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56252379 : การบริ หารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริ ญญามหาบัณฑิต
คาสาคัญ : จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หาร, การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
นางสาว สุ รียพ์ ร จิตรกิ ตติ โชติ : จรรยาบรรณของวิช าชี พผูบ้ ริ หารกับ การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร. สายสุ ดา เตียเจริ ญ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ 1) จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 2) การบริ หารงานบุ คคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับ
การบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ กษา สั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รีขัน ธ์ เขต 1 กลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 จานวน 97 แห่ ง ผูใ้ ห้
ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย 1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อรักษาราชการแทนผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 1
คน 2) หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานบุคคล หรื อรองหัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานบุคคล จานวน 1 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ้ น จานวน
194 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 และการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาตามคู่มือ
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานที่ เป็ นนิ ติ บุ ค คล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สถิ ติ ที่ ใช้ใ นการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ได้แ ก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจยั พบว่า
1) จรรยาบรรณของวิช าชี พ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยเรี ยงค่ามัชฌิมเลขคณิ ตจากมากไปน้อย ดังนี้
จรรยาบรรณต่อผูร้ ับ บริ การ จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิช าชี พ จรรยาบรรณต่อสังคม จรรยาบรรณต่อ ตนเอง และ
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2) การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรี ยงค่ามัชฌิมเลขคณิ ตจากมากไปน้อย ดังนี้ วินัยและการรักษาวินัย
การวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ ง การออกจากราชการ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และการเสริ มสร้ าง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
3) จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 มีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ในลักษณะคล้อยตามกัน
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The purposes of this research were to determine 1) school administrator professional ethics in school
under Prachuap Kiri Khan Primary Education Service Area 1 2) the personal administration in school under Prachuap
Kiri Khan Primary Education Service Area 1 3) the relationship between school administrator professional ethics of
school and the personal administration of school in Prachuap Kiri Khan Primary Education Service Area 1. The sample
of this research consisted of 97 schools in Prachuap Kiri Khan Primary Education Service Area 1. The respondents were
a school director or an acting school director and head or deputy head of human resources management department,
totally of 194 respondents. The research instrument was a questionnaire regarding school administrator professional
ethics based on the regulations of the Teachers Council. According to the rules of teachers ‘council with behavioral
patterns for the ethics of profession 2013 and the personal administration of school. Based on the manual of basic school
administration that is corporation, Ministry of Education. The statistics used to analyze the data were frequency,
percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient.
The finding revealed as follows
1) School administrator professional ethics in school under Prachuap Kiri Khan Primary Education
Service Area 1, as a whole and individual were found at the highest level. ; ranking from the highest mean to the lowest
mean as follow: the ethics for client, the ethics for workmate, the ethics for social, the ethics for self and the ethics for
profession.
2) The personal administration in school under Prachuap Kiri Khan Primary Education Service Area 1,
as a whole and individual were at the highest level. Ranking from the highest mean to the lowest mean as follow:
discipline and discipline procedures, manpower planning and placement, retirement, recruitment and increasing
performance efficiency.
3) The relationship between school administrator professional ethics and the personal statistical in
school under Prachuap Kiri Khan Primary Education Service Area 1 was at .01 level of significance.
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บทที่ 1
บทนา
สั ง คมไทยในยุ ค ปั จ จุ บ ัน เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว อัน เนื่ อ งมาจากความรู ้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทาให้มนุ ษย์ในสังคมต้องผูกพันตนเองติดอยูก่ บั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อ ย่า งไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ เมื่ อ มนุ ษ ย์เพิ่ ม มากขึ้ น ความต้อ งการปั จ จัย ต่ า งๆใน
การด ารงชี วิต ก็ เพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง ท าให้ เกิ ด สภาพการแข่ ง ขัน ที่ เป็ นผลอัน เนื่ อ งมาจากการพัฒ นา
การเปลี่ ยนแปลงทั้งทางด้านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ มี ค วามเจริ ญ ก้าวหน้าอยู่ต ลอดเวลา
แต่ในความเจริ ญก้าวหน้านั้นกลับส่ งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชี วิต การดาเนิ นชีวิตประจาวัน
วัฒ นธรรมดั้งเดิ ม และสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขันทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง
และอื่นๆ ซึ่ งส่ งผลให้คุณภาพชี วิต ด้านจิตใจลดต่ าลง เพราะมุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
การมี คุ ณ ธรรมในการด าเนิ นชี วิ ต ท าให้ ก ารวางแนวทางในการพั ฒ นาประเทศต้ อ งเน้ น
ด้านการบริ หารจัดการและการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพกลไกการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกเรื่ องไม่วา่ จะ
เรื่ องการมีระบบการศึกษา ส่ งเสริ มการเติบโตทางเศรษฐกิ จแบบยัง่ ยืน มีระบบโครงสร้ างพื้นฐาน
ที่รองรับการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างยัง่ ยืนที่จะทาให้ประเทศมีการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และการบริ หารราชการแผ่นดินที่มีประสิ ทธิ ภาพ 1
จากสถานะของประเทศและบริ บทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยูท่ าให้
ต้องมีการกาหนดแผนพัฒนาประเทศและกรอบหลักการของการวางแผนที่นอ้ มนาและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่ วม การพัฒนาที่
ยึดหลัก สมดุ ล และยัง่ ยืน สั ง คมอยู่ร่วมกัน อย่างมี ค วามสุ ข โดยเฉพาะในเรื่ องของการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู ้ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทัว่ ถึง มีการปฏิ รูประบบบริ หารจัดการ
ทางการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่ม
คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภาพการจัดการศึ ก ษา พัฒ นาคุ ณ ภาพครู ท้ งั ระบบตั้งแต่ กระบวนการผลิ ต
สรรหา และการคัดเลื อกให้ได้ค นดี ค นเก่ ง รวมทั้งระบบการประเมิ นและรั บ รองคุ ณ ภาพที่ เน้น
1

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (กรุ งเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2558).

2
ผลลัพธ์ จากตัวผูเ้ รี ยน รวมทั้งการปฏิ รูปหลักสู ตรที่ มุ่งจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้ างสมรรถนะกาลังคน
ทั้งระบบการศึกษา
กระบวนการบริ ห ารจัด การศึ ก ษาจึ งถื อได้ว่าเป็ นกลไกส าคัญ ของการปฏิ รูป การศึ ก ษา
ที่ จ ะท าให้ ก ารศึ ก ษาขับ เคลื่ อ นไปได้ท้ ัง ระบบ ซึ่ งการบริ ห ารการศึ ก ษาต้อ งค านึ งถึ งหลัก การ
กระจายอานาจสู่ องค์กรในระดับต่างๆ ที่มีหน้าที่บริ หารทั้งในส่ วนกลางและส่ วนท้องถิ่ น ดังนั้นใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และที่
แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ก ล่ า วว่า ต้องก าหนดให้ มี ก ารกระจายอ านาจการบริ ห าร
การศึ ก ษาไปสู่ ส ถานศึ ก ษาโดยตรง เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษามี อ านาจหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและ
ความคล่องตัวโดยจัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตัวแทนครู ตวั แทนผูป้ กครองและชุ มชนร่ วมกันบริ หารสถานศึกษาให้สอดคล้องความต้องการของ
นักเรี ยนและให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการศึกษาที่ได้วางไว้ 2

ความเป็ นมาของปัญหา
การจัด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพสามารถผลัก ดัน ให้ เกิ ด การพัฒ นาประเทศในทิ ศ ทาง
ที่พึงประสงค์ได้ โดยเฉพาะสภาวการณ์ปัจจุบนั ที่สังคมเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การศึกษาจึงยิ่งมี
บทบาทสาคัญในการเตรี ยมคนให้เข้าสู่ สังคมอนาคตมีคุณลักษณะสาคัญที่สามารถปรับตัวให้เข้า
กับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ระบุ ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็ นไป
เพื่ อพัฒ นาคนไทยให้ เป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู รณ์ ท้ งั ร่ างกาย จิ ต ใจ ความรู ้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข” 3 และหมวด 7 ครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสาระสาคัญ คือ ให้กระทรวงส่ งเสริ มให้มีระบบ กระบวนการผลิ ต
และพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เป็ นวิชาชี พชั้นสู ง ให้มีองค์กรวิชาชี พครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารการศึกษา เป็ นองค์กร
อิสระมีอานาจหน้าที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง
กากับ ดู แลการปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิช าชี พ การผลิ ตและพัฒ นาคณาจารย์
2

วิชยั โถสุ วรรณจินดา, การบริ หารทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 4 ed. (กรุ งเทพมหานคร:
สานักพิมพ์ โฟรเพช, 2551).
3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2551 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551).

3
และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชี พ และการบริ หารงาน
บุคคลของข้าราชการหรื อพนักงานของรัฐ4 ด้วยเหตุน้ ีผปู ้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาจึงมีความสาคัญ
เป็ นอย่างยิ่ง และด้วยความสาคัญของวิชาชี พดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
จึงบัญญัติให้องค์กรวิชาชีพครู คือ คุรุสภา ทาหน้าที่ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
ผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผู ้ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและทั ก ษะอย่ า งสู ง
ในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและประพฤติปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชี พ
รวมทั้ง มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับ การเป็ นวิ ช าชี พ ชั้น สู ง ดัง นั้ น ผู ป้ ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษาจึงต้องได้รับใบอนุ ญาตในการประกอบวิชาชี พ ต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิช าชี พ ตามที่ ก าหนดอัน ประกอบด้วย 1) มาตรฐานความรู ้ และประสบการณ์
วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบตั ิตน คือ จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ปัจจุบนั นโยบายด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู ้ให้มีคุณภาพเป็ นนโยบาย
ที่ ส าคัญ และได้ก าหนดไว้เป็ นส่ วนหนึ่ ง ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
โดยการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติใ ห้บ รรลุ เป้ าหมายต้องอาศัย กระบวนการบริ หารที่ จะต้องมี
การดาเนินการให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ โดยเน้นไปที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาการจัด
การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาจะบรรลุ ถึ งเป้ าหมายและวัตถุ ป ระสงค์ไ ด้จะต้องเกิ ดจากความร่ วมมื อ
ระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู เป็ นสาคัญ สามารถจูงใจและทางานร่ วมกันปฏิบตั ิให้เป็ นผลดี
ต่อสถานศึกษา5 ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารสถานศึกษาจึงเป็ นผลมาจากความรู ้ความสามารถของ
ผูบ้ ริ ห าร ในการน านโยบายมาสู่ ก ารปฏิ บ ัติที่ เป็ นแนวทางที่ ส าคัญ ในการสร้ างเด็ ก และเยาวชน
ให้เป็ นคนดี มีคุณภาพ จึงถื อได้ว่าผูบ้ ริ หารเป็ นหัวใจสาคัญขององค์กรที่ทุกองค์กร ย่อมปรารถนา
และให้การยอมรับผูบ้ ริ หารที่มีคุณภาพ เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีทกั ษะความชานาญ
มีประสบการณ์ แต่เหนือสิ่ งอื่นใดคือความเป็ นผูท้ ี่มีจิตใจที่น่าเลื่อมใสซึ่ งถือเป็ นคุณสมบัติอนั สาคัญ
ที่จะเป็ นส่ วนส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารนั้นสามารถครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเพื่ อ ให้ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ ทางการศึ ก ษารั บ ทราบถึ งแนวทางในการปฏิ บ ัติ ต นได้ถู ก ต้อ ง
คุรุสภาออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชี พและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ใช้เป็ น
4

กระทรวศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์ (ร.ส.พ.), 2546).
5
จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิในการบริ หารสถานศึกษา (กรุ งเทพฯ: มติชน,
, 2545).

4
แนวทางในการปฏิ บตั ิ ซ่ ึ งกล่ าวถึ ง มาตรฐานการปฏิ บตั ิตน นั่นหมายถึ ง จรรยาบรรณของวิชาชี พ
ที่กาหนดขึ้นเป็ นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่ งผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาต้องปฏิบตั ิตาม
เพื่อรักษาและส่ งเสริ มเกี ยรติ คุณชื่ อเสี ยง และฐานะของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาให้เป็ นที่
เชื่ อถื อศรั ท ธาแก่ ผูร้ ั บ บริ ก ารและสั งคมอัน จะนามาซึ่ งเกี ยรติ และศักดิ์ ศรี แห่ งวิช าชี พ หมวดที่ 3
จรรยาบรรณของวิชาชี พ ประกอบด้วย 5 ส่ วน คื อ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชี พ
จรรยาบรรณต่ อผูร้ ั บ บริ ก าร จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิช าชี พ และจรรยาบรรณต่อสั งคม6
ผูบ้ ริ หารคือผูท้ ี่มีศิลปะในการใช้คนให้ทางานและเป็ นผูท้ ี่กาหนดอนาคตทั้งของตัวผูน้ า ผูต้ าม และ
องค์ก รเป็ นคนที่ จะต้องมี ค วามเข้าใจในสถานการณ์ ก ระแสโลกาภิ วตั น์ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลาใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น โดยคานึงถึงประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติเป็ นหลัก
ดังนั้นการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ต้องจัดการศึกษาอบรม
ให้ เกิ ด ความรู ้ คู่ คุ ณ ธรรมเพื่ อ ให้ ไ ด้ผู เ้ รี ย นที่ พึ งประสงค์ คื อ ผูเ้ รี ย นเป็ นคนดี คนเก่ ง และคนมี
ความสุ ข การจัดการศึกษาที่จะได้ผเู ้ รี ยนที่พึงประสงค์ผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญคือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู
และผูป้ กครอง การที่ ผูเ้ รี ย นซึ่ งเป็ นผลผลิ ต ของการจัด การศึ ก ษาจะเป็ นคนดี คนเก่ ง และคนมี
ความสุ ขได้ ครู ตอ้ งเป็ นแบบอย่างที่ดี ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะ
ความชานาญงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและที่สาคัญต้องเป็ นผูม้ ีคุณธรรมในจิตใจ เพราะคุณธรรม
เป็ นคุณสมบัติที่สาคัญที่จะเป็ นส่ วนเสริ มให้ผบู ้ ริ หารสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การจัด การศึ ก ษาหรื อการปฏิ รูป การศึ ก ษาจะประสบผลส าเสร็ จเป็ นไปได้ย ากหากทั้ง นี้ เพราะ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึก ษาเป็ นผูท้ ี่ มี อิท ธิ พ ลต่ อผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชา การที่ ผูเ้ รี ย นซึ่ งเป็ นผลผลิ ตของการ
จัด การศึ ก ษาจะมี ค วามรู ้ คู่ คุ ณ ธรรมได้ ครู จาเป็ นต้อ งมี ค วามรู ้ แ ละคุ ณ ธรรมก่ อ นเพราะครู คื อ
แบบอย่างของนักเรี ยน และในขณะเดียวกันผูบ้ ริ หารสถานศึกษาก็จะต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ครู
และด้วยสภาพเสื่ อมโทรมของสั งคมไทยในทุ กวันนี้ ท าให้ผูบ้ ริ หารสถานศึก ษามี การประพฤติ
ปฏิ บ ตั ิ ตนในทางที่ ไม่ ถู กต้อง ขาดศี ล ธรรม คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมไม่ น้อย ซึ่ งสามารถพบเห็ น
พฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมนี้ จากหนังสื อพิมพ์ หรื อสื่ อต่างๆ และจากข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ทุ จริ ตและประพฤติ มิ ช อบในวงราชการ โดยเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พบว่าส่ วนหนึ่ งเป็ นพฤติ ก รรมที่
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ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ, ราชกิจจานุ เบกษา
เล่ม 122 (ตอนพิเศษ 76 ง (5 กันยายน 2548)).
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ไม่เหมาะสมของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ7 จากสภาพที่เป็ นจริ งดังกล่าวยังคงมีผบู ้ ริ หาร
สถานศึกษาจานวนไม่น้อยที่ ไม่ปฏิ บตั ิงานหรื อปฏิ บตั ิตนตามคุ ณธรรม และยังคงกระทาความผิด
ทางวินยั อย่างต่อเนื่ อง ไม่เป็ นไปตามความคาดหวังของสังคม ขาดความรับผิดชอบ มีการแสดงตน
ไม่ เหมาะสมกับ ความเป็ นผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ขาดความเมตตา ขาดความสามัค คี ส่ ง ผลให้
ความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในสถานศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับสภาพแวดล้อม
ภายนอกขาดความเชื่อถือ ขาดการยอมรับ ทาให้การบริ หารจัดการสถานศึกษาไม่มีประสิ ทธิ ภาพ8
โดยทั่วไปการศึ ก ษาถื อ ว่าเป็ นทางออกที่ ส าคัญ ในการแก้ปั ญ หาต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คมท าให้
สถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรในสถานศึกษากลายเป็ นความคาดหวังของสังคมในการเป็ น
แบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรม และอีกส่ วนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือ การบริ หารงาน
บุ คคลเป็ นงานที่ ส าคัญ งานหนึ่ งในสถานศึ ก ษาที่ เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ส าคัญ ที่ สุ ดของการบริ ห ารที่
ผูบ้ ริ หารทุกคนต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง นับตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน ตลอดจนหาวิธีจูงใจ
และกระตุน้ การทางาน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารทุกคนต้องทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
คนไปพร้อมกับการบริ หารงานด้านอื่นๆ ด้วย การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็ นหน้าที่หลัก
อันหนึ่ งของผูบ้ ริ หาร เพราะการดาเนิ นงานของ สถานศึ กษาให้บรรลุ เป้ าหมายนั้น ต้องอาศัยคน
เพราะคนคื อปั จจัย ที่ ส าคัญ ที่ สุ ดในการท างาน องค์ก รใดมี ก าลัง คนที่ มี คุ ณ ภาพองค์ก รนั้น ย่อ ม
ประสบความสาเร็ จ การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาจึงเป็ นหัวใจของการบริ หาร เพราะถึงแม้
จะมีทรัพยากรอื่น เช่น วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่หรื อเงินมากพร้อมเพียงใด แต่หากขาดบุคลากร
ที่มีความรู ้ความสามารถในการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแล้วก็อาจทาให้องค์กร
นั้นไม่ประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ การบริ หารงานบุคคลจึงเป็ นกระบวนการหนึ่งของ
การบริ หารเพื่ อให้สถานศึ กษาสามารถปฏิ บตั ิ ภารกิ จได้บ รรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ บารุ งรักษาคนดี
มี ความรู ้ ความสามารถไว้ในหน่ วยงานให้ ม ากที่ สุ ด ผูบ้ ริ หารที่ ดาเนิ นการด้านบุ ค คลได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ จะสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลเท่าที่ มีอยู่น้ นั เป็ นกาลังสาคัญในการบริ หารงานด้าน
อื่นๆ ให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเช่นเดียวกัน ซึ่ งการมีคุณธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
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สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ, บทสรุ ปสาหรับ
ผูบ้ ริ หาร : การศึกษาการรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดินในการศึกษาภาคบังคับ (2553).
8
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1, รายงานการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต 1 ประจางบประมาณ 2557-2558 (ประจวบคีรีขนั ธ์: กลุ่มนโยบายและแผน, 2557).

6
จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคลากรในสถานศึกษาอย่างชัดเจน เพราะผูบ้ ริ หารที่มีคุณธรรมเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิตนจะสามารถช่วยให้การควบคุมผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดผลสาเร็ จดีข้ ึน สามารถโน้มน้าว
ผูอ้ ื่นให้ทาในสิ่ งที่ตนเองต้องการได้ รู ้จกั ใช้คนเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพขององค์กรให้มีความเจริ ญ
งอกงามขึ้ นมาได้ การบริ หารงานบุ คคลในสถานศึ กษาจึงเป็ นเรื่ องที่ สาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะใน
สถานศึกษาที่มีบุคลากรตาแหน่งต่างๆ มากมาย การบริ หารงานมีการจัดสายบังคับบัญชา และหน้าที่
ความรับผิดชอบที่หลากหลาย จึงต้องดาเนินการให้เข้าถึงบุคลากรทุกระดับ
ปัญหาของการวิจัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 เป็ นหน่ วยงานในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.2546 เป็ นองค์กรขับเคลื่อนการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ ม สนับสนุ น
และพัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพสู่ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา่ “การบริ หารราชการต้อง
เป็ นไปเพื่ อประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ดผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อภารกิ จของรั ฐความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ความคุม้ ค่าในเชิ งภารกิจแห่ งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จาเป็ น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้ งถิ่น การกระจายอานาจตัดสิ นใจ การอานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผรู ้ ับผิดชอบต่อผลของงาน” จากการ
สั ง เคราะห์ ร ายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านกลุ่ ม งานวิ นัย และนิ ติ ก าร ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 พบว่าจานวนผูก้ ระทาผิดวินยั ของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึ ก ษายังมี จานวนที่ ล ดลงแต่ย งั ไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ สอดคล้องกับ สรุ ป
โครงการพัฒ นาข้าราชการและบุ คลากรทางการศึ ก ษาด้านวินัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558
ที่พบว่า
1. มีการกระทาผิดทางวินยั กรณี ความผิดเกี่ยวกับการทุจริ ตโดยตั้งใจ คือ ความผิดฐานจาก
การลักลักทรัพย์ มีพฤติกรรมที่ ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของประชาชน และเป็ นแบบอย่างที่
ไม่ดีแก่ศิษย์หรื อผูร้ ับบริ การหรื อประชาชน รวมทั้งเสี ยชื่อเสี ยงขององค์กรวิชาชีพ
2. มีก ารกระทาผิดทางวินัย กรณี ความผิดเกี่ ยวกับการปกครองและการบังคับบัญชา คื อ
ไม่ ต้ งั ใจปฏิ บ ัติหน้าที่ ราชการ ประพฤติ ตนไม่ เหมาะสมกับ ความเป็ นข้าราชการครู ปฏิ บ ตั ิ หรื อ
ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยมิชอบ และไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ
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3. การกระทาผิดทางวินยั กรณี ความผิดเกี่ ยวกับการไม่รักษาความสามัคคี คือ การทะเลาะ
วิวาท การทาหนังสื อร้องเรี ยนกล่าวหา
4. การกระทาผิดทางวินยั กรณี ความผิดเกี่ยวกับกรณี ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ คือ
กรณี ไม่เอาใจใส่ ระมัดระวังรั กษาประโยชน์ ของทางราชการ เป็ นผูบ้ งั คับ บัญ ชาไม่ ควบคุ ม ดู แล
เอาใจใส่ ในการบริ หารงานการเงินโรงเรี ยน
5. มี ก ารกระท าผิดทางวินัย กรณี ค วามผิดเกี่ ยวกับ การลงโทษนัก เรี ยนด้วยความรุ นแรง
ด้วยการตี ไม่ มีเหตุ ผล ใช้คาพูดไม่เหมาะสมกับศิ ษ ย์ ข่มขู่ผูป้ กครอง นักเรี ยน ไม่ เตรี ยมการสอน
มีบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู
6. การกระทาผิดทางวินัย กรณี ความผิดเกี่ ยวกับการละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่ราชการ คือ
ลงเวลามาปฏิบตั ิราชการแล้ว ไม่อยูป่ ฏิบตั ิราชการ ละทิ้งหน้าที่9
นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาที่เกิ ดขึ้นอาจเกิ ดจากระบบการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
และปั ญหาจากตัวของข้าราชการอีกหลายประการ จึงเห็นได้วา่ จรรยาบรรณวิชาชี พผูบ้ ริ หารมีความ
จาเป็ นและมีความสาคัญต่อการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง และยังมีอิทธิ พล
ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการบริ หารสถานศึกษา จาเป็ นที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาต้อง
มี แ บบแผนพฤติ ก รรมตามจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ เนื่ อ งจากจรรยาบรรณนั้ น เป็ นหลัก แห่ ง
มาตรฐานการปฏิ บตั ิตนที่เป็ นแนวทางในการประพฤติ อันเป็ นข้อกาหนดกิ ริยาที่บุคคลในสถานะ
และอาชีพต่างๆ พึงตระหนักและปฏิบตั ิเพื่อใช้เป็ นไปในแนวทางที่อานวยประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเอง
และผูอ้ ื่ น และในอี กด้านของส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาประจวบคี รีขนั ธ์ เขต 1
เป็ นองค์กรที่มุ่งเน้นถึงศักยภาพ และประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้ประสบผลสาเร็ จทั้งด้านปริ มาณ
และด้านคุณภาพ ปั จจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกทาให้ขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต้องปรับตัวตลอดเวลาให้เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามพันธกิ จ
และเป้ าหมายขององค์กร จากรายงานผลการบริ หารจัดการส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ประจา
งบประมาณ 2557-2558 ด้านประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการศึกษา 3 มาตรฐาน ในมาตรฐานที่ 2
การบริ หารและการจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ ตัวบ่งชี้ ที่ 3 : การบริ หารงานด้านการบริ หารงาน
บุคคล พบว่าสถานศึกษาในสังกัดยังมีปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังครู และบุคลากรทางการศึกษา
9

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์เขต1, สรุ ปโครงการพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาด้านวินยั ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประจวบคีรีขนั ธ์:
กลุ่มงานวินยั และนิติการ, 2558).

8
เป็ นผลมาจากการเกษี ยณอายุราชการ การย้ายสถานศึ ก ษาไปต่ างเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ท าให้ เกิ ด
ภาวการณ์ขาดแคลนครู ผสู ้ อน การขาดครู เฉพาะทาง ภาระงานครู เพิ่มขึ้น10 ส่ งผลทาให้การดาเนินงาน
ของสถานศึกษาไม่เป็ นระบบไม่สามารถดาเนิ นการตามแผนงานที่ กาหนดได้ ขาดการมอบหมาย
งานขาดความต่อเนื่อง ครู มีปัญหาความขัดแย้ง ขาดความสามัคคี รวมถึงอาจส่ งผลโดยตรงต่อปั ญหา
ของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ต่าได้ มูลเหตุเหล่านี้ จะส่ งผลเสี ยหายต่อการดาเนิ นงานในสถานศึกษา
ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งบริ หารสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะในเรื่ องการ
บริ หารงานบุคคลตั้งแต่วางแผนการใช้กาลังคนที่มีในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด การวางแผน
แก้ไขปั ญหาการขาดบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การธารงรักษาบุคลากร การสร้างขวัญกาลังใจให้
บุ คลากร การประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งหลัก การเหล่ านี้ เป็ นสิ่ งส าคัญ ในการดาเนิ นงานการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จะส่ งผลดีกบั นักเรี ยน และสถานศึกษา
จากปั ญหาถื อได้ว่าการจัดการศึ กษาในสถานศึ กษาจะบรรลุ ผ ลส าเร็ จตามเป้ าหมายและ
นโยบายของสถานศึกษาใดๆ ก็ตามจะขึ้นอยู่กบั การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่จะต้อง
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในการรั บผิดชอบทั้งเป็ นที่ ป รึ ก ษา และเป็ นผูบ้ ริ หารทรั พ ยากรทั้งที่ เป็ นบุ คคลและ
สิ่ งของที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด มีความรู ้ความเข้าใจเป็ นอย่างดี ในหลักการ
และขอบข่ายในการบริ หารงาน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยนาจรรยาบรรณของ
วิช าชี พ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ นเครื่ องยึ ดเหนี่ ย วและเป็ นแบบแผนในการประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต น
เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรั บปรุ งประสิ ท ธิ ภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร ก็จะสามารถช่ วย
แก้ปั ญ หาบุ ค ลากร สร้ า งความรั ก ความศรั ท ธา ความเชื่ อ มั่น ในตัว ผู บ้ ริ ห ารและสถานศึ ก ษา
สร้ างขวัญ และก าลัง ใจให้ บุ ค ลากรด้วยการชื่ น ชมยิน ดี ใ นความส าเร็ จของบุ คลากร และมี ใจที่
เป็ นกลางในการรับฟั งความคิดเห็นของบุคลากรทุกฝ่ าย และรักษาระเบียบวินยั ในการบริ หารงาน
จะทาให้กระบวนการบริ หารงานบุคลากรเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ บุคลากรปฏิ บตั ิหน้าที่อย่าง
เต็มศักยภาพและมีประสิ ทธิภาพสามารถนาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จได้บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย
ทางผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าและทาการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชี พ
ผูบ้ ริ หารกับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
10

