
 

97 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และเพ่ือเปรียบเทียบ

จรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและขนาดโรงเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก ครู 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จํานวน 116 คน 

เครื่องมือเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและการทดสอบรายคู ดวยวิธีการของเชฟ

เฟ  

 ผลการวิจัยพบวา  

1. จรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัด

เพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานจรรยาบรรณตอผูรับบริการ ดาน

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ดานจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ ดานจรรยาบรรณตอตนเอง และดานจรรยาบรรณ

ตอสังคม  

   2. ผลการเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเบญจม

เทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา 

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

   

1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา 
2รองศาสตราจารย ดร.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา 
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 3. ผลการเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนเบญจม

เทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานจรรยาบรรณตอ

วิชาชีพ และดานจรรยาบรรณตอผูรับบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน ดานจรรยาบรรณ

ตอตนเอง ดานจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และดานจรรยาบรรณตอสังคมไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: จรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

 

Abstract  

The research purposes were: to study professional ethics for school administrators according 

to opinion of Benchamatheputhi Phetchaburi School teachers under the jurisdiction of the Secondary 

Educational Service Area Office 10; and to compare professional ethics for school administrators 

according to opinion of Benchamatheputhi Phetchaburi School teachers under the jurisdiction of the 

Secondary Educational Service Area Office 10, classified by the education background and school 

size. The sample was the 116 teachers of Benchamatheputhi Phetchaburi School administrators under 

the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 10. The research instrument was the 

5-levels estimate rating scale questionnaire. The data analysis statistics were the percentage, mean, 

standard deviation, t-test, one-way Analysis of Variance and multiple- comparison by Scheffe method. 

 The research findings were: 

  1. The professional ethics for school administrators according to opinion of 

Benchamatheputhi Phetchaburi School teachers under the jurisdiction of the Secondary Educational 

Service Area Office 1 0 , the overall was at high level. When each aspect consideration found every 

aspect was at high level; in order as followed: the ethics for service recipient aspect, the professional 

ethics aspect, the ethics for professional practitioner aspect, the ethics for oneself aspect, and the 

ethics for society, respectively. 

  2. The comparative results of professional ethics for school administrators according to 

opinion of Benchamatheputhi Phetchaburi School teachers under the jurisdiction of the Secondary 

Educational Service Area Office 10, classified by education background found overall and each aspect 

were different with statistical significance level .05. 

  3. The comparative results of professional ethics for school administrators according to 

opinion of Benchamatheputhi Phetchaburi School teachers under the jurisdiction of the Secondary 

Educational Service Area Office 10, classified by school size found overall was different with statistical 

significance level .05. When each aspect consideration found the ethics for service recipient aspect  
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and the professional ethics aspect were different with statistical significance level .05; but the ethics 

for professional practitioner aspect, the ethics for oneself aspect, and the ethics for society did not 

different. 

Keywords: Professional Ethics for School Administrators 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ปจจุบันปญหาท่ีเกิดข้ึนในการวางตัวเปนแบบอยางท่ีดีของผูบริหารสถานศึกษาอาจมีขอบกพรอง ดวย

ปจจัยหรือสาเหตุหลายอยางท่ีเกิดข้ึนตามสื่อตางๆ เชนการวางตนไมมีความสัมพันธกับชุมชนในเขตบริการโรงเรียน 

การดื่มสุรา การเลนการพนันตางๆ ความสัมพันธฉันชูสาว การปลอมแปลงเอกสารตางๆของทางราชการ แสวงหา

ผลประโยชนสวนตนอยางขาดมนุษยธรรมและในปจจุบันยังพบวา มีสถิติเก่ียวกับพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในวงการราชการ โดยเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งสวนหน่ึงเปนการกระทําของขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังยังมี

ขอมูลปรากฏในรายงาน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําป พบวา ขาราชการ

ครูโดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาถูกดําเนินการทางวินัย คอนขางมาก เน่ืองจากมีพฤติกรรมไมเหมาะสมและจาก 

การศึกษาเอกสารพบวา กรณีท่ีผูบริหารสถานศึกษาผิดมากท่ีสุดไดแกการทุจริต การประพฤติผิดระเบียบ การทําผิด

ทางเพศ กรณีชูสาว อนาจาร และคอรรัปช่ันในพัสดุกอสราง สิ่งเหลาน้ีเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาท้ังสิ้น ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการไมควรมองแคการปฏิรูปดวยการแกปญหาการปฏิรูป

การศึกษาแตตองสงเสริมการบกระดับมาตรฐานคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาไปพรอมกัน ดังน้ันถาผูบริหารท่ีปฏิบัติตน

ตามแบบแผนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีกําหนดไวอยางเครงครัดยอมทําใหตนมีบารมีเปนท่ีเลื่อมใส 

ศรัทธาของผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา (สฎายุ ธีระวนิชตระกูล, 2553: 1) 

 ดวยเหตุผลจากสภาพปญหาทางดานจรรยาบรรณท่ีปรากฏตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีมี

ผลกระทบตอวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และความคาดหวังเก่ียวกับการเรียนรูของนักเรียน ความคาดหวังของสังคม 

มาตรฐานการศึกษาชาติ ความตองการดานวัตถุนิยม ปจจัยในการดํารงชีวิต ความเสมอภาคทางสังคม สิ่งเหลาน้ียอมมี

ผลกระทบตอการจัดการบริหารงานในสถานศึกษา เปนปจจัยเสี่ยงท่ีผูบริหารอาจมีการปฏิบัติผิดหลักจรรยาบรรณ 

ดงัน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมีมาตรฐานในการปฏิบัติตนเพ่ือยึดหลักใหเกิดความถูกตอง ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ี

จะศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในการวิจัยน้ีจะศึกษาถึงจรรณยาบรรณของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยใชเกณฑมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภา พ.ศ. 2548 ในมาตรฐาน

การปฏิบัติตนซึ่งมี 5 จรรยาบรรณ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2549: 116 – 121) ดังน้ี จรรยาบรรณตอตนเอง 

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ จรรยาบรรณตอผูรับบริการ จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณตอสังคม โดย

มีการจําแนกครูตาม ขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา ท้ังน้ีเพ่ือเปนมาตรฐานคณุภาพการจัดการศึกษาของชาติใหดียิ่งข้ึน

ตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูครู โรงเรียนเบญจม

เทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและขนาด

โรงเรียน 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ครู โรงเรียน

เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน โดย

ใชเกณฑมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภาพ.ศ.2548 ของผูบริหารสถานศึกษา มี 5 

จรรยาบรรณ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 หนา 116 -121) ดังน้ี คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง 2) จรรยาบรรณ

ตอวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 4)จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 5) จรรยาบรรณตอสังคม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  

  2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จํานวน 116 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และ

มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610) จากน้ันใชการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) 

และสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยครั้งน้ี แบงเปน 2 ตอน 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) จํานวน 2 ขอ  

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ จรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผูวิจัยไดศึกษาจาก

แนวคิดทฤษฏี คุณลักษณะท่ีเก่ียวของ จากตํารา เอกสาร และเลือกแบบสอบถามโดยใชเกณฑจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ผูบริหารสถานศึกษา สํานักมาตรฐานวิชาชีพ คุรสภา 2548 มี 5 จรรยาบรรณ คือ จรรยาบรรณตอตนเอง , 

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ, จรรยาบรรณตอผูรับบริการ,จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณตอสังคม 

ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด 

 การสรางและการทดสอบเคร่ืองมือ  

  การสรางเครื่องมือของผูวิจัยอาศัยหลักการและแนวคิดในการสรางเครื่องมือดวยตนเองและศึกษาเอกสาร 

ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปน้ี 

  1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาตาม

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  

  2. กําหนดขอบเขตการศึกษาคนควาในครั้งน้ีโดยจําแนกครู วุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียน 

  3. การสรางเน้ือหาใหครอบคลุมเน้ือเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามเกณฑ 

จรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  

  4. ผูวิจัยไดเสนอแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตออาจารยท่ีปรึกษางานนิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจพิจารณา

แกไขภาษา เน้ือหา และโครงสรางเพ่ือใหเกิดความเขาใจชัดเจนแกผูตอบแบบสอบถามสามารถวัดโดยตรงตาม

วัตถุประสงคนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไข และนําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content 

Validity) โดยการหาคา IOC (Item-Objective Congruence Index) ได คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 

0.60 – 1.00 จํานวน 40 ขอ 

   5. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับครูในโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

และนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

ของครอนบาค (Cronbach s Alpha Coefficent) (Cronbach, 1990,pp.202-204) ไดคาความเช่ือมั่น .97  

  6. นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชแลว มาจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บรวบรวม

ขอมูล 

 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

 มีข้ันตอนดําเนินการดังน้ี 

  1. การเก็บรวบรมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ไดแบบสอบถามคืน 116 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

  2. การจัดทําขอมูลไดดําเนินการดังน้ี 

    2.1 เมื่อไดแบบสอบถามคืนมาผู วิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของ

แบบสอบถาม 

    2.2 นําแบบสอบถามใหคะแนนตามคานํ้าหนักแตละขอบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดย

ใชระบบคอมพิวเตอร 
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    2.3 ทําการวิเคราะหขอมูล และนําผลการคํานวณมาวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคและ

สมมติฐานการวิจัยเกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถาม และการแปลความหมายของคาคะแนนแบบสอบถาม

เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

 การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยเลือกวิธีการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

  1. วิเคราะหระดับจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนเบญจม

เทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมรายดานและรายขอ ดวย

คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

  2. เปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคดิเห็นของครู โรงเรียนเบญจมเทพ

อุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามวุฒิการศึกษาดวยใชการ

ทดสอบคาที (t- test Independent) 

  3. เปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคดิเห็นของครู โรงเรยีนเบญจมเทพ

อุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามขนาดโรงเรียนดวยการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อมีความแตกตางกัน จึงทําการทดสอบรายคู ดวยวิธีการ

ของเชฟเฟ ( Schffe ' test ) 

 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

    1.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง

หรือ IOC (Item Objective Congruence Index) 

    1.2 การหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถิติพ้ืนฐาน  

2.1 คารอยละ (Percentage) 

2.2 คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

  3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

   3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยใชการ

ทดสอบคาที (t- test Independent) 
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 3.2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางจําแนกตามขนาดของโรงเรียนใชการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และในกรณีท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ทําการทดสอบเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe ‘s test) 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การวิเคราะหระดับจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนเบญจม

เทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

  

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและราย

ดาน 

 

จรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ 

1. จรรยาบรรณตอตนเอง  4.19 .60 มาก 

2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  4.22 .51 มาก 

3. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ  4.26 .54 มาก 

4. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 4.19 .56 มาก 

5. จรรยาบรรณตอสังคม 4.18 .52 มาก 

โดยรวม 4.21 .49 มาก 

 จากตารางท่ี 1 พบวา จรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนเบญจม

เทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10โดยรวมอยูในระดับมาก ( X

=4.21;S.D.= .49) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ

แรก ดังน้ี ดานจรรยาบรรณตอผูรับบริการ ( X =4.26;S.D.=.54) ดานจรรยาบรรณตอวิชาชีพ ( X =4.22;S.D.=.51) 

ดานจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ( X =4.19;S.D.=.56)  

 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 

จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผลการศึกษา 

ดังน้ี 

  1. จรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัด

เพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนไดมีการพัฒนา และเพ่ิมพูนความรูใหม ๆ พัฒนา

ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนฝกฝน ความสามารถใหมีความชํานาญ มีทักษะ และเจตคติในการบริหารงานอยางตอเน่ือง  
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อีกท้ังผูบริหารโรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง โดยเขารับการอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการ

ทํางานของผูบริหารและบุคลากร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใหมีความพรอมและสามารถ

ดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจําปไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนผลใหผูบริหารโรงเรียนในเขตอําเภอวิหาร

แดง ในปจจุบันมีจรรยาบรรณ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติของการเปนผูบริหาร สอดคลอง

กับงานวิจัยของ พินิจนารถ ลําดวน (2552:81-85) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 

วิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1 ผลการวิจัยพบวา 1. ครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต1 รับรูการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก สอดคลอง

กับงานวิจัยของโยษิตา เพชรกูลกิจ (2554: 61-65) ไดศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู อําเภอบานบึง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1ผลการวิจัยพบวา1. จรรยาบรรณ

วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอําเภอบานบึงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรีเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนเบญจม

เทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวม

และรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับ

ปริญญาตรีในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ไดมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและแลกเปลี่ยนทัศนคติกับบุคคลในสถานภาพตาง ๆ ท้ังครูผูสอนดวยกันและผูบริหาร

สถานศึกษา ไดรวมงานกับผูบริหารอยางตอเน่ืองในดานการจัดการศึกษา มีความรับผิดชอบรวมกัน ชวยเหลือเก้ือกูล

กัน ทําใหเกิดความผูกพันทางดานจิตใจ มีความเช่ือมันในตนเอง มีความรับผิดชอบ จึงสงผลตอความคิดเห็นท่ีมีตอ

จรรยาบรรณของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 แตกตางจากความคิดเห็นของครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ผลวิจัยสอดคลองกับงานวิจัย

ของบรรพต สรวนรัมย (2555 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 ตอสภาพการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามขอบังคับคุรุสภาวา

ดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นตอ

สภาพการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาท้ัง 3 ดาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05  

  3. ผลการเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียน

เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 

พบวา ครูมีความคิดเห็นตอจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของปรีชา อยูภักดี (2551: 75-80 ) ไดทําการวิจัย เรื่องการปฏิบัติตนตามคุณธรรม

จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สพท.ชัยภูมิ เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางความ 
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คิดเห็นของครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนและคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามประสบการณการทํางานโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนเบญจมเทพ

อุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช  

  1.1 ดานจรรยาบรรณตอตนเอง ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ รวมท้ังศึกษา 

คนควา ริเริม่สรางสรรคความรูใหมในการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ  

  1.2. ดานจรรยาบรรณตอวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของวิชาชีพหรือ

องคกรวิชาชีพอยางสรางสรรค 

 1.3. ดานจรรยาบรรณตอผูรับบริการ ผูบรหิารสถานศึกษาควรปฏิบัติงานหรือใหบริการอยางมีคณุภาพ 

โดยคํานึงถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูรบับริการ 

 1.4. ดานจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผูนําในการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนา 

 1.5. ดานจรรยาบรรณตอสังคม ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนท่ีจัดเพ่ือประ

โยชนตอการศึกษา สงเสรมิการจัดกิจกรรมเพ่ือศิษยและผูรบับริการเกิดการเรียนรู  

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

   2.2  ควรศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามความคดิเหน็ของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
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