธาของสังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

 1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการ

ครู ต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ�าแนกตามเพศ ต�าแหน่งหน้าที่ 

และประสบการณ์ในการท�างาน   
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 

 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู ้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2554 

จ�านวนทั้งหมด 2,431 คน จ�าแนก แยกเป็นผู้บริหารสถาน

ศึกษา จ�านวน 284 คน และครูผู้สอน จ�านวน 2,147 คน 

(ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธานเีขต 

1 2554: 11)

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจากตาราง Krejcie & Morgan (1970: 99, อ้างถึง

ใน ทองใบ สุดชารี 2546: 26) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน

ทั้งหมด 488 คน แยกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 163 คน 

และครผููส้อน 325 คน ท�าการสุม่จากประชากรโดยใช้วธิสีุม่

แบบชั้นภูมิ คือแบ่งกลุ่มตามอ�าเภอที่ตั้งของโรงเรียน

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรอิสระ ได ้แก ่ เพศ ต�าแหน่งหน้าที่ 

ประสบการณ์ในการท�างาน

 ตัวแปรตาม ได้แก่ การปฏิบัติตนตามจรรยา 

บรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 1 ตามจรรยา

บรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน ดังนี้ ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง 

ด ้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด ้านจรรยาบรรณต่อ 

ผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม

ความคดิเหน็ของข้าราชการครตู่อการปฏบิตัตินตามจรรยา

บรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ที ่การศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 1 ลกัษณะค�าถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 50 ข้อ 

แบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏิบตัติน

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ�านวน  

5 ด้าน จ�านวน 5 ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 

1 ทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F เมื่อพบความแตกต่าง

อย่างม ีนยัส�าคญัทางสถติ ิท�าการทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ Scheffe’

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผู้วิจัยได้จัดล�าดับการน�า

เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับคืน

และเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ที่สุดจ�านวน 488 

ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไปเก็บ

ข้อมูล โดยแบ่งการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น  

4 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยว

กับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาความถี่ 

และค่าร้อยละ

 ตอนที ่2 เสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลูความคดิเหน็

ของข้าราชการครตู่อการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพี

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เป็นรายด้านและโดยรวม 

ทุกด้าน

 ตอนที่ 3 เสนอผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของข้าราชการครูโดยจ�าแนกตาม เพศ ต�าแหน่งหน้าท่ี 

ประสบการณ์ในการท�างาน โดยการทดสอบค่า t และ 

การทดสอบค่า F วเิคราะห์เป็นรายด้านและโดยรวมทกุด้าน 

เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท�าการ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ Scheffe’ 

 ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ เกีย่วกบัจรรยาบรรณ 

ทั้ง 5 ด้าน คือจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วม

ประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อสังคม

สรุปผลการวิจัย 

 1. ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษา  

สั งกัดส� า นักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานีเขต 1 โดยรวมและรายด้าน มีจรรยาบรรณอยู่

ในระดับมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังน้ี 

ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้บับรกิาร 
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ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วม

ประกอบวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม 

 2. ผลการ เปรี ยบ เที ยบความคิด เห็นของ        

ข้าราชการครูที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 โดยจ�าแนกตาม เพศ 

ต�าแหน่งหน้าที ่และประสบการณ์ในการท�างาน ปรากฏดงันี้

  2.1 ข้าราชการครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิด

เหน็ต่อการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้าน

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้าน

จรรยาบรรณต่อวชิาชพี ด้านจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบ

วิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณ ต่อสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  2.2  ข้าราชการครทูีม่ตี�าแหน่งหน้าทีต่่างกนัมี

ความคดิเหน็ต่อการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพี ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  2.3  ข ้ าราชการครูที่ มีประสบการณ ์ ใน 

การท�างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 1 โดยรวมด้านจรรยาบรรณต่อสังคม มีจรรยาบรรณ

วิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านจรรยาบรรณ 

ต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณ 

ต่อผู้รับบริการ มีจรรยาบรรณวิชาชีพของ  ผู้บริหารสถาน

ศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ

ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ

วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัย การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 1 โดยภาพรวมทัง้ 

5 ด้าน คือ ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณ

ต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยา

บรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม

มีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายผลดังนี้

 1. สภาพการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่า ความคิดเห็นของ

ข้าราชการครโูดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะข้าราชการครูได้ถูกปลูกฝัง ในเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างสม�่าเสมอจาก 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน โดยเฉพาะ 

ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งถือว่าเป็นผู้น�าของสถานศึกษานั้นๆ 

จะต้องเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น�าสูง มีวิสัยทัศน์ ทัศนคติที่ดี 

เป็นทีเ่คารพรกั และเป็นตวัอย่างทีด่แีก่บคุลากรในโรงเรียน 

และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พินิจนารถ ล�าดวน 

(2552: บทคดัย่อ) ทีไ่ด้ศกึษาวจิยัเรือ่งความสัมพนัธ์ระหว่าง

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถาน

ศึกษาตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ

ง านของครู  สั งกั ดส� านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก าร ศึกษา

พระนครศรอียธุยา เขต 1 พบว่า ครโูรงเรยีนสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1 รบัรูก้ารปฏบิตัิ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีสาระส�าคัญแต่ละด้านดังนี้

  1.1 ด้านจรรยาบรรณต่อตนเองข้าราชการครู

มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ด้านจรรยาบรรณ

ต่อตนเองโดยรวมมีจรรยาบรรณในระดับมาก อาจเป็น

เพราะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี

ทั้งทางภายใน และภายนอก มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง

อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อวิทยาการใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อจะได้พัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียน นักเรียน ให้สามารถเป็นบุคลากรที่มีประโยชน์ต่อ

สังคม และประเทศชาติต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

ช�าเรือง วุฒิจันทร์ (2540: 108-109) ซ่ึงได้กล่าวว่าการ

แสดงออกของบุคคลในทางที่ดี เป็นผลมาจากสภาวะจิตใจ

ทีด่งีาม และความเชือ่ถอืทีถ่กูต้องของบคุคล บคุคลทีม่คีวาม

รักและความเมตตาย่อมแสดงออกด้วยความปรารถนาใน

อันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อบุคคลอื่นมีความสุภาพเอื้ออาทร

ส่งผลดีต่อศิษย์ในทุกด้าน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรักและ

เมตตาศษิย์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ ให้ก�าลงั

ใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอ

  1.2  ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ข้าราชการ

ครมูคีวามคิดเหน็ต่อการปฏิบตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพี
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ของผูบ้ริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ด้านจรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพโดยรวม มีจรรยาบรรณในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็น

เพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาย่อมต้องยกย่อง และเชิดชู

เกยีรตวิชิาชพีครขูองตนเอง ชืน่ชมและศรทัธาในคณุค่าของ

วิชาชีพ และการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่ีดีน้ันต้องไม ่

วิพากวิจารณ์องค์กรหรือวิชาชีพของตนเอง ไม่ดูหม่ิน  

เหยยีดหยามในวชิาชีพ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ สรุศกัดิ์ 

หลาบมาลา (2543: 6–10) ซึ่งได้กล่าวว่า ต้องคิดวิเคราะห์

ผลกระทบของการสอนและค่านิยมในวิชาชีพของตนที่ม ี

ต่อนักเรียนเพื่อนร่วมงาน และบุคคลทั่วไปในชุมชน และ

ความตระหนักอย่างวิเคราะห์ต ่อบทบาทอันเกิดจาก

ประสบการณ์ด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ศาสนา  

การเงิน และภูมิหลังของตน และตระหนักว่าปัจจัยเหล่านี่

มีผลต่อค่านิยม วิธีสอน และความคิดเกี่ยวกับการศึกษา 

ของตนอย่างไร ต้องมีความจริงจังในการพัฒนาวิชาชีพ 

ของตน เพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนวิจารณญาณ เพิ่มพูนวิธีสอน 