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1, รายงานผลการบริ หาร
จัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจางบประมาณ 2557-2558 ด้านประสิ ทธิภาพการบริ หาร
จัดการศึกษา 3 มาตรฐาน (ประจวบคีรีขนั ธ์: กลุ่มนโยบายและแผน, 2558).
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับปั ญหาของการวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดจุดประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อทราบจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
2. เพื่ อทราบการบริ หารงานบุ คคลในสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารกับการบริ หารงาน
บุคคล ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
ข้ อคาถามการวิจัย
เพื่อเป็ นแนวทางในการแสดงหาคาตอบและแนวทางในการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนด
ข้อคาถามของการวิจยั ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. จรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารในสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 อยูใ่ นระดับใด
2. การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 อยูใ่ นระดับใด
3. จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ผู บ้ ริ ห ารกับ การบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
สมมติฐานการวิจัย
เพื่อเป็ นแนวทางในการหาคาตอบสาหรับการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดสมมติ ฐานการวิจยั
ดังนี้
1. จรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หาร สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ผู บ้ ริ ห ารกับ การบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 มีความสัมพันธ์กนั
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ขอบข่ ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย
การบริ ห ารงานสถานศึ ก ษา ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี บ ทบาทส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การ
ดาเนิ นงานในฐานะที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการปฏิ บตั ิงานของสถานศึกษาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ประสบความสาเร็ จตรงตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา โดยคานึ งถึง
ลักษณะระบบการจัดการของสถานศึกษาว่าสถานศึกษา มี ลกั ษณะการจัดการเชิ งระบบ กล่ าวคื อ
โรงเรี ยนมีปัจจัยนาเข้า กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิ ต เช่นเดียวกับระบบอื่นๆ ซึ่ ง ลูเนนเบิร์ก
และออสเตน (Lunenburg and Ornstein) มี แนวคิ ดว่าลัก ษณะขององค์ก รเชิ งระบบประกอบด้วย
ปั จจัยนาเข้า (Inputs) กระบวนการ (Transformation Process) และผลผลิต (Outputs) ที่มีความสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อม (Environment) ตลอดจนส่ งผลให้เกิดการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อการ
พัฒนาต่อไป11 เช่ นเดี ยวกับระบบการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาซึ่ งเป็ นระบบเปิ ดจึงเห็ นได้ว่า
ในระบบการศึกษามี ปัจจัยต่างๆ ที่ เข้ามามี ส่วนช่ วยในการขับเคลื่ อนการศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้า
และบรรลุ ตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ นับได้ว่าการศึกษาเป็ นรากฐานที่สาคัญที่ สุด ประการหนึ่ งในการ
สร้ างความเจริ ญก้าวหน้าและแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในสังคมได้ เนื่ องจากการศึกษาเป็ นกระบวนการ
ที่ช่วยให้คนได้รับการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ด้วยเหตุ น้ ี สถานศึ กษาจึงเป็ นหน่ วยงานที่ สาคัญ
ในการนานโยบาย หลักสู ตร แนวปฏิ บตั ิอื่นๆ ไปลงมือปฏิ บตั ิ โดยตรง ผลของการจัดการศึ กษา
จะเกิ ดขึ้นที่สถานศึกษา ดังนั้นระบบบริ หารจัดการจึ งมีความสาคัญอย่างมากในการนาปั จจัยหรื อ
ทรัพยากรป้ อนเข้าสู่ กระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตตามต้องการ และบุคลากรของสถานศึกษาก็เป็ น
ตัวป้ อนที่ สาคัญซึ่ งมีหน้าที่ รับ ผิ ดชอบโดยตรงต่อการดาเนิ นการต่างๆ ในสถานศึ กษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูบ้ ริ หารสถานศึ กษานั้นจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติที่ดีในการเป็ นแบบอย่างของผูท้ ี่มี
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ จรรยาบรรณวิช าชี พ ในทุ ก สาขาวิช าชี พ ล้วนมี ค วามส าคัญ ยิ่ง เพราะเป็ น
แนวทางในการกาหนดความประพฤติปฏิ บตั ิตน เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งเกี ยรติและศักดิ์ ศรี ของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ ให้เป็ นที่เลื่อมใส ศรัทธาและยกย่องแก่บุคคลทัว่ ไป ดังนั้นกลุ่มอาชี พต่างๆ จึงนาจริ ยธรรม
หรื อความประพฤติที่เหมาะสมมาประมวลเข้าด้วยกันเรี ยกว่า จรรยาบรรณ เพื่อให้บุคคลในอาชี พ
นั้นปฏิบตั ิตาม ได้แก่ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรื อนประกอบด้วย 4 หมวด ดังนี้ 1) จรรยาบรรณ
ต่อตนเอง ข้าราชการพลเรื อนพึงเป็ นผูม้ ีศีลธรรมอันดี ใช้วิชาชี พในการปฏิ บตั ิหน้าที่ราชการด้วย
11

C. Lunenburg Fred and C. Ornstein Allan, Educational Administration : Concepts and
Practices, 5 ed. (CA: Wadworth Publishing, 2007).
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ความซื่ อ สั ต ย์ ไม่ แ สวงหาประโยชน์ โดยมิ ช อบมี ท ัศ นคติ ที่ ดี แ ละพัฒ นาตนเองให้ มี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถและทักษะในการทางาน 2) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
ข้าราชการพลเรื อนพึงปฏิ บตั ิหน้าที่ราชการด้วยความสุ จริ ตเสมอภาค อย่างเต็มกาลังความสามารถ
ขยันหมัน่ เพียร เป็ นผูต้ รงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุม้ ค่า 3) จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ผูอ้ ยู่ใต้บ งั คับ บัญ ชา และผูร้ ่ วมงาน พึ งมี ความรั บผิดชอบในการปฏิ บ ตั ิ งาน การให้ความร่ วมมื อ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ดูแลเอาใจใส่ ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบตั ิงาน ขวัญ กาลังใจ
สวัส ดิ ก าร ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อกู ลกันในทางที่ ช อบ รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด ความสามัค คี
4) จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม ข้าราชการพลเรื อนพึงให้บริ การประชาชนอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถด้วยความเป็ นธรรม เอื้อเฟื้ อ มีน้ าใจและใช้กิริยาวาจาที่ สุภาพอ่อนโยน ประพฤติตน
ให้เป็ นที่ เชื่ อถื อของบุ คคลทัว่ ไป ละเว้นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ อื่นใด12 สภาวิจยั แห่ งชาติ
ได้กาหนดจรรยาบรรณนักวิจยั ไว้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ เพื่อให้การดาเนิ นงานวิจยั ตั้งอยู่บ น
พื้นฐานของจริ ยธรรม ประกอบด้วย 9 ประการ ดังนี้ 1) นักวิจยั ต้องซื่ อสัตย์ และมีคุณธรรมในทาง
วิชาการ และการจัดการ 2) นักวิจยั ต้องตระหนักถึง พันธกรณี ในการทางานวิจยั ตามข้อตกลงที่ทาไว้
กับ หน่ วยงานที่ ส นับ สนุ นการวิจยั และต่อหน่ วยงานที่ ตนสั งกัด 3) นักวิจยั ต้องมี พ้ื นฐานความรู ้
ในสาขาวิชาการที่ทาวิจยั 4) นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งที่ศึกษาวิจยั ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งที่มีชีวิต
หรื อ ไม่ มี ชี วิ ต 5) นัก วิ จ ัย ต้อ งเคารพศัก ดิ์ ศรี และสิ ท ธิ ข องมนุ ษ ย์ที่ ใ ช้ เป็ นตัว อย่า งในการวิ จ ัย
6) นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจยั 7) นักวิจยั พึงนา
ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 8) นักวิจยั พึ งเคารพความคิดเห็ นทางวิชาการของผูอ้ ื่ น
9) นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ13 จรรยาบรรณของสมาคมครู ใหญ่ระดับโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย 1) พึงระลึ กอยูเ่ สมอว่าความรับผิดชอบ
ในเบื้ อ งต้น คื อ การสนับสนุ น การเจริ ญ เติ บ โตความก้า วหน้ า ของผู ้เรี ย นในด้า นสติ ปั ญ ญาและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน 2) พึงเห็ นโรงเรี ยนคื อชุ มชนแห่ งการศึ กษาที่ มีพ นั ธกิ จต่อ
การเจริ ญเติบโตของบุคลากรของสมาชิ กในชุ มชนทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงนักเรี ยนและคณะครู ดว้ ย
12

ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2537, ราชกิจานุ เบกษา
เล่ม 111, ตอน 19 ง (8 มีนาคม 2537).
13
คณะกรรมการบริ หารสภาวิจยั แห่งชาติ, " จรรยาบรรณนักวิจยั ,"
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ethic.htm.
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3) ต้อ งมี ค วามเป็ นผูน้ าทางการศึ ก ษา สมกับ เป็ นบุ ค คลส าคัญ ตามภาระหน้า ที่ ท างวิช าชี พ ด้ว ย
ความรั บ ผิ ด ชอบในโรงเรี ย นในเรื่ อ งคุ ณ ภาพในการจัด หลัก สู ต รการเรี ย นการสอน การวัด ผล
ประเมินผลและการรายงานผลการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ 4) พึงพัฒนา
ความรู ้ ท กั ษะและเจตนคติ ท างวิช าชี พ การเป็ นครู ใหญ่ อย่างต่ อเนื่ องและค้น หาวิธี ก ารเพื่ อนามา
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ก ั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน 5) พึ ง ร่ ว มมื อ กั น ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถในการสร้างทีมงานเพื่อพันธกิ จของโรงเรี ยน 6) พึงร่ วมมือกับคณะทีมงานเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพกับครอบครัวในฐานะเป็ นครู คนแรกของผูเ้ รี ยนและขยายกว้างไปสู ้ชุมชน 7) พึงให้การ
ยอมรับและเคารพต่อพันธะทางสังคมของโรงเรี ยนที่มีต่อสังคมโดยรอบผูเ้ ป็ นเจ้าของคุณค่าทั้งปวง
ว่า เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒ นธรรมของโรงเรี ย นและเป็ นกลุ่ ม บุ ค คลที่ ส าคัญ เกี่ ย วกับ โรงเรี ย นใน
ด้านสนับสนุนคุณธรรมและให้การสนับสนุ นอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรี ยน 8) พึงเอาใจใส่ บทบาทความ
รับ ผิดชอบในความเจริ ญก้าวหน้าทางวิชาชี พ ให้ก ับ คณะครู ในโรงเรี ยน 9) พึ งพยายามมุ่งมัน่ ให้
แน่วแน่มนั่ คงต่อพันธะสัญญาที่ได้ให้ไว้ เพื่อสร้างคุณค่าและปฏิบตั ิตามให้เป็ นไปตามกระบวนการ
ที่ยึดเอาประโยชน์ของโรงเรี ยนที่ให้ไว้จนสาเร็ จ 10) พึงแสดงออกถึ งความภักดี ต่อผูม้ ี พระคุ ณใน
การจ้างงานอย่างสม่ าเสมอ มัน่ คงกับงานในหน้าที่ที่ตอ้ งจัดบริ การที่ ดีต่อชุ มชนแวดล้อมโรงเรี ยน
11) พึ งยึดมัน่ ต่อการสนับสนุ นงานวิชาชี พของสมาคมครู ใหญ่ โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนต้นของ
ออสเตรเลี ยและองค์คณะสมาคมวิชาชี พครู ใหญ่อื่นๆที่เกี่ ยวกับการพัฒนาวิชาชี พ 12) พึงประพฤติ
ปฏิ บ ตั ิ ก ารแสดงออกถึ งการมี ม าตรฐานที่ สู งยิ่งในการมี ศีล ธรรมที่ เหมาะสมอย่างยิ่งกับ การเป็ น
ครู ใหญ่14 จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามประกาศสานักงานเลขาธิ การคุรุสภา เรื่ อง
สาระความรู ้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
ศึกษานิ เทศก์ตามข้อบังคับคุ รุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชี พ พ.ศ.2556 ประกอบด้วย 1) จรรยาบรรณ
ต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ 4) จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบ
วิชาชีพ 5) จรรยาบรรณต่อสังคม15

14

Forster, Codes of Ethics in Australian Education: Towards a National Perspective, vol.
2012, Australian Journal of Teacher Education 37 (2012).
15
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556, ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 130,
ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556).
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การบริ หารองค์กรให้ประสบผลสาเร็ จนั้น เป็ นผลมาจากผูบ้ ริ หารมีหลักการในการบริ หาร
ที่ดีในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในองค์กรเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญมาก ผูบ้ ริ หารต้อง
ให้ความสาคัญกับบุคคลทุกคนในองค์กร หลักการบริ หารงานบุคคลจึงมีความจาเป็ นที่ผบู ้ ริ หารควร
มีแนวทางในการปฏิ บตั ิ ต่อบุ คลากรในองค์กรของตนเอง โดยมี นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้
ดังนี้ บาร์ โทล และมาร์ ทีน (Bartol & Martin) กล่าวว่า การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มีกระบวนการ
การบริ หารงาน ดังนี้ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ คือ การคาดการณ์ ล่วงหน้าในการระบุความ
ต้องการอัตรากาลังคนในอนาคต 2) การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร คือ การรวบรวมข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์งานมาดาเนิ นการสรรหา ตลอดจนการคัดเลือกบุคคลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่ งบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ 3) การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร คือ การวิเคราะห์
ความต้องการในการฝึ กอบรม การออกแบบการฝึ กอบรม ตอบสนองความต้องการของบุคลากร
และองค์กร 4) การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิ การ คือ การกาหนดนโยบายและแผนการตอบแทน
และการให้สิทธิ ประโยชน์ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 5) การประเมินผลการ
ปฏิ บตั ิงาน คือ การกาหนดเป้ าหมายของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การดาเนิ นการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานตลอดจนการติดตามการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน 6) ความปลอดภัยและสุ ขภาพ คือ
การส่ งเสริ มให้บุ คลากรมี สุข ภาพแข็งแรงสมบู รณ์ ทั้งทางร่ างการและจิ ตใจ ตลอดจนการจัดตั้ง
ที ม ที่ ป รึ ก ษาให้ บุ ค ลากร สามารถร้ องเรี ย น ปรั บ ทุ ก ข์เกี่ ยวกับ สภาพการปฏิ บ ัติ งาน 7) แรงงาน
สัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร และภายในองค์กร16 มอนดี้ และโน (Mondy & Noe)
กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งประกอบด้วย 1) การคัดเลือก 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การจ่าย
ค่าทดแทน 4) การประเมินผล 5) ลูกจ้างสัมพันธ์17 ดร๊ าฟ (Daft) กล่าวว่า การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
หรื อการบริ หารงานบุคคลเป็ นรายการข้อกาหนด และการปฏิ บตั ิ สาหรับการบริ หารแรงงานของ
องค์กร ซึ่ งประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การประเมิ นและจ่ายค่าชดเชย 3) การพัฒนาบุ คลากร
4) การคงไว้ซ่ ึ งสมรรถนะของบุ ค ลากรหรื อ แรงงานสั ม พัน ธ์ 18 การบริ ห ารงานบุ คคลตามแนว
ทางการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิ ติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิ การ 5 ด้าน คือ 1) การ
วางแผนอัตราก าลังและกาหนดตาแหน่ ง 2) การสรรหาและการบรรจุ แต่ งตั้ง 3) การเสริ มสร้ าง

16

Bartol and Martin, Management (New York McGrau-Hill, 1994).
17
Mondy. R Wayne and Ronert M. Noe, Human Resource Management, 8ed ed. (New
Jersey: Prentice Hall, 2000).
18
Daft R.L., Management (Orlando FL: Dryden, 2000).

14
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการ 4) วินยั และการศึกษาวินยั 5) การออกจากราชการ19 จากแนวคิด
ดังกล่าวข้างต้นผูว้ จิ ยั นามาศึกษาเป็ นขอบข่ายเชิงอ้างอิงของ การวิจยั ได้ดงั แผนภาพที่ 1

กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิติบุคคล (กรุ งเทพฯ:
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2546).
19

15
สภาพแวดล้อม (Environment)
องค์การ (Organization)
ปัจจัยนาเข้า
(Input)

- บุคลากร
- บุคจรรยาบรรณ

กระบวนการ
(Transformation Process)

- การบริ หาร
การบริ หารงานบุคคล

ผลผลิต
(Outputs)

- ประสิ ทธิภาพ
- ประสิ ทธิผล

- วิชาชีพผูบ้ ริ หาร

- การจัดการเรี ยนการสอน

- ความพึงพอใจ

- งบประมาณ

- การนิเทศการศึกษา

- คุณภาพการศึกษา

- วัสดุอุปกรณ์
- การจัดการ
-ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)

แผนภาพที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจยั
ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: Concepts and
Practices, 5th ed. (CA : Wadworth Publishing, 2007), 31-33.
: ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130,
ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556), 73–74.
: กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีเ่ ป็ นนิติบุคคล. (กรุ งเทพฯ :
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 53-66.
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิ ดตามข้อบังคับ คุ รุส ภาว่าด้วยจรรยาบรรณของ
วิช าชี พ พ.ศ.2556 ซึ่ งประกอบด้ว ยจรรยาบรรณของวิช าชี พ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา 5 ส่ วน ได้แ ก่
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ 4) จรรยาบรรณ
ต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ และ 5) จรรยาบรรณต่อสังคม และในส่ วนของการบริ หารงานบุคคลตาม
แนวทางการบริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานที่ เป็ นนิ ติบุค คลของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ 5 ด้าน คื อ
1) การวางแผนอัต ราก าลัง และก าหนดต าแหน่ ง 2) การสรรหาและการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ง 3) การ
เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการ 4) วินยั และการศึกษาวินยั 5) การออกจากราชการ
ดังแสดงในแผนภาพที่ 2

จรรยาบรรณของวิชาชี พผู้บริหาร
สถานศึกษา (X tot)
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง (X1)
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ (X2)
3. จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ (X3)
4. จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบ
วิชาชีพ (X4)
5. จรรยาบรรณต่อสังคม (X5)

การบริ หารงานบุคคล (Yt0t)
1. การวางแผนและการกาหนดตาแหน่ง(Y1)
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง (Y2)
3. การเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ(Y3)
4. วินยั และการศึกษาวินยั (Y4)
5. การออกจากราชการ (Y5)

แผนภาพที่ 2 ขอบเขตของการวิจยั
ที่มา : ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130,
ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556), 73–74.
: กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริ หารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นนิติบุคคล. (กรุ งเทพฯ :
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 53-66.
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นิยามศัพท์เฉพาะ
จรรยาบรรณของวิชาชี พผู้บริ หาร หมายถึง ประมวลมาตรฐานความประพฤติที่ผปู ้ ระกอบ
วิชาชี พจะต้องประพฤติปฏิ บตั ิเป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พปฏิ บตั ิได้อย่างถู กต้อง เพื่อรักษา
และส่ งเสริ ม เกี ย รติ คุ ณ ชื่ อเสี ย งและฐานะของผูป้ ระกอบวิช าชี พ ทางการศึ ก ษาให้ เป็ นที่ เชื่ อ ถื อ
ศรั ท ธาแก่ ผู ้รั บ บริ ก ารและสั ง คม อัน จะน ามาซึ่ งชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ คุ ณ และศัก ดิ์ ศรี แ ห่ ง วิ ช าชี พ
ตามข้ อ บั ง คั บ คุ รุ สภาว่ า ด้ ว ยแบบแผนพฤติ ก รรมตามจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ พ.ศ.2556
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชี พ 3) จรรยาบรรณต่อ
ผูร้ ับบริ การ 4) จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ และ 5) จรรยาบรรณต่อสังคม
การบริ หารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการต่างๆ ในการดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
นับตั้งแต่การกาหนดนโยบายการบริ หารงานบุคคล การวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาและเลือกสรร
การธารงรักษาบุคลากร การพัฒนาให้บุคลากรก้าวหน้าทันสมัย การควบคุม ซึ่ งเป็ นกระบวนการการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ผบู ้ ริ หารที่ตอ้ งใช้ท้ งั ศิลปะและกลยุทธ์ในการดาเนินการ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับ ตาแหน่ งหน้าที่ ให้ป ฏิ บ ตั ิ งานในองค์กรตามการบริ หารงานบุ คคลตามแนวทางการ
บริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิ ติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิ การ 5 ด้าน คือ 1) การวางแผน
อัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ ง 2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 3) การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิราชการ 4) วินยั และการศึกษาวินยั 5) การออกจากราชการ
สถานศึ ก ษาสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รีขั น ธ์ เขต 1
หมายถึง โรงเรี ยนประถมศึ กษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต1 ที่ จดั การเรี ย นการสอนตั้ง แต่ ร ะดับ ชั้น อนุ บ าล-มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น จานวนทั้ง หมด 122
โรงเรี ยน
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาความสั มพันธ์ จรรยาบรรณของวิช าชี พ ผูบ้ ริ ห ารกับ การ
บริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต 1 เพื่อทาให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในการวิจยั มากยิง่ ขึ้น ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาความหมายของตัวแปร
จากวรรณกรรม ทฤษฎี และแนวคิ ด ของนัก วิช าการ นัก การศึ ก ษาและนัก วิจ ัย ตลอดจนงาน
วรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อ งทั้ง ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ ประกอบด้ว ยสาระส าคัญ ต่ อ ไปนี้
1) จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 2) การบริ หารงานบุคคล 3) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
สถานศึ ก ษาสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ข ัน ธ์ เขต 1 และ
4) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องซึ่ งสามารถสรุ ปรายละเอียดได้ ดังนี้

จรรยาบรรณของวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิตนที่จะต้องมีไว้สาหรับคอยควบคุม
ความประพฤติและการกระทาให้สามารถปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องตามทานองคลองธรรม เพื่อรักษาหรื อ
ส่ งเสริ มเกียรติคุณชื่อเสี ยงและฐานะของวิชาชีพต่อไป
ความหมายจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความ
ประพฤติที่ผปู ้ ระกอบอาชี พการงานแต่ละอย่างกาหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณชื่ อเสี ยง
และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ได้20
ชาเลือง วุฒิจนั ทร์ ให้ความหมายไว้วา่ จรรยาบรรณ หมายถึ ง เครื่ องยึดเหนี่ ยวจิตใจบุคคล
ให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยจรรยาบรรณนั้นจัดเป็ นข้อกาหนดกิ ริยาที่ บุคคลในสถานะและ

20

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (กรุ งเทพฯ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2556).

19
ในอาชี พต่างๆ พึงตระหนักและปฏิบตั ิให้เป็ นไปในแนวทางที่จะอานวยประโยชน์สุข ทั้งแก่ตนเอง
และผูอ้ ื่นในสังคม21
ติน ปรัชญ์พฤทธิ์ กล่าวว่า สิ่ งที่กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือว่าองค์ความรู ้หรื อความรอบรู ้
เกี่ยวกับอาชีพของคนมีค่าและพยายามผลักดันให้สาธารณชนยอมรับสถานภาพอาชีพของตน22
วริ ยา ชิ นวรรณโน สรุ ปว่า คาว่าวิชาชี พ หมายถึง อาชีพหรื องานที่ตอ้ งอาศัยวิชาความรู ้ที่มี
ความก้าวหน้าหรื อความชานาญในระดับสู ง รวมทั้งการฝึ กฝนที่มีความเฉพาะเจาะจง23
ธี รยุทธ หล่อเลิศรัตน์ ให้ความหมายของคาว่า จรรยาบรรณ คือ เรื่ องของการให้ความหมาย
ของความดีงาม เป็ นข้อกาหนดเชิงปรัชญาและอุดมการณ์24
คุรุสภา กล่าวไว้วา่ จรรยาบรรณวิชาชี พ หมายถึง มาตรฐานการปฏิบตั ิตนที่กาหนดขึ้นเป็ น
แบบแผนในการประพฤติตน ซึ่ งผู ้ประกอบวิชาชี พ ทางการศึกษาต้องปฏิ บตั ิ ตาม เพื่ อรักษาและ
ส่ งเสริ มเกียรติคุณชื่ อเสี ยงและฐานะของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาให้เป็ นที่เชื่ อถือศรัทธาแก่
ผูร้ ับบริ การและสังคม อันจะนามาซึ่ งเกียรติและศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ25
ฟอร์ สเทอร์ (Forster) ให้ความหมายว่า จรรยาบรรณ หมายถึง หลักปฏิบตั ิหรื อแนวทางใน
การประพฤติ ตน การดาเนิ นชี วิต ตลอดจนการทางานที่ มีความซื่ อสั ตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่นเคารพ
กฎกติกาที่ตนเองเห็นว่าดีหรื อเป็ นข้อตกลงของประชาชนส่ วนใหญ่26
21

ชาเลือง วุฒิจนั ทร์ , หลักการและวิธีการพัฒนาจริ ยศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การ (กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์การศาสนา จากัด, 2524).
22
ติน ปรัชญพฤทธิ์ , วิชาชีพนิยมของระบบราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั : วิวฒั นาการและผลกระทบต่อสังคมไทย (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2536).
23
วริ ยา ชินวรรณโน, ชุดบทความประกอบการสัมมนาเรื่ อง จริ ยธรรมในวิชาชีพ
(กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2546).
24
ธี รยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์, เอกสารการสอนชุดวิชาการบริ หารงานบุคคลภาครัฐหน่วยที่ 8-15
(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2544).
25
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556, ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 130,
ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556) (2556).
26
Daniella J. Forster, "Codes of Ethics in Australian Education: Towards a National
Perspective," Australian Journal of Teacher Education 37 (2012).

20
โคห์ ล เบิ ร์ก (Kohlberg) กล่ าวว่า จรรยาบรรณ (ethics) ในลัก ษณะของศี ล ธรรม (Moral)
ซึ่งหมายถึง ระบบความคิดของบุคคลใดที่ตดั สิ นใจเลือกจะแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมที่เป็ นประโยชน์
ทาความดีละเว้นความชัว่ ใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมในการตัดสิ นใจในสถานการณ์ใดๆ27
กล่าวโดยสรุ ป จรรยาบรรณของวิชาชี พ หมายถึ ง หลักแห่ งความประพฤติที่ดีงามอันเป็ น
เครื่ องยึดเหนี่ ยวจิตใจของบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลให้ทาแต่สิ่งที่ดีงามละเว้นความชัว่ มีเหตุผลในการ
คิดวิเคราะห์เชิงจริ ยธรรม ใช้เป็ นแนวทางของการประพฤติปฏิบตั ิตน การดาเนิ นชีวิต ตลอดจนการ
ทางานและการประกอบวิชาชี พให้เกิดเป็ นวินยั ในตนเอง เพื่อนามาเป็ นเครื่ องควบคุมระเบียบวินยั
ของคนหมู่มาก ให้เป็ นมาตรฐานการปฏิ บตั ิตน ส าหรั บผูป้ ระกอบวิชาชี พต่างๆ รวมถึ งผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิ บตั ิตาม เพื่อรักษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณชื่ อเสี ยง
และฐานะของผูป้ ระกอบวิชาชี พ ทางการศึ กษาให้เป็ นที่ เชื่ อถื อ ศรั ทธาแก่ ผูร้ ั บ บริ การและสั งคม
อันจะนามาซึ่ งชื่อเสี ยงเกียรติคุณและศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ
ความสาคัญของจรรยาบรรณของวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชี พในทุกสาขาวิชาชี พล้วนแล้วแต่มีความสาคัญ เพราะจรรยาบรรณเป็ น
แนวทางในการก าหนดความประพฤติ และการปฏิ บ ัติต น เพื่ อรั ก ษาไว้ซ่ ึ งศัก ดิ์ ศรี แ ละส่ งเสริ ม
ชื่ อเสี ยงเกี ยรติ คุ ณ ของผูป้ ระกอบวิช าชี พ โดยมี ผูก้ ล่ า วถึ งความส าคัญ ของจรรยาบรรณวิช าชี พ
ในแง่มุมต่างๆ ดังนี้
วริ ยา ชิ นวรรณโน ได้กล่าวว่าถึ งความสาคัญของจรรยาบรรณวิชาชี พ ไว้ว่า ผูท้ ี่ ประกอบ
วิชาชี พเป็ นผูท้ ี่ได้รับการฝึ กฝนมีความรู ้ความชานาญสู งเกินกว่าคนธรรมดาสามัญ เมื่อเป็ นเช่นนั้น
จึ งมี โอกาสที่ จะใช้วิช าความรู ้ ข องตนเพื่ อหาประโยชน์ โดยที่ ป ระชาชนทัว่ ไปไม่ รู้เท่ าทัน เช่ น
แพทย์อาจรักษาผูป้ ่ วยแบบเลี้ ยงไข้ ตารวจอาจใช้ตาแหน่ งหน้าที่กลัน่ แกล้งประชาชนเพื่อแลกกับ
ผลประโยชน์ หรื อ สิ นบน ครู ก็อาจเบี ยดเบี ยนหาผลประโยชน์ จากศิ ษ ย์ ซึ่ งตัวอย่างมี ให้เห็ นใน
ปั จจุบนั ในที่สุดสังคมก็เรี ยกร้อง จริ ยธรรมจากผูป้ ระกอบวิชาชีพ ซึ่ งได้มีการกาหนดขึ้นจากองค์กร
หรื อ สมาคมวิ ช าชี พ นั้ น ๆ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ส าคัญ อยู่ 3 ประการ ได้แ ก่ 1) เป็ นแนวทางให้
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Lawrence Kohlberg, The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the
Idea of Justice (New York: Harper and Row, 1927).
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ผูป้ ระกอบวิชาชี พยึดถือปฏิบตั ิอย่างถู กต้อง 2) เพื่อให้วิชาชี พคงฐานะได้รับการยอมรับและยกย่อง
จากสังคม 3) เพื่อผดุงเกียรติยศและศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ28
อุบล เลี้ยววาริ ณ กล่าวว่า จรรยาบรรณของวิชาชี พครู มีความสาคัญต่อผูป้ ระกอบวิชาชี พครู
ดัง นี้ 1) จรรยาบรรณวิช าชี พ ครู ช่ วยควบคุ ม มาตรฐานคุ ณ ภาพของครู ใ ห้ ค รู มี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ ทั้ง ด้านการประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นและจริ ย ธรรมของครู 2) จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ช่ ว ย
ส่ งเสริ มมาตรฐานคุ ณภาพและปริ มาณที่ ดีมีคุณค่าสู่ สังคมทาให้ครู ได้รับความเชื่ อถื อศรัทธาจาก
ผูพ้ บเห็น 3) จรรยาบรรณวิชาชีพครู ช่วยพิทกั ษ์สิทธิ ในการประกอบวิชาชีพครู และควบคุมมาตรฐาน
ในการประกอบวิช าชี พ 4) จรรยาบรรณวิช าชี พ ครู ช่ วยลดปั ญ หาความประพฤติ ป ฏิ บ ัติข องครู
ที่ ไม่ เหมาะสมไม่ ส มควรผิดหลัก ศี ล ธรรมคุ ณ ธรรม เช่ น ความประพฤติ ผิดทางเพศ การท าร้ าย
ร่ างกายเด็ก การเอารัดเอาเปรี ยบเด็ก เป็ นต้น 5) จรรยาบรรณวิชาชี พครู ช่วยเน้นภาพลักษณ์ ของครู
ที่มีคุณธรรม จริ ยธรรมให้เห็ นเด่นชัดยิ่งขึ้น เช่ น ความรักความเมตตา ความเสี ยสละ อุ ทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและอาชีพ ความโอบอ้อมอารี 6) จรรยาบรรณ
วิชาชี พครู ช่วยรักษาชื่ อเสี ยง เกียรติยศและศักดิ์ศรี ของผูอ้ ยูใ่ นวงการวิชาชี พ 7) จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ช่ วยให้ค รู ได้ตระหนักรู ้ ในความส าคัญของบทบาทหน้าที่ และภาระงานของตนต่อสั งคม และ
8) จรรยาบรรณวิชาชี พครู ช่วยปลูกฝั งคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการประพฤติปฏิบตั ิตนของครู
ให้ถูกต้องตามทานองคลองธรรม29
พระราชวรมุ นี ได้ให้ความเห็ นเกี่ ยวกับ ความจาเป็ นที่ จะต้องมี จรรยาบรรณในวิชาชี พ 4
วิช าชี พ ได้แก่ วิช าชี พ แพทย์ วิช าชี พ ครู วิช าชี พ สื่ อมวลชน วิช าชี พ นัก วิจยั โดยให้ ค วามเห็ นว่า
จริ ยธรรมไม่ได้คู่กบั ความฉลาดและการสอนให้มีจริ ยธรรมทันทีทนั ใดและตั้งกติกาเป็ นข้อๆ นั้นคง
เป็ นไปได้ยากแต่เป็ นหน้าที่ของสังคมโดยรวมที่จะต้องช่วยกันควบคุมคนทุกอาชีพต้องมีจริ ยธรรม
จรรยาบรรณเป็ นมาตรฐานควบคุ มไม่ให้มีการละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ไม่กล้ากระทาผิด ทุ จริ ตหรื อ
ประพฤติมิชอบ สังคมจึงจะอยูอ่ ย่างสงบสุ ขได้30
กรมศาสนา กล่ า วว่าจรรยาบรรณมี ค วามส าคัญ คื อ 1) ช่ ว ยควบคุ ม มาตรฐาน ประกัน
คุณภาพและปริ มาณที่ถูกต้องในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการดาเนินงานขององค์กร 2) ช่วยควบคุม
28