และปรบัวธิสีอนของตนตามความก้าวหน้าทางวชิาการและ

ผลการวจิยัทีน่่าเชือ่ถอื และสอดคล้องกบังานวจิยัของ พนิจิ

นารถ ล�าดวน (2552: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา ความสัมพันธ์

ระหว่างการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจต่อการ

ปฏิบัติงานของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยธุยา เขต 1 พบว่า ครโูรงเรยีนสงักดัส�านกังาน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1 รบัรูก้ารปฏบิตัิ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ใน

ระดับมาก เรียงตามล�าดับ คือ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม  

ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ และด้านจรรยาบรรณต่อ

ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  1.3 ด ้ านจรรยาบรรณต ่อผู ้ รั บบริ การ 

ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนตามจรรยา

บรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 1 ด้านจรรยา

บรรณต่อผู้รับบริการโดยรวม มีจรรยาบรรณในระดับมาก 

อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีนั้น ผู้บริหารจะต้อง

เปิดโอกาสให้บุคคลทั้งหลายมาท�าความเข้าใจกันได้ทุกเมื่อ

และรับฟังความคิดเห็น ของบุคคล ทุกคนในวงการศึกษา

และในชมุชนทีส่ถานศกึษาตัง้อยู ่การเปิดโอกาสให้บคุลากร

มีส่วนร่วมนั้น ถือได้ผู้บริหารมีความเคารพและให้เกียรติ 

ผู้ร่วมงาน เสมอภาค สอดคล้องกับแนวคิดของ ยนต์ ชุ่มจิต 

(2550: 206-209) ที่ว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก�าลังใจ 

แก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

ต้องส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรูท้กัษะและนสิยัทีถ่กูต้องดงีาม

แก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความ

สามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ  ผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระท�าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ 

ความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

ของศิษย์และผู้รบับรกิาร ต้องให้บรกิารด้วยความจรงิใจและ

เสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการ

ใช้ต�าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ เอื้อ ทรวงโพธิ์ (2545: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง            

การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการเสริม

สร้างและพัฒนาจรรยาบรรณครูในโรงเรียนระดับประถม

ศึกษาและโรงเรยีนมธัยมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา ผลการ

วจิยัพบว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีนมบีทบาทในการเสรมิสร้างและ

พัฒนาจรรยาบรรณครูในทุกข้อในระดับมาก (X
_

= 4.16, 

S.D. =0.45) โดยมีบทบาทในการเสริมสร้างและพัฒนา

จรรยาบรรณครูข้อ 4 ครูต้องไม่กระท�าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ

ความเจรญิทางกาย สตปัิญญา จติใจ อารมณ์และสงัคมของ

ศิษย์ มากเป็นอันดับสูงสุด (X
_

= 4.32, S.D. =0.49) ข้อ 7 

ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กรวิชาชีพครู เป็นล�าดับรองลงมา (X
_

= 4.292, S.D. 

=0.52) และ ข้อ 1  ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความ

เอาใจใส่ช่วยเหลอื  ส่งเสรมิให้ก�าลงัใจในการศกึษาเล่าเรยีน

แก่ศิษย์โดยเสมอหน้า เป็นล�าดับสุดท้าย (X
_

= 3.95, S.D. 