วริ ยา ชินวรรณโณ, จริ ยธรรมในวิชาชีพ (กรุ งเทพฯ: ชวนพิมพ์, 2546).
29
อุบล เลี้ยววาริ ณ, ความเป็ นครู วชิ าชีพ (วิทยาลัยการฝึ กหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร2556).
30
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺ มจิตฺโต), คุณธรรมสาหรับนักบริ หาร (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิพุทธ
ธรรม, 2541).
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จริ ยธรรมของบุคคลในองค์กรให้เป็ นผูม้ ีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ตและยุติธรรม 3) ช่วยส่ งเสริ มมาตรฐาน
คุ ณ ภาพและปริ ม าณของผลการปฏิ บ ัติ ง านขององค์ ก ร จัด ท าขึ้ น ให้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ดี อ ยู่เสมอ
4) ช่วยส่ งเสริ มจริ ยธรรมของบุคคลในองค์กร และดาเนินการให้มีความเมตตากรุ ณาเห็นอกเห็นใจ
ต่อผูร้ ่ วมงานในองค์กร 5) ช่ วยลดการเอารัดเอาเปรี ยบ การฉ้อฉล ความเห็ นแก่ตวั ตลอดจนความ
มัก ง่ า ยใจแคบไม่ เคยเสี ย สละ 6) ช่ ว ยเน้ น ให้ เห็ น ชัด เจนยิ่ ง ขึ้ น ในภาพพจน์ ที่ ดี ข ององค์ ก รที่ มี
จริ ยธรรม และ 7) ช่ วยทาให้หน้าที่พิทกั ษ์สิทธิ ตามกฎหมายขององค์กร ให้เป็ นไปโดยถูกต้องตาม
ทานองคลองธรรม31
สรุ ปได้วา่ จรรยาบรรณของวิชาชีพมีความสาคัญในการช่วยควบคุม มาตรฐาน คุณภาพของ
บุคคลในองค์กร โดยใช้เป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบวิชาชี พยึดถื อในการประพฤติปฏิบตั ิตนได้อย่าง
ถูกต้อง ให้ตระหนักรู ้ในความสาคัญของบทบาทหน้าที่และภาระงานของตนต่อองค์กรและสังคม
อีกทั้งยังช่ วยปลู กฝั งคุ ณลักษณะที่ พึ งประสงค์และการประพฤติป ฏิ บตั ิตนให้ถูกต้องตามท านอง
คลองธรรม เพื่ อรักษาชื่ อเสี ยง เกี ยรติ ยศและศักดิ์ ศรี ของผูอ้ ยู่ในวงการวิชาชี พ ให้วิชาชี พคงฐานะ
ได้รับการยอมรับและยกย่องจากสังคม และผดุงเกียรติยศ ศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ
จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ
จรรยาบรรณของข้ าราชการพลเรื อน
ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2537 เนื่ องด้วยข้าราชการ
พลเรื อ นมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบส าคัญ ในการพัฒ นาประเทศ รวมทั้ง การให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนซึ่ งจาเป็ นต้องทางานร่ วมกันหลายฝ่ าย ฉะนั้นเพื่อให้ขา้ ราชการพลเรื อนมีความประพฤติดี
ส านึ ก ในหน้ า ที่ สามารถประสานงานกับ ทุ ก ฝ่ าย ตลอดจนปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ร าชการได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้น จึงสมควรให้มีขอ้ บังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
พลเรื อนไว้เป็ นประมวลความประพฤติ เพื่ อรั ก ษาไว้ซ่ ึ งศัก ดิ์ ศรี และส่ งเสริ ม ชื่ อเสี ย ง เกี ยรติ คุ ณ
เกี ยรติ ฐานะของข้าราชการพลเรื อน อันจะยังผลให้ผูป้ ระพฤติ เป็ นที่ เลื่ อมใส ศรั ทธา และยกย่อง
ของบุคคลโดยทัว่ ไป ซึ่งประกอบด้วย 4 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง
พึงเป็ นผูม้ ี ศีลธรรมอันดี มี ท ศั นคติ ที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณ ธรรม จริ ยธรรมรวมทั้ง
เพิ่ ม พู น ความรู ้ ความสามารถและทั ก ษะในการท างาน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ร าชการมี
กรมการศาสนา, คู่มือสอนจริ ยธรรมศึกษาระดับวิทยาลัย (ฉบับทดลอง) (กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์การศาสนา, 2522).
31
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ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้น และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ ใช้วิชาชี พใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความซื่ อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในกรณี ที่วชิ าชีพใด
มีจรรยาวิชาชีพกาหนดไว้ ก็พึงปฏิบตั ิตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
พึงปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความสุ จริ ต เสมอภาค และปราศจากอคติ ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
อย่างเต็มกาลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ ว ขยันหมัน่ เพียร ถู กต้องสมเหตุสมผล โดยคานึ งถึง
ประโยชน์ ของทางราชการและประชาชนเป็ นสาคัญ ประพฤติ ตนเป็ นผูต้ รงต่อเวลา และใช้เวลา
ราชการให้เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็ม ที่ ดู แลรั กษาและใช้ท รัพ ย์สิ นของทางราชการ
อย่างประหยัด คุ ้ม ค่ า โดยระมัด ระวัง มิ ใ ห้ เสี ย หายหรื อ สิ้ น เปลื อ งเยี่ย งวิ ญ ญู ช นจะพึ งปฏิ บ ัติ ต่ อ
ทรัพย์สินของตนเอง
หมวดที่ 3 จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงาน
พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิงาน ให้ความร่ วมมื อช่ วยเหลื อกลุ่มงานของตนทั้งใน
ด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทางาน และการแก้ปัญหาร่ วมกันรวมทั้งการเสนอแนะในสิ่ งที่เห็น
ว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย ผูบ้ งั คับบัญชาพึงดู แลเอาใจใส่ ผูอ้ ยู่ใต้
บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบตั ิงาน ขวัญ กาลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ยู่
ใต้บงั คับบัญชาตลอดจนปกครองผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทานอง
คลองธรรม ช่ วยเหลื อ เกื้ อ กู ล กัน ในทางที่ ช อบ รวมทั้งส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ เกิ ด ความสามัค คี
ร่ วมแรงร่ วมใจในบรรดาผูร้ ่ วมงานในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงาน
ตลอดจนผูเ้ กี่ ยวข้องด้วยความสุ ภาพมีน้ าใจและมนุ ษยสัมพันธ์อนั ดี และละเว้นจากการนาผลงาน
ของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
หมวดที่ 4 จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
พึงให้บริ การประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความเป็ นธรรม เอื้อเฟื้ อ มีน้ าใจ
และใช้กิ ริยาวาจาที่ สุ ภาพอ่ อนโยน เมื่ อเห็ นว่าเรื่ องใดไม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ไ ด้หรื อไม่ อยู่ในอานาจ
หน้าที่ ของตนจะต้องปฏิ บตั ิ ควรชี้ แจงเหตุผลหรื อแนะนาให้ติดต่อยังหน่ วยงานหรื อบุคคลซึ่ งตน
ทราบว่ามีอานาจหน้าที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องนั้นๆ ต่อไป ประพฤติตนให้เป็ นที่เชื่ อถือของบุคคลทัว่ ไป
และละเว้น การรั บ ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดซึ่ งมี มู ล ค่ า เกิ น ปกติ วิสั ย ที่ วิญ ญู ช นจะให้ ก ัน
โดยเสน่ หาจากผูม้ าติ ดต่อราชการหรื อผูซ้ ่ ึ งอาจได้รับ ประโยชน์จากการปฏิ บ ตั ิหน้าที่ ราชการนั้น
หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย
ก็ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว เพื่อดาเนินการตามสมควรแก่กรณี 32
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จรรยาบรรณของวิชาชี พผู้บริหารสถานศึกษา
จากจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คุรุสภาได้กาหนดข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
แบบแผนพฤติ ก รรมตามจรรยาบรรณของวิชาชี พ พ.ศ.2550 ซึ่ งเป็ นประมวลพฤติ ก รรมที่ เป็ น
ตัวอย่างของการประพฤติที่กาหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ต้องหรื อพึงประพฤติปฏิบตั ิตาม
ประกอบด้วย พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ที่ ก าหนดให้ ผู ป้ ระกอบวิช าชี พ ทางการศึ ก ษาต้องหรื อ
พึงประพฤติตาม และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ที่กาหนดให้ผปู ้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาต้อง
หรื อพึงละเว้นที่สอดคล้องกัน แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
1. จรรยาบรรณต่ อตนเอง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ต้องมีวินยั ในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชี พ บุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์ ให้ทนั ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่ สมอ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็ นแบบอย่างที่ดี
2) ศึกษา ค้นคว้า ริ เริ่ มสร้างสรรค์ความรู ้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพอยูเ่ สมอ
3) ส่ งเสริ มและพัฒนาครู ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้
4) สร้างผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาความรู ้และความคิดในวิชาชีพจนเป็ นที่ยอมรับ
5) ส่ งเสริ มการปฏิ บ ตั ิ งานโดยมี แผนปฏิ บ ตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วม และใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1) เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรื อเสพสิ่ งเสพติดจนขาดสติหรื อแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็ นที่
น่ารังเกียจในสังคม
2) ประพฤติผดิ ทางชูส้ าวหรื อมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ
3) ไม่พฒั นาความรู ้ในวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและองค์การ
4) ไม่ส่งเสริ มการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไปปรับปรุ งพัฒนาการจัดการศึกษา
5) ไม่ มี แ ผนหรื อไม่ ป ฏิ บ ั ติ ง านตามแผน ไม่ มี ก ารประเมิ น ผลหรื อไม่ น าผล
การประเมินมาจัดทาแผนปฏิบตั ิการอย่างต่อเนื่ อง
2. จรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่ อสัตย์สุจริ ต รับผิดชอบต่อวิชาชี พ และเป็ นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ
2) รักษาชื่อเสี ยงและปกป้ องศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ
3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผมู ้ ีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู ้
4) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต ตามกฎระเบียบและแบบแผนของ
ทางราชการ
5) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมัน่ ตั้งใจและใช้ความรู ้ความสามารถในการพัฒนาครู และ
บุคลากร
6) สนับสนุ นการจัดกิ จกรรมเกี่ ยวกับ การพัฒนาครู การเรี ยนการสอนและการบริ หาร
สถานศึกษา
7) ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรได้ศึ ก ษา ค้น คว้า วิ เคราะห์ วิจ ัย และน าเสนอผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
8) เข้าร่ วมส่ งเสริ ม และประชาสัม พันธ์ กิจกรรมของวิชาชี พ หรื อองค์กรวิชาชี พ อย่าง
สร้างสรรค์
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1) วิพากษ์หรื อวิจารณ์องค์การหรื อวิชาชีพ จนทาให้เกิดความเสี ยหาย
2) ดู ห มิ่ น เหยียดหยาม ให้ร้ายผูร้ ่ วมประกอบวิช าชี พ ศาสตร์ ในวิช าชี พ หรื อองค์ก ร
วิชาชีพ
3) ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4) ไม่ ซื่ อสั ตย์สุ จริ ต ไม่รับ ผิดชอบหรื อไม่ ป ฏิ บ ัติตามกฎ ระเบี ยบหรื อแบบแผนของ
ทางราชการ จนก่อให้เกิดความเสี ยหาย
5) ละเลยเพิกเฉยหรื อไม่ดาเนินการต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
6) คัดลอกหรื อนาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
7) บิดเบือนหลักวิชาการในการปฏิบตั ิงานจนก่อให้เกิดความเสี ยหาย
8) ใช้ความรู ้ทางวิชาการ วิชาชีพหรื ออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง
หรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
3. จรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม ให้กาลังใจแก่ศิษย์และ
ผูร้ ั บบริ การตามบทบาทหน้าที่ โดยเสมอหน้า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนรู ้
ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม แก่ศิษย์และผูร้ ับบริ การตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วย
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ความบริ สุทธิ์ ใจ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต้องประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างที่ ดี ทั้งทางกาย วาจา
และจิ ตใจ ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาต้องไม่ ก ระท าตนเป็ นปฏิ ปั ก ษ์ต่อความเจริ ญทางกาย สติ ปั ญ ญา
จิตใจอารมณ์และสังคมของศิษย์และผูร้ ับบริ การ และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องให้บริ การด้ วยความ
จริ งใจและเสมอภาคโดยไม่เรี ยกรับหรื อยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1) ปฏิบตั ิงานหรื อให้บริ การอย่างมีคุณภาพ โดยคานึงถึงสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูร้ ับบริ การ
2) ส่ งเสริ มให้มีการดาเนินงานเพื่อปกป้ องสิ ทธิ เด็ก เยาวชนและผูด้ อ้ ยโอกาส
3) บริ หารงานโดยยึดหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4) รับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของศิษย์และผูร้ ับบริ การ
5) ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากร มี ส่ วนร่ ว มวางแผนการปฏิ บ ัติ ง านและเลื อ กวิธี ก ารปฏิ บ ัติ ที่
เหมาะสมกับตนเอง
6) เสริ มสร้ างความภาคภู มิ ใจให้แก่ ศิษ ย์และผูร้ ับบริ ก าร ด้วยการรับฟั งความคิ ดเห็ น
ยกย่องชมเชย และให้กาลังใจอย่างกัลยาณมิตร
7) ให้ศิษย์และผูร้ ับบริ การได้มีส่วนร่ วมในการเสนอแนวคิดหรื อวิธีการที่เป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาวิชาชีพ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1) ปฏิ บ ัติง านมุ่ งประโยชน์ ส่ วนตนหรื อพวกพ้อง ไม่ เป็ นธรรมหรื อมี ล ัก ษณะเลื อ ก
ปฏิบตั ิ
2) เรี ยกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผูร้ ับบริ การในงานตามบทบาทหน้าที่
4. จรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชี พ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พึงช่ วยเหลื อเกื้ อกูลซึ่ งกันและกันอย่างสร้ างสรรค์ โดยยึดมัน่ ใน
ระบบคุ ณธรรม สร้ างความสามัคคี ในหมู่คณะ โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบ
แผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1) ริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการบริ หารเพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกด้านต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
2) ส่ งเสริ มและพิทกั ษ์สิทธิ ของผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
3) เป็ นผูน้ าในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
4) ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
5) มีความรัก ความสามัคคีและร่ วมใจกัน ผนึกกาลังในการพัฒนาการศึกษา
6) ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
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พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1) นาเสนอแง่มุมทางลบต่อวิชาชีพ ข้อเสนอไม่ได้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
2) ปกปิ ดความรู ้ ไม่ช่วยเหลือผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
3) แนะน าในทางไม่ ถู ก ต้อ งต่ อ ผู ร้ ่ วมประกอบวิช าชี พ จนท าให้ เกิ ด ผลเสี ย ต่ อผู ร้ ่ ว ม
ประกอบวิชาชีพ
4) ไม่ให้ความช่วยเหลือหรื อร่ วมมือกับผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พในเรื่ องที่ตนมีความถนัด
แม้ได้รับการร้องขอ
5) ปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยคานึ งถึ งความพึงพอใจของตนเองเป็ นหลัก ไม่ตระหนักถึ งความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
6) ใช้อานาจหน้าที่ปกป้ องพวกพ้องของตนที่ กระทาผิด โดยไม่คานึ งถึ งความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นกับผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพหรื อองค์การ
7) ยอมรับและชมเชยการกระทาของผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พที่ บกพร่ องต่อหน้าที่ หรื อ
ศีลธรรมอันดี
8) วิพากษ์ วิจารณ์ผรู ้ ่ วมประกอบวิชาชีพในเรื่ องที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อแตกความ
สามัคคี
5. จรรยาบรรณต่ อสั งคม
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พึงประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าในการอนุ รักษ์และพัฒนาเศรษฐกิ จ
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่ งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่ วนรวมและยึดมัน่
ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข โดยพึงประพฤติและ
ละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1) ยึดมัน่ สนับสนุน และส่ งเสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2) ให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการหรื อวิชาชีพแก่ชุมชน
3) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ศิษย์และผูร้ ับบริ การเกิดการเรี ยนรู ้และ
สามารถดาเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4) เป็ นผูน้ าในการวางแผนและดาเนิ นการเพื่ออนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิ จภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
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พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1) ไม่ให้ความร่ วมมือหรื อสนับสนุ นกิจกรรมของชุมชนที่จดั เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา
ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม
2) ไม่แสดงความเป็ นผูน้ าในการอนุ รักษ์หรื อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหรื อสิ่ งแวดล้อม
3) ไม่ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรื อพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
4) ปฏิบตั ิตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรื อสังคม33
ข้ อบังคับคุรุสภา ว่ าด้ วยจรรยาบรรณวิชาชี พ พ.ศ. 2556
โดยมีสาระสาคัญ คือการกาหนดจรรยาบรรณวิชาชี พของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา
ทั้งต่อตนเอง ผูร้ ับบริ การ ผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ และสังคม ซึ่ งมีผลบังคับใช้แล้ว ภายหลังประกาศ
ลงในราชกิจจานุเบกษา
“ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ว่าหมายถึง ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา
และบุคลาการทางการศึกษาอื่น ซึ่ งได้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ.สภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
“จรรยาบรรณวิชาชีพ ” หมายถึ ง มาตรฐานการปฏิบตั ิตนที่กาหนดขึ้นเป็ นแบบแผนในการ
ประพฤติตน ซึ่ งผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึ กษาต้องปฏิ บตั ิตาม เพื่อรักษาและส่ งเสริ มเกี ยรติคุณ
ชื่ อเสี ยงและฐานะของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการ ศึกษาให้เป็ นที่เชื่ อถื อศรัทธาแก่ผูร้ ับบริ การและ
สังคม อันจะนามาซึ่ งเกียรติและศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ
ส าหรับ สาระในข้อบัง คับ ดังกล่ าวที่ น่าสนใจ ได้แก่ จรรยาบรรณวิช าชี พ ของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่มีการกาหนดไว้ 5 จรรยาบรรณ ประกอบด้วย
1. จรรยาบรรณต่อตนเองผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินยั ในตนเอง พัฒนาตนเอง
ด้านวิช าชี พ บุ ค ลิ ก ภาพ และวิสั ยทัศ น์ ให้ ท ันต่ อการพัฒ นาทางวิท ยาการ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
การเมืองอยูเ่ สมอ
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชี พ ผูป้ ระกอบวิชาชี พ ทางการศึ กษา ต้องรัก ศรัท ธา ซื่ อสั ตย์สุจริ ต
รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่ อ ผู ้รั บ บริ ก ารผู ป้ ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ต้อ งรั ก เมตตา เอาใจใส่
ช่วยเหลือ ส่ งเสริ มให้กาลังใจแก่ศิษย์ และผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
33

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550, ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 124, ตอนพิเศษ 51 ง (27 เมษายน 2550).
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4. จรรยาบรรณต่ อผูร้ ่ วมประกอบวิช าชี พ ผู ป้ ระกอบวิช าชี พ ทางการศึ ก ษา พึ งช่ วยเหลื อ
เกื้อกูลซึ่ งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
5.จรรยาบรรณต่อสังคมผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิ บตั ิตนเป็ นผูน้ าใน
การอนุ รักษ์และพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภู มิปัญญา สิ่ งแวดล้อม รักษา
ผลประโยชน์ของส่ วนรวม และยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข34
จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพเวชกรรม แบ่งเป็ น 6 หมวด ดังนี้
หมวด 1 หลักทัว่ ไป เกี่ยวกับการดารงตนในสังคม การไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นเหตุให้
เสื่ อมเสี ยเกี ยรติศกั ดิ์ แห่ งวิชาชี พและต้องประกอบวิชาชี พ โดยไม่คานึ งถึ งฐานะ เชื้ อชาติ สัญชาติ
ศาสนา สังคม หรื อสิ ทธิทางการเมือง
หมวด 2 เกี่ยวกับการไม่โฆษณาหรื อให้ผอู ้ ื่นโฆษณาการประกอบวิชาชี พเวชกรรมของ
ตนเองและผูอ้ ื่น
หมวด 3 การประกอบวิชาชี พเวชกรรม ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชี พ
ไม่ชักจู งหรื อชักชวนให้ผูป้ ่ วยมารับบริ การเพื่อประโยชน์ของตน ไม่สั่งหรื อสนับสนุ นการใช้ยา
ตาราลับ ไม่ออกใบรับรองอันเป็ นความเท็จ ไม่เปิ ดเผยความลับของผูป้ ่ วย ไม่ปฏิเสธการช่ วยเหลื อ
ผูท้ ี่อยูใ่ นอันตรายจากการเจ็บป่ วย
หมวด 4 การปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมวิชาชี พ พึงยกย่องให้เกียรติ เคารพในศักดิ์ศรี ซ่ ึ งกันและกัน
ไม่ทบั ถมให้ร้ายหรื อกลัน่ แกล้งกัน และต้องไม่ชกั จูงผูป้ ่ วยของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
หมวด 5 การปฏิ บ ตั ิ ต่อผูร้ ่ วมงาน พึ งยกย่องให้เกี ยรติ เคารพในศัก ดิ์ ศรี ข องผูร้ ่ วมงาน
ไม่ทบั ถมให้ร้ายหรื อกลัน่ แกล้งผูร้ ่ วมงาน และพึงสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของผูร้ ่ วมงาน
หมวด 6 การทดลองในมนุ ษย์ ต้องได้รับความยินยอมจากผูถ้ ูกทดลองและรับผิดชอบ
ต่อการทดลอง35

34

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556, ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 130,
ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556).
35
สุ ชาดา ชินะจิตร, รวบรวมจรรยาบรรณอาจารย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ (กรุ งเทพฯ: โรง
พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534).
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จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ การแพทย์แผนไทย
พ.ศ.2557 ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้
หมวด 1 หลักทัว่ ไป
ข้อ 1 ผูป้ ระกอบวิชาชีพย่อมดารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม เคารพต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง
ข้อ 2 ผูป้ ระกอบวิชาชีพย่อมไม่ประพฤติหรื อกระทาการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุให้
เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพ
ข้อ 3 ผูป้ ระกอบวิชาชีพย่อมประกอบวิชาชีพ โดยยึดถือสุ ขภาพและความปลอดภัย
ของผูป้ ่ วยและประชาชนเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ด โดยไม่คานึ งถึงฐานะ เชื้ อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม
หรื อการเมือง
หมวด 2 การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ข้อ 4 ผูป้ ระกอบวิชาชี พพึงหมัน่ ศึกษาหาความรู ้ ความก้าวหน้าทางวิชาการต่างๆ
เพื่ อรัก ษาไว้ซ่ ึ งมาตรฐานแห่ งวิช าชี พ การแพทย์แผนไทย ตามที่ ส ภาวิช าชี พ การแพทย์แผนไทย
กาหนด
ข้อ 5 ผูป้ ระกอบวิชาชี พต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพในระดับที่ดี
ที่สุ ดและพยายามให้ผูป้ ่ วยพ้นจากอาการทรมานจากโรคและความพิ ก ารต่ างๆ โดยไม่เรี ยกร้ อง
สิ นจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริ การที่ควรได้รับตามปกติ
ข้อ 6 ประกอบวิชาชี พต้องไม่จูงใจหรื อชักชวนให้ผูป้ ่ วยมารับบริ การทางวิชาชี พ
เพื่อผลประโยชน์ของตน
ข้อ 7 ผูป้ ระกอบวิชาชี พต้องไม่ให้หรื อรับผลประโยชน์เป็ นค่าตอบแทนเนื่ องจาก
การรับหรื อส่ งผูป้ ่ วยเพื่อรับบริ การทางการแพทย์
ข้อ 8 ผูป้ ระกอบวิชาชี พต้องปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยโดยสุ ภาพมีน้ าใจ มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี
ปราศจากการบังคับขู่เข็ญ ล่วงเกินและลวนลามผูป้ ่ วยด้วยกาย วาจา ใจ ทางด้านกามารมณ์และอื่นๆ
ข้อ 9 ผูป้ ระกอบวิชาชี พต้องไม่หลอกลวงผูป้ ่ วยให้หลงเข้าใจผิดในการประกอบ
วิชาชีพ
ข้อ 10 ผูป้ ระกอบวิชาชี พต้องไม่ประกอบวิชาชี พโดยไม่คานึ งถึ งความปลอดภัย
และความสิ้ นเปลืองของผูป้ ่ วย
ข้อ 11 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่ให้คารับรองอันเป็ นเท็จ
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ข้อ 12 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่เปิ ดเผยความลับของผูป้ ่ วยซึ่งตนทราบมาเนื่องจาก
การประกอบวิชาชี พ เว้นแต่ดว้ ยความยินยอมของผูป้ ่ วย หรื อเมื่อต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมายหรื อตาม
หน้าที่
ข้อ 13 ผูป้ ระกอบวิชาชี พต้องไม่ปฏิ เสธการช่ วยเหลื อผูท้ ี่อยู่ในระยะอันตรายจาก
การเจ็บป่ วยเมื่อได้รับคาขอร้องและตนอยูใ่ นฐานะที่จะช่วยได้
ข้อ 14 ผูป้ ระกอบวิช าชี พ พึ งให้ คาแนะนาเกี่ ยวกับการดู แลสุ ขภาพและการใช้ย า
แก่ผปู ้ ่ วย
ข้อ 15 ผู ป้ ระกอบวิ ช าชี พ ต้อ งไม่ ใ ช้ ห รื อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารประกอบวิ ช าชี พ
โดยผิดกฎหมาย
หมวด 3 การโฆษณาการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ข้อ 16 ผูป้ ระกอบวิชาชี พต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้างหรื อยินยอมให้ผูอ้ ื่นโฆษณาการ
ประกอบวิชาชีพความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพของตน
ข้อ 17 ผูป้ ระกอบวิชาชี พต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้างหรื อให้ผอู ้ ื่นโฆษณาการประกอบ
วิชาชีพความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพของผูอ้ ื่น
ข้อ 18 การโฆษณาตามข้อ 16 และข้อ 17 อาจกระทาได้ในกรณี ต่อไปนี้ 1) การแสดง
ผลงานในวารสารทางวิชาการหรื อในการประชุมวิชาการ 2) การแสดงผลงานในหน้าที่ หรื อในการ
บาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 3) การแสดงผลงานหรื อความก้าวหน้า ทางวิชาการเพื่อการศึกษาของ
มวลชน 4) การประกาศเกียรติคุณเป็ นทางการโดยสถาบันวิชาการ สมาคม หรื อมูลนิธิ
ข้อ 19 ผู ป้ ระกอบวิช าชี พ สามารถแสดงข้อ ความเกี่ ย วกับ การประกอบวิช าชี พ
ของตนที่สถานที่ ทาการประกอบวิชาชี พได้เพียงข้อความเฉพาะเรื่ องต่อไปนี้ 1) ชื่ อนามสกุล และ
อาจมี ค าประกอบชื่ อ ได้เพี ย ง ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ฐานั น ดรศัก ดิ์ ยศและบรรดาศัก ดิ์ เท่ า นั้ น
2) ชื่ อปริ ญ ญา วุฒิ บ ัตรหรื อ หนังสื ออนุ ม ตั ิ หรื อหนังสื อแสดงคุ ณ วุฒิ อ ย่างอื่ น ซึ่ งตนได้รับ จาก
สภาวิชาชี พ การแพทย์แผนไทย หรื อสถาบันที่ ทางราชการรับรอง 3) ประเภทของการประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 4) เวลาทาการ
ข้อ 20 ผูป้ ระกอบวิชาชี พ สามารถแจ้งข้อความการประกอบวิชาชี พ เฉพาะการ
แสดงที่อยูท่ ี่ต้ งั สถานที่ทาการประกอบวิชาชี พ หมายเลขโทรศัพท์ หรื อการสื่ อสารอื่น หรื อข้อความ
ที่อนุญาตตามข้อ 19
ข้อ 21 ผูป้ ระกอบวิชาชี พผูท้ าการเผยแพร่ ให้ขอ้ มู ลทางวิช าการหรื อตอบปั ญ หา
เกี่ ยวกับ วิช าชี พ ทางสื่ อมวลชน ถ้าแสดงตนว่าเป็ นผูป้ ระกอบวิช าชี พ ต้องไม่ แจ้งสถานที่ ท าการ
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ประกอบวิชาชี พส่ วนตัวทานองการโฆษณาและต้องไม่มีการแจ้งข้อความตามข้อ 22 ในที่เดี ยวกัน
หรื อขณะเดียวกันนั้นด้วย
หมวด 4 การปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมวิชาชีพ
ข้อ 22 ผูป้ ระกอบวิชาชี พพึงยกย่องให้เกี ยรติและเคารพในศักดิ์ ศรี ซ่ ึ งกันและกัน
รวมทั้งสร้างความสามัคคีในหมู่ผรู ้ ่ วมวิชาชีพ
ข้อ 23 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่เอาผลงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นมาเป็ นของตน
ข้อ 24 ผูป้ ระกอบวิช าชี พ ต้อ งไม่ ให้ ร้า ย หรื อ ดู ห มิ่ น เหยียดหยามผู ร้ ่ วมวิช าชี พ
ด้วยกัน
ข้อ 25 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่ชกั จูงผูป้ ่ วยของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
หมวด 5 การปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงาน
ข้อ 26 ผูป้ ระกอบวิชาชีพพึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรี ของผูร้ ่ วมงาน
ข้อ 27 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่ให้ร้าย หรื อดูหมิ่นเหยียดหยามผูร้ ่ วมงาน
ข้อ 28 ผูป้ ระกอบวิชาชี พพึงส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ผูร้ ่ วมงานมีโอกาสเพิ่มพูน
ความรู ้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
หมวด 6 การทดลองในมนุษย์
ข้อ 29 ผูป้ ระกอบวิชาชี พ ผูท้ าการทดลองในมนุ ษ ย์ตอ้ งได้รับความยิน ยอมจาก
ผูถ้ ูกทดลองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการว่าด้วยจริ ยธรรม
การทาวิจยั ในมนุษย์
หมวด 7 การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับสถานที่ทาการประกอบวิชาชีพ
ข้อ 30 ผูป้ ระกอบวิช าชี พ ต้องปฏิ บตั ิ ตนเกี่ ยวกับสถานที่ ท าการประกอบวิชาชี พ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายว่าด้วยยา36
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ข้อกาหนดเกี่ยวกับความประพฤติและการดาเนิ นงานของผูท้ าบัญชี ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกรอบ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี ซึ่ งกาหนดและควบคุมโดยสภาวิชาชีพบัญชี มี 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่ อสัตย์สุจริ ต
2. ด้านความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
3. ด้านการรักษาความลับ
36