=0.56)

  1.4  ด้านจรรยาบรรณต่อผู ้ร ่วมประกอบ

วิชาชีพข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนตาม         

จรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 1 ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพโดยรวม 

มีจรรยาบรรณในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้ร่วมประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านจะยึดหลักจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 9 ข้อ และยังมีพระราชบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับครู

และบุคลากรทางการศึกษาอีกมากมายที่จะต้องยึดถือ

ปฏิบัติร่วมกัน จึงท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร

ทางการศึกษามแีนวความคิดและจดุมุง่หมายคล้ายกนั และ

มีความเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกัน

อยู่เสมอ ซึ่งผู้บริหารที่ดีนั้นจ�าเป็นต้องมีบุคคลที่สามารถ 

โน้มน้าวหรือจูงใจเพื่อนร่วมงาน ให้เกิดความกระตือรือร้น

ในการท�างานและมีความรับผิดชอบต่องานสูง ประเมินผล
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การปฏบิตังิานด้วยความโปร่งใส  ยตุธิรรม รูจ้กัให้การชมเชย

ให้รางวัลหรือบ�าเหน็จความชอบ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Hankin (1991: 3044-A)  ทีไ่ด้ท�าการศกึษาเรือ่ง เกณฑ์

ที่คณะกรรมาธิการศึกษาของกรุงนิวยอร์ก ใช้ในการตัดสิน

ความสามารถของครเูพือ่ท�าสญัญาจ้างคร ูจากปี ค.ศ. 1958 

ถึง ค.ศ. 1986 โดยศึกษาจากรายงานเกณฑ์การประเมินผล

ของกรรมการศึกษานิวยอร์ก ซึ่งได้รวบรวมจากวันที่  

2 เมษายน 1958 ถึง 30 มิถุนายน 1986 จากการวิเคราะห์

ข้อมลูพบว่า ครทูีม่คีวามสามารถและมคีวามเหมาะสมทีจ่ะ

จ้าง ท�าการสอนน้ันประกอบด้วย สุขภาพต้องมีความ

สมบูรณ์แข็งแรง รู้และเข้าใจบทบาทของตนเอง สร้างความ

สัมพันธ์อันดีกับผู้บริหาร และคณะกรรมการของโรงเรียน 

รู้จักปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีความเกี่ยว

กับการทดสอบ

  1.5  ด้านจรรยาบรรณต่อสงัคม ข้าราชการครู

มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 1 ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม

โดยรวม มีจรรยาบรรณในระดับมาก อาจเป็นเพราะ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาหลกีเลีย่งไม่ได้เลยทีจ่ะต้องเข้าถงึชมุชน

ให้ได้ เพราะสถานศึกษาตั้งอยู ่ภายในชุมชน ชุมชนมี 

ส่วนช่วยในการพฒันาสถานศกึษาอย่างมาก ผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาที่เข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดีเวลาท่ีสถานศึกษา 

ขอความร่วมมือ ก็จะได้รับความร่วมมือท่ีดีจากชุมชน 

ในการช่วยพัฒนางานต่างๆ โดยเฉพาะงานประเพณีต่างๆ 

ของชุมชน งานทางศาสนา วันส�าคัญท่ีจัดข้ึนในชุมชน  

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีให้ความสนใจและเข้าร่วมเสมอหรือ

ผลกัดนัให้นกัเรียนหรอืบคุลากรเข้าร่วมเป็นประจ�า จะท�าให้

ชุมชนมีความผูกพันธ์กับสถานศึกษา และผู้บริหารสถาน

ศกึษามากยิง่ขึน้ ส่งผลดกีบัภาพลกัษณ์ของสถานศกึษา และ

ยงัได้รับความไว้วางใจในการส่งลกูหลาน มาเข้าเรยีนอีกด้วย 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ น�้าฝน  ปลักปลา (2546: 

บทคัดย่อ) ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการ

ปฏบิตัตินของครตูามจรรยาบรรณคร ู ตามความคดิเหน็ของ

ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชนจงัหวดัเชยีงราย พบว่า ผูบ้รหิารควรเป็นตวัอย่างทีด่ี

ในการแสดงความรักความเมตตาต่อครู และนักเรียน โดย

ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอในเรื่อง การช่วยเหลือเกื้อกูลครูและ

ชุมชน เป็นผู้น�าที่เข้มแข็ง  ให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่ครู การ

เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการกิจกรรมของชุมชน และ

ผูบ้รหิารมกีารนเิทศ หรอืสงัเกตพฤตกิรรมครอูย่างสม�า่เสมอ

มีการให้ค�าชมเชย เพื่อให้ก�าลังใจหรือให้ข้อเสนอแนะ  

เมื่อเห็นพฤติกรรม  ที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริมให้ครูมีการ

จดัท�าผลงานทางวชิาการ โดยทีผู่บ้รหิารมกีารนเิทศตดิตาม

อย่างสม�่าเสมอ

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการ

ครูที่มีต ่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยจ�าแนกตาม เพศ 

ต�าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท�างาน พบว่า 

  2.1  ข้าราชการครูที่มีเพศต่างกันมีความคิด

เหน็ต่อการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาอบุลราชธานเีขต 1 โดยภาพรวมด้านจรรยาบรรณต่อ

ผูร้บับรกิาร แตกต่างกนั ซึง่อาจจะเป็นเพราะความแตกต่าง

ทางพฤติกรรมของเพศหญิงและเพศชาย ขึ้นอยู่กับสังคม

และวัฒนธรรม สังคมและ วัฒนธรรมของไทย เพศหญิงมัก

จะความรับผิดชอบสูงกว่าเพศชาย จึงท�าให้เพศหญิงเป็นที่

ยอมรับได้ง่ายทั้งด้านความรู้ และความสามารถ  เพศหญิง

ได้รบัสทิธทิกุอย่างเหมอืนกบัผูช้าย มโีอกาสในการประกอบ

อาชพีต่างๆ เท่าเทยีมกบัผูช้าย ปัจจบุนัผูบ้รหิารหรอืแม้กระ

ทั้งผู้น�าประเทศของไทยก็เป็นเพศหญิง สอดคล้องกับงาน

วจิยัของ เกรยีงศกัดิ ์ชณิกะธรรม (2550: บทคดัย่อ) ได้ศกึษา

วิจัยเรื่องการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานวิชาชีพและจรรยา

บรรณของวชิาชพี พ.ศ. 2548 ของข้าราชการคร ูสงักดัศนูย์

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพะลานกองโพน 

ศูนย์ที่ 16 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 

2 ผลการวจิยัพบว่า ข้าราชการครเูพศชายมคีวามคดิเหน็ต่อ

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของข้าราชการครู สังกัดศูนย์พัฒนา

คณุภาพและมาตรฐานการศกึษาพะลานกองโพน ศนูย์ที ่16 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพ

รวมและด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและด้านมาตรฐาน

การปฏิบตัตินสูงกว่าข้าราชการเพศหญงิ ส่วนด้านมาตรฐาน

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพข้าราชการครู เพศหญิงมี

ความคิดเห็นสูงกว่าข้าราชการครูเพศชาย

  2.2  ข้าราชการครทูีม่ตี�าแหน่งหน้าทีต่่างกนัมี

ความคดิเหน็ต่อการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพีของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน

แตกต่างกัน ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะ ด้วยภาระหน้าท่ี  

และบทบาทในหน้าที่ที่แตกต่างกัน ท�าให้ข้าราชการคร ู

มีพฤติกรรม และความคิดที่แตกต่างกันไปตามบทบาท
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หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษา 

ย่อมมีบทบาทหน้าท่ี ท่ีแตกต่างจากข้าราชการครูทั่วไป 

เพราะต้องดูแลบริหารจัดการองค์กร ทั้งด้านงานบริหาร

ทั่วไป งานบริหารงบประมาณ งานวิชาการ งานบริหาร

บุคลากร ความรับผิดชอบสูงกว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาจะ

มองในภาพรวมท้ังองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เกรียงศักดิ์ ชิณกะธรรม (2550: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิจัย

เรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

ของวชิาชพี พ.ศ. 2548 ของข้าราชการคร ูสงักดัศนูย์พฒันา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพะลานกองโพน ศูนย์ที่  

16 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  

ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูต�าแหน่งผู้บริหารสถาน

ศึกษามีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. 2548 ของข้าราชการครู 

สังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพะลาน

กองโพน ศูนย ์ ท่ี  16 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมและทุกด้านสูงกว่า

ข้าราชการครูต�าแหน่งครูปฏิบัติการสอน

  2.3 ข ้ าราชการครูที่ มีประสบการณ ์ ใน 

การท�างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน ปรากฏดังนี้ ด้านจรรยา

บรรณต่อสังคม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถาน

ศึกษา แตกต่างกัน ส่วนด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง  

ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับ

บริการ มีจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 

แตกต่างกนั และด้านจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชพี

มีจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่าง

กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายคู ่ พบว่า ความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 1 โดยรวม ด้านจรรยาบรรณ

ต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชพี ด้านจรรยาบรรณต่อ

ผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ระหว่างข้าราชการ

ครูที่ประสบการณ์ท�างาน ต�่ากว่า 10 ปี กับประสบการณ์

ท�างานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป แตกต่างกัน ด้านจรรยาบรรณ

ต่อวิชาชีพข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ท�างานต�่ากว่า  

10 ปี กับประสบการณ์ท�างานตั้งแต่ 10–20 ปี แตกต่างกัน 

และด ้ านจรรยาบรรณต ่อสั งคมข ้ าราชการครูที่ มี

ประสบการณ์ท�างานตั้งแต่ 10–20 ปี กับประสบการณ์

ท�างานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเป็น

เพราะประสบการณ์ในการท�างานทีสู่งกว่าจะท�าให้สามารถ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าโดยอาศัยประสบการณ์ที่เคย 

ผ่านมา มคีวามเข้าใจในปัญหาต่างๆ ดกีว่า โอกาสในการท�า

ผิดพลาดก็น ้อยลง มีความสุขุม รอบคอบ ตลอดจน

ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท�างานที่สูง ย่อมผ่าน

การอบรม ทกัษะด้านต่างๆ ความรูต่้างๆ มากมาย สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ เทอดไท  คงงาม (2551: บทคัดย่อ) ที่ได้

ศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ครู พ.ศ. 2548 ของข้าราชการครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 1 ผลการวจิยัพบว่า ข้าราชการ

ครทูีม่ตี�าแหน่งต่างกนัมคีวามคิดเหน็ต่อสภาพการปฏิบตัติน

ตามจรรยาบรรณของวชิาชพีคร ูพ.ศ. 2548 สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 1 โดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน 4. ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการ

ท�างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู พ.ศ. 2548 สังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 1 โดยรวมและรายด้าน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้น

ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการและต่อสังคม

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวจิยัในครัง้นีท้�าให้ทราบถงึการปฏบิตัิ

ตนตามจรรยาบรรณวชิาชพีของผู้บรหิารสถานศกึษา สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 1 ดังนั้น สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ควรด�าเนินการดังนี้

 1. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อบุลราชธาน ีเขต 1 ควรมกีารจดัอบรมเกีย่วกบัการส่งเสรมิ

จรรยาบรรณวชิาชพีครแูก่ข้าราชการครอูย่างสม�า่เสมอและ

ต่อเนื่อง

 2. โรงเรียนควรสร้างจิตส�านึกปลูกฝังให้นักเรียน

เป็นคนดี คนเก่ง มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู สนใจ

เรียนครู ครูเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักเรียน นักเรียนได้เห็นแบบ

อย่างที่ดี และน�าแบบอย่างที่ดีไปถ่ายทอดแก่คนอื่น

 3. ภาครัฐ ควรสนับสนุนจัดให้มีการอบรมหรือ

สัมมนาร่วมมือระหว่างครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาจาก

สถาบันต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่เสมอ

 4. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ควรมี
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การก�าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้

บริหารอย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ และเป็นธรรมจะท�าให้ได้ 

ผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณที่ดีในสังคม

 5. ควรมีการศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยา

บรรณวิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่

การศึกษาอื่นในจังหวัดอุบลราชธานี

 6. ควรมีการศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยา

บรรณวิชาชีพ ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ 

ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา

 7. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ของผู ้บริหารสถานศึกษาและ            

ข้าราชการครู 

กิตติกรรมประกาศ

 ผู ้วิจัยใคร ่ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุวิมล  

โพธิก์ลิน่ ทีไ่ด้ให้ความช่วยเหลอือย่างดยีิง่ตลอดจนเสยีสละ

เวลาชีแ้นะแนวทางและให้ความกระจ่างในเรือ่งสถติทิีใ่ช้ใน
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ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการปรบัปรงุเครือ่งมอืในการวจิยั และ

การทดสอบเครื่องมือ ในการวิจัย ขอกราบขอบพระคุณผู้

บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 1 ทกุท่านทีก่รณุา

ตอบแบบสอบถามและให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยั

ครั้งนี้ และ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบริหารการ

ศึกษาที่อ�านวยความสะดวกและช่วยติดตามประสานงาน

ด้วยดีตลอดมา

เอกสารอ้างอิง

เกรียงศักดิ์ ชิณกะธรรม.  การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

 วชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี พ.ศ.2548 

  ของข้าราชการครู สังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพ 

 และมาตรฐานการศึกษาพะลานกองโพน  

 ศูนย ์ที่  16 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 อุบลราชธานี เขต 2.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 

 2550.

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1.  

           แผนปฏิบัติการประจ�าปี 2554.  อุบลราชธานี: 

  ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอบุลราชธาน ีเขต 1, 

  2554.

ช�าเรอืง วฒุจินัทร์. “พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ครู 

 ใหม่และนกัเรยีน ณ ต�าหนกัจติรลดารโหฐาน”, 

  มิตรครู. 19(8) (สิงหาคม 2540): 3.

ดเิรก พรสีมา และคนอ่ืนๆ. ปฏริปูการศกึษาไทย ท�าอย่างไร.

  กรุงเทพฯ: ส.รุ่งทิพย์ ออฟเซ็ท, 2541. 

ทองใบ สุดชารี.  ทฤษฎีองค์การวิเคราะห์แนวความคิด 

 ทฤษฎีและการประยกุต์. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยั 

 ราชภัฏอุบลราชธานี, 2543.

เทอดไท คงงาม.  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ 

           วิชาชีพครู พ.ศ.2548 ของข้าราชการครู สังกัด 

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  

 เขต 1.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2551.

น�้าฝน ปลักปลา. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตนของ 

 ครูตามจรรยาบรรณครู ตามความคิดเห็น 

 ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะ 

 กรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย. 

  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏเชียงราย, 2546.

พินิจนารถ ล�าดวน.  ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตน 

 ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถาน 

 ศึกษาตามการรับรู ้ของครูกับความพึงพอใจ 

 ต่อการปฏิบัติงานของครูสังกัดส�านักงานเขต 

 พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. 

  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 2552.

ยนต์ ชุ่มจติ.  ความเป็นคร.ู กรงุเทพฯ: โอ เอส พริน้ติง้เฮ้าส์, 

  2550. 

สุรศักดิ์ หลาบมาลา.  ครูแห่งชาติของประเทศอังกฤษ. 

  กรุงเทพฯ: ส�านักงานปฏิรูปวิชาชีพครู ส�านักงาน 

 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.

เอื้อ ทรวงโพธิ์.  การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 

 เกีย่วกบัการเสรมิสร้างและพฒันาจรรยาบรรณ 

 ครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียน 

 มัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ 



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 9(1): ม.ค. - มิ.ย. 2557104

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 นครราชสีมา, 2545.

Hankin, Bondie Dix.  “An Analysis of Criteria Used 

  by New York Commissioners in Deciding 

  Classis Dealing With Teacher Competence 

 from 1958 to 1968,” “Dissertation  

 Abstracts International. 51 (March 1991): 

  3044-A.