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.
2557, ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 131, ตอนพิเศษ 204 ง (13 ตุลาคม 2557).
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4. ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ
5. ด้านความรั บ ผิดชอบต่ อผูถ้ ื อหุ ้ น ผูเ้ ป็ นหุ ้ น ส่ วน บุ ค คลหรื อนิ ติบุ ค คลที่ ผูท้ าบัญ ชี
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้
6. ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
ประมวลจรรยาบรรณของสมาคมครู ใหญ่ ระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ นของประเทศ
ออสเตรเลีย (Code of ethics The Australian Secondary Principals Association)
สมาคมครู ใหญ่โรงเรี ยนมัธยมต้นประเทศออสเตรเลี ยได้ลงความเห็ นให้ประกาศสถานะ
ความเป็ นสถาบันวิชาชี พครู ใหญ่มธั ยมต้น (secondary principalship) ซึ่ งประกอบไปด้วย 3 มิติดงั นี้
1) การยึดมัน่ เอาผลของประมวลจรรยาบรรณเป็ นหลักยึดสาหรับปฏิบตั ิ 2) มัน่ อุทิศเพื่อให้การศึกษา
เอื้ออานวยแก่ผเู ้ รี ยน และ3) มุ่งสัมฤทธิ ผลและดารงรักษาระดับความก้าวหน้าสู งสุ ด เพื่อศักยภาพ
การแข่งขันความเป็ นผูน้ าทางการศึกษา
เนื่ องจากกฎหมายที่จดั ระเบียบ (ธรรมนู ญ) ของสมาคมกาหนดให้ใช้ประมวลจรรยาบรรณ
ของสมาคมเพื่อให้การรับรองออกใบอนุ ญาตให้กบั สมาชิ กในด้านออกใบอนุ ญาต ข้อพันธะสัญญา
ทางวิชาชี พครู ใหญ่ความเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน (principalship) ที่ตอ้ งมีหน้าที่ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ด้วยความรับผิดชอบให้แต่ละคนมุ่งสู่ ความเป็ นคนดีของสังคม สมาชิ กของสมาคมต้อง ตระหนักถึง
ความรักผิดชอบในความเป็ นไปตามสาระสาคัญของผูเ้ รี ยนที่ เกี่ ยวข้อง ผูกผันกับภาระสาคัญของ
โรงเรี ยนตามหน้าที่ตลอดช่วงที่พวกเขาอยูใ่ นกระบวนการศึกษาเล่าเรี ยนช่วงชีวิตวัยเรี ยนตัวเองเป็ น
ที่พึงเอื้อเฟื้ อซึ่ งกันและกันอย่างชัดเจน (Interdependence) สมาชิกพึงปฏิบตั ิดงั นี้
1. พึ ง ระลึ ก อยู่เสมอว่า ความรั บ ผิ ด ชอบในเบื้ อ งต้น คื อ การสนับ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โต
ความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนในด้านสติปัญญาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
2. พึงเห็ นโรงเรี ยนคื อชุ มชนแห่ งการศึ ก ษาที่ มี พ นั ธกิ จต่อการเจริ ญเติ บโตของบุ ค ลากร
ของสมาชิกในชุมชนทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงนักเรี ยนและคณะครู ดว้ ย
3. ต้องมีความเป็ นผูน้ าทางการศึ กษาสมกับเป็ นบุคคลสาคัญตามภาระหน้าที่ทางวิชาชี พ
ด้วยความรับผิดชอบในโรงเรี ยนในเรื่ องคุณภาพในการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอน การวัดผล
ประเมินผลและการรายงานผลการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้
4. พึงพัฒนาความรู ้ทกั ษะและเจตนคติทางวิชาชี พการเป็ นครู ใหญ่อย่างต่อเนื่ องและค้นหา
วิธีการเพื่อนามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อนร่ วมงาน
5. พึ งร่ วมมื อกัน ด้วยความรั บ ผิดชอบอย่างเต็ม กาลังความสามารถในการสร้ างที ม งาน
เพื่อพันธกิจของโรงเรี ยน
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6. พึงร่ วมมือกับคณะทีมงานเพื่อสร้ างสัมพันธภาพกับครอบครัวในฐานะเป็ นครู คนแรก
ของผูเ้ รี ยนและขยายกว้างไปสู่ ชุมชน
7. พึ งให้ก ารยอมรั บ และเคารพต่ อพัน ธะทางสั งคมของโรงเรี ยนที่ มี ต่อสั ง คมโดยรอบ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของคุณค่าทั้งปวงว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมของโรงเรี ยนและเป็ นกลุ่มบุคคลที่สาคัญ
เกี่ยวกับโรงเรี ยนในด้านสนับสนุนคุณธรรมและให้การสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรี ยน
8. พึ ง เอาใจใส่ บ ทบาทความรั บ ผิ ด ในความเจริ ญ ก้า วหน้ า ทางวิ ช าชี พ ให้ ก ับ คณะครู
ในโรงเรี ยน
9. พึงพยายามมุ่งมัน่ ให้แน่วแน่มนั่ คงต่อพันธะสัญญาที่ได้ให้ไว้เพื่อสร้างคุณค่าและปฏิบตั ิ
ตามให้เป็ นไปตามกระบวนการที่ยดึ เอาประโยชน์ของโรงเรี ยนที่ให้ไว้จนสาเร็ จ
10. พึงแสดงออกถึ งความภักดีต่อผูม้ ีพระคุ ณในการจ้างงานอย่างสม่ าเสมอ มัน่ คงกับงาน
ในหน้าที่ที่ตอ้ งจัดบริ การที่ดีต่อชุมชนแวดล้อมโรงเรี ยน
11. พึงยึดมัน่ ต่อการสนับสนุนงานวิชาชี พของสมาคมครู ใหญ่โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น
ของออสเตรเลียและองค์คณะสมาคมวิชาชีพครู ใหญ่อื่นๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
12. พึงประพฤติปฏิบตั ิการแสดงออกถึงการมีมาตรฐานที่สูงยิง่ ในการมีศีลธรรมที่เหมาะสม
อย่างยิง่ กับการเป็ นครู ใหญ่37
คณะกรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาของรั ฐ เคนตั๊ ก กี้ (KY: Education
Professional Standardsn Board) มีจรรยาบรรณของตนไว้ดว้ ยหลักจรรยาบรรณใหญ่ 3 ประการ
1. จรรยาบรรณต่อนักเรี ยน ให้บริ การการเรี ยนการสอนนักเรี ยนโดยไม่มีอคติ เคารพใน
สิ ท ธิ ดู แล และปกป้ องสุ ขภาพอนามัยให้ก ับนักเรี ยน ไม่ ใช้อานาจของวิช าชี พครู เพื่ อประโยชน์
ส่ วนตัว รักษาข้อมูลและความลับของนักเรี ยน
2. จรรยาบรรณต่อผูป้ กครอง ติดต่อสื่ อสารกับผูป้ กครองนักเรี ยนให้ประจักษ์วา่ มีความ
สนใจต่อนักเรี ยนจริ ง เข้าใจวัฒนธรรมของชุ มชนและสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรี ยน ไม่ใช้
ประโยชน์ของสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
3. จรรยาบรรณต่อวิชาชี พการศึ กษา ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนเพื่อรักษาศักดิ์ ศรี ของวิชาชี พ
ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมอาชีพตามความรับผิดชอบและสิ ทธิ ไม่ใช้วิธีการบังคับหรื อปฏิบตั ิการให้ประโยชน์
แก่บุคคลเพื่อได้อิทธิ พลมาใช้ในการตัดสิ นใจของตน38
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จากที่ ก ล่ าวมาแล้วข้างต้น สรุ ป ได้ว่าไม่ ว่าจะประกอบวิช าชี พ ใดๆ นั้นล้วนมี ห ลัก แห่ ง
มาตรฐานการปฏิบตั ิตนที่เป็ นแนวทางในการประพฤติ อันเป็ นข้อกาหนดกิ ริยาที่บุคคลในสถานะ
และอาชี พ ต่างๆ พึ งตระหนักและปฏิ บ ตั ิ เพื่ อใช้เป็ นไปในแนวทางที่ อานวยประโยชน์สุ ข ทั้งแก่
ตนเองและผูอ้ ื่นทั้งสิ้ น ผูว้ ิจยั เล็งเห็ นว่าจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสาคัญ
และจ าเป็ นมากต่ อ องค์ ก รหรื อ สถานศึ ก ษา ที่ ใ ช้ เป็ นเครื่ องยึ ด เหนี่ ย วและเป็ นแบบแผนใน
การประพฤติปฏิบตั ิตน เพื่อมุ่งให้การบริ หาร กระบวนการจัดการในสถานศึกษาประสบความสาเร็ จ
เป็ นอย่างดี ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงจาเป็ นต้องมีจรรยาบรรณของวิชาชี พ ตามแนวความคิด
ของคุ รุส ภาที่ ออกเป็ นข้อบังคับ คุ รุส ภาว่าด้วยแบบแผนพฤติก รรมตามจรรยาบรรณของวิชาชี พ
พ.ศ.2550 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 ดังที่ กล่าวมา 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง หมายถึง การประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็ น
แบบอย่างที่ดี ศึกษา ค้นคว้า ริ เริ่ มสร้างสรรค์ความรู ้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชี พอยูเ่ สมอ ส่ งเสริ มและ
พัฒนาครู ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้ สร้างผลงานที่แสดงถึงการพัฒนา
ความรู ้และความคิดในวิชาชีพจนเป็ นที่ยอมรับ ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานโดยมีแผนปฏิ บตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วม และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั และก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต
ส่ วนที่ 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชี พ หมายถึง การรักษาชื่อเสี ยงและปกป้ องศักดิ์ศรี แห่งวิชาชี พ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ด้วยความรับ ผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุ จริ ต ตามกฎระเบียบและแบบแผนของทางราชการ
ด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจและใช้ความรู ้ความสามารถในการพัฒนาครู และบุคลากร สนับสนุ นการจัด
กิ จกรรมเกี่ ยวกับ การพัฒนาครู การเรี ยนการสอนและการบริ หารสถานศึกษา ส่ งเสริ มให้ครู และ
บุ ค ลากรได้ศึ ก ษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั และน าเสนอผลงานที่ เกี่ ยวข้องกับ วิช าชี พ ยกย่องและ
เชิดชูเกียรติผมู ้ ีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู ้
ส่ วนที่ 3 จรรยาบรรณต่ อผูร้ ั บ บริ ก าร หมายถึ ง การปฏิ บ ตั ิ งานหรื อให้บ ริ ก ารอย่างมี
คุ ณภาพ ส่ งเสริ มให้มีการดาเนิ นงานเพื่อปกป้ องสิ ท ธิ เด็ก เยาวชนและผูด้ ้อยโอกาส รับฟั งความ
คิดเห็ นที่มีเหตุผลของศิษย์และผูร้ ับบริ การ เสริ มสร้างความภาคภู มิใจให้แก่ ศิษย์และผูร้ ับบริ การ
ด้วยการรับฟั งความคิดเห็นยกย่องชมเชย และให้กาลังใจอย่างกัลยาณมิตร ให้ศิษย์และผูร้ ับบริ การ
ได้มีส่วนร่ วมในการเสนอแนวคิดหรื อวิธีการที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ
ส่ วนที่ 4 จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ หมายถึ ง ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการบริ หาร
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกด้านต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ ส่ งเสริ มและพิทกั ษ์สิทธิ ของผูร้ ่ วมประกอบ
38
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วิช าชี พ ใช้ระบบคุ ณ ธรรมในการพิ จารณาผลงานของผูร้ ่ วมประกอบวิช าชี พ มี ความรั ก ความ
สามัคคีและร่ วมใจกัน ผนึ กกาลังในการพัฒนาการศึกษา เป็ นผูน้ าในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
ส่ วนที่ 5 จรรยาบรรณต่ อสั งคม หมายถึ ง ยึดมัน่ สนับ สนุ น และส่ งเสริ ม การปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ให้ความร่ วมมือและช่ วยเหลื อในทาง
วิชาการหรื อวิชาชี พแก่ชุมชน ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัดกิ จกรรมเพื่อให้ศิษย์และผูร้ ับบริ การ
เกิ ดการเรี ยนรู ้ และสามารถดาเนิ นชี วิตตามหลักเศรษฐกิ จพอเพี ย ง เป็ นผูน้ าในการวางแผนและ
ดาเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
การบริ หารงานบุคคล
ความหมายการบริหารงานบุคคล
การบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายและนโยบายขององค์กรใดๆ ก็ตามย่อมอยู่ที่ก ารบริ หาร
ทรัพ ยากรที ่ม ีอ ยู ใ่ ห้เกิ ด ประโยชน์แ ละมีป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด เป็ นส าคัญ ในบรรดาทรั พ ยากร
การบริ หารทั้งหลาย เป็ นที่ยอมรับว่าทรัพยากรมนุษย์เป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีความสาคัญ
มากที่ สุ ดเพราะมนุ ษ ย์เป็ นผูม้ ี ความคิ ด มี ส ติ ปั ญ ญาดี เป็ นกลไกส าคัญกว่าสิ่ งมี ชี วิตใดๆ ในการ
ดัดแปลงปรับปรุ งพัฒนาทรัพยากรอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์กรหน่ วยงาน และสังคม
ภายใต้ เงื่ อนไขต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ ดังนั้นการบริ หารงานในองค์กรหรื อหน่วยงาน
ต่างๆ จึงให้ความสาคัญกับการบริ หารงานบุคคลเป็ นอันดับแรกๆ มีนกั วิชาการและนักบริ หารได้
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความหมายของ “การบริ หารงานบุคคล” ไว้ ดังนี้
เกรี ยงศักดิ์ เขียวยิ่ง กล่าวว่า การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ (Human Resource Management)
คือ การใช้ทรัพยากรมนุษย์เพื่ อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร โดยผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ประสานความร่ วมมือในการบริ หารจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ให้มีระบบและเกิดประสิ ทธิ ภาพ39
วรนารถ แสงมณี กล่ าวว่า การบริ ห ารงานบุ ค คลหรื อ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คื อ
กระบวนการที่ผบู ้ ริ หารใช้กลยุทธ์ในการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเ หมาะสม
จะปฏิบตั ิหน้าที่ในองค์กร และให้ความสนใจในการพัฒนาและธารงรักษาบุคลากรให้มีก ารเพิ่มพูน

เกรี ยงศักดิ์ เขียวยิง่ , การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (กรุ งเทพฯ: บริ ษทั รุ่ งเรื องรัตน์ พริ้ นติ้ง
จากัด, 2550).
39
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ความรู ้ความสามารถ มีสุขภาพจิตที่ดีในการทางาน และหาวิธีที่ทาให้บุคลากรในองค์กรที่ตอ้ งพ้น
จากการทางานด้วยเหตุใดๆ สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข40
วิชัย โถสุ วรรณจิ นดา กล่ าวว่า กระบวนการที่ ผูบ้ ริ หารใช้ศิ ล ปะและกลยุทธ์ ดาเนิ นการ
สรรหา คัดเลื อกและบรรจุบุ คคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิ บตั ิงานในองค์กร พร้ อมทั้งสนใจ
ในการพัฒนาการบารุ งรักษาให้สมาชิกที่ปฏิบตั ิงาน41
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา กล่าวว่า กระบวนการที่ผูบ้ ริ หาร
มี หน้าที่ เกี่ ยวข้องกับ งานบุ ค ลากรหรื อบุ ค คลที่ ต้องปฏิ บ ัติงานเกี่ ย วข้องกับ บุ ค ลากรขององค์ก ร
ร่ วมใช้ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในการสรรหา คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในองค์กร พร้อมทั้งการธารงรักษาและพัฒนาให้บุคลากรขององค์กร
มีศกั ยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน มีคุณภาพชีวติ ที่ดี42
เสนาะ ติเยาว์ กล่าวว่า การบริ หารงานบุคคล คือ การจัดระเบียบและดูแลบุคคลให้ทางาน
อย่างเต็มความรู ้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุด เป็ นกระบวนการที่ทาให้ได้มา ซึ่ งบุคคล
การใช้งานบุคคล การบารุ งรักษาบุคคลที่มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในจานวนที่เพียงพอและ
เหมาะสม นั่นคื อหน้าที่ ในการรั บ สมัค ร การคัดเลื อก การฝึ กอบรม การพัฒนาบุ คคล การรั ก ษา
ระเบียบวินยั การให้สวัสดิการ และการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน43
บุญเลิศ ไพริ นทร์ ได้ให้ความหมายของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์วา่ เป็ นกระบวนการใน
การกาหนดนโยบายและแผน รวมถึ ง กฎระเบี ย บ และข้อบังคับ ที่ เกี่ ย วกับ การวางแผนก าลังคน
การก าหนดตาแหน่ งและอัตราเงิ นเดื อน เพื่ อให้องค์การได้มาซึ่ งบุ คคลที่ มี ความรู ้ ความสามารถ
ทักษะ และทัศนคติ เข้ามาปฏิ บตั ิงานในองค์การให้นานที่ สุดเท่าที่ จะทาได้ รวมทั้งมีการใช้บุคคล
เหล่ านั้น ให้เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดและตรงกับ งาน ช่ วยให้ ก ารปฏิ บ ตั ิ งานบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ข อง
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วรนารถ แสงมณี , การบริ หารทรัพยากรมนุษย์/งานบุคคล (กรุ งเทพมหานคร: ประสิ ทธิ
ภัณฑ์แอนด์พริ้ นติง้ , 2547).
41
วิชยั โถสุ วรรณจินดา.
42
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา, การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (ม.
ป.ท. : ม.ป.พ., 2553).
43
เสนาะ ติเยาว์, การบริ หารงานบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ 12 ed. (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ , 2543).

38
ทั้ง ส่ ว นบุ ค คลและองค์ ก าร และยัง รวมถึ ง กระบวนการทางวิ นั ย การรั ก ษาวิ นั ย และการให้
ผลประโยชน์เกื้อกูล จนกระทัง่ บุคคลพ้นจากงานไปในที่สุด44
บี ช (Beach) กล่า วว่า การบริ ห ารงานบุค คล คื อ การดาเนิ น งานต่ างๆเกี่ ยวกับ ตัวบุ ค คล
การคัดเลือกบุคคล การให้การศึกษาอบรม การกาหนดสิ่ งตอบแทนต่างๆ การควบคุ มอัตรากาลัง
การเสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน การสร้างภาวะผูน้ า ตลอดจนการสร้ างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ในองค์กร45
แคสเตทเทอร์ (Castetter) กล่าวว่า ความสาเร็ จทางการศึกษาส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั คุณภาพ
ของบุคคลและประสิ ทธิ ภาพในการมอบหมายความรับผิดชอบให้ แก่บุคคลและกลุ่มบุคคล อาคาร
สถานที่ จุดมุ่งหมาย เงิน โครงการที่ดี ความเป็ นผูน้ า ล้วนมีความจาเป็ นและสาคัญแต่องค์ประกอบ
ที่สาคัญที่สุดในกระบวนการศึกษา คือ “คน” ที่ได้รับมอบหมายให้ทางานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เด็กและเยาวชนให้เป็ นที่พึงปรารถนา46
อาร์ ม สตรอง (Armstrong) กล่ าวว่า การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ ง การใช้กลยุทธ์
เชิ งรุ กที่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ันอย่างต่ อ เนื่ องในการบริ ห ารจัดการทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ ามากที่ สุ ดใน
องค์กร นัน่ คือทรัพยากรบุคคลภายในองค์เพื่อให้การทางานขององค์กรสามารถบรรลุเป้ าหมายได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ47
ฮอยและเชอร์ ชิว (Hoy and Cecil) อธิ บายว่า การบริ หารโรงเรี ยนเป็ นการบริ หารบุคลากร
ทางการศึกษา ครู นัก เรี ยน เพื่ อให้ความร่ วมมื อร่ วมแรงร่ วมใจในการปฏิ บ ตั ิ งานในโรงเรี ยนให้
บุคคลทั้ง 3 กลุ่มเห็นด้วยและดาเนินการตามข้อตกลงที่วางไว้และพึงยึดปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด48
นิโกร (Nigro ) ได้อธิ บายว่า การบริ หารงานบุคคล คือ ศิลปะในการเลื อกสรรคนใหม่และ
คนเก่าในลักษณะที่จะให้ได้ผลงานและคุณภาพ49
44

บุญเลิศ ไพริ นทร์ , พฤติกรรมการบริ หารงานบุคคล (กรุ งเทพฯ: สานักข้าราชการพล
เรื อน, 2548).
45
Dale S. Personnel Beach, Management of People at Work (New York: The
Mammalian, 1965).
46
W.B. Castetter, The Personnel Function in Educational Administration (New York:
Macmillan Publishing Company, 1976).
47
M. Armstrong, A Handbook of Human Resource Management Practice, 10th ed. (Great
Britain by Cambrian: Ltd. Aberystwith,Wales, 2006).
48
Wayne K. Hoy and Miskel G. Cecil, Educational Administration Theory, Rescarch,
and Practice (New York: McGraw – Hill lnc, 1996).
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จากแนวคิ ด ของนัก วิช าการทั้ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศ ผู ว้ ิจ ัย สามารถสรุ ป ได้ว่า
การบริ หารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการต่างๆ ในการดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับบุคคล นับตั้งแต่
การก าหนดนโยบายการบริ ห ารงานบุ ค คล การวางแผนอัต ราก าลัง การสรรหาและเลื อ กสรร
การธารงรักษาบุ คลากร การพัฒนาให้บุคลากรก้าวหน้าทันสมัย การควบคุ ม ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ที่ ผู ้บ ริ ห ารที่ ต้อ งใช้ ท้ ัง ศิ ล ปะและกลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้บุ ค คล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ให้ปฏิบตั ิงานในองค์กร
แนวคิดและหลักการบริ หารงานบุคคล
แนวคิ ด พื้ น ฐานในการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ย่ อ มต้อ งการบุ ค ลากรที่ มี ท้ ัง ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ เป็ นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถควบคุมการดาเนิ นงานให้ทนั กับการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี แนวคิดของการ
บริ หารงานบุคคลโดยทัว่ ไปนั้นได้มีผใู ้ ห้นิยามความหมายไว้หลายความหมาย ดังนี้
วิลาวรรณ รพีพิศาล กล่าวว่า การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบนั มิได้เน้นในเรื่ องความรู ้
ความสามารถเพียงอย่างเดี ยวหากแต่มี การขยายแนวคิ ดในกระบวนการบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
แผนใหม่ ใ ห้ มี ข อบเขตกว้า งยิ่ ง ขึ้ น ถื อ เป็ นการส่ งเสริ ม กระบวนการบริ หารให้ มี คุ ณ ธรรม
โดยผูร้ ับผิดชอบงานด้านนี้จะต้องมีบทบาทเพิม่ ขึ้นในการใช้กลยุทธ์ที่จะช่วยให้การบริ หารงานด้าน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มี ส่ วนผลัก ดัน ให้ อ งค์ก ารหาจุ ด ยืน และข้อ ได้เปรี ย บในการแข่ ง ขัน สามารถ
ยกระดับการบริ หารงานให้มีคุณภาพ โดยเน้นหลักปฏิบตั ิต่อไปนี้
1.มุ่งสร้างประสิ ทธิ ภาพของบุคลากร นอกจากจะตระหนักว่าประสิ ทธิ ภาพของงาน
ย่อมขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีเป็ นสาคัญแล้ว
ยัง จะต้อ งมองให้ ไ กลออกไปอี ก ว่า บุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต้อ งรั บ รู ้ บ ทบาทและความ
รับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของตน เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรและสังคม และที่สาคัญแต่ละคนจะต้องรู ้
ว่าตนเองอยู่ในฐานะอะไร จะต้องประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ตนอย่างไรจึ งจะเหมาะสม ซึ่ งแนวคิ ดเหล่ านี้
มุ่ ง เป้ า หมายที่ จ ะได้เห็ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น และให้เป็ นไปในทิศทางที่จะสนับสนุ นเกื้อกูลต่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโต
ก้าวหน้ายิง่ ขึ้นต่อไป
2.มุ่งเสริ มสร้ างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณค่า มุ่งใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด โดยให้ความสนใจว่าบุคลากรทุกคนมีโอกาสที่จะปรับปรุ งและพัฒนาตนเองตลอดเวลาหาก
49

Felix A. Nigro, The New Public Personnel Administration (New York:
MacmillanCompany, 1965).
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อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ สนับสนุ นส่ งเสริ มขวัญกาลังใจในการปฏิ บ ตั ิ งานโดยเท่าเที ยมกัน ดังนั้น
แนวคิดในเรื่ องนี้ จึงเป็ นการพัฒนาบุคลากร ด้วยการเสริ มสร้างความรู ้ และพยายามทาให้บุคลากร
ทุกคนมีความอบอุ่นเกิดความมัน่ ใจ รู ้สึกมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง
3.เน้น การจัด องค์ก ารให้ อ ยู่ใ นฐานะเป็ นศู น ย์ก ลางบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เป็ น
แนวคิดที่เน้นในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพขององค์การเป็ นสาคัญซึ่ งจะมองครอบคลุมไปถึงบทบาทและ
วิสัยทัศน์ของผูน้ าในการบริ หารจัดการ ที่ จะท าให้องค์การเป็ นเสมือนศูนย์กลางที่ คอยทาหน้าที่
กระตุน้ และพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพพร้ อมที่จะปฏิ บตั ิภารกิ จได้ทุกสถานการณ์ แม้ว่าจะต้อง
เผชิญกับปั ญหาและอุปสรรคที่ยากต่อการควบคุมก็ตาม50
อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ ได้กล่าวไว้วา่ การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นแนวคิดของการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ ที่ เน้นการทางานเชิ งรุ กมากกว่าการทางานเชิ งรับ ถื อได้ว่าเป็ นฟั งก์ชนั่ ที่ กาหนด
ขึ้นมาเพื่อช่ วยและสนับสนุ นการทางานของผูจ้ ดั การและหัวหน้างานตามสายงานต่างๆ ที่เรี ยกว่า
“Line Manager” ซึ่ งปรั ชญาของการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อยู่ที่ก ารหาบุ คลากรที่ เหมาะสมกับ
องค์ก ารและลัก ษณะงานและการใช้ค นให้เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดอันน าไปสู่ ก ารท างานให้ บ รรลุ
เป้ าหมายสู งสุ ดตามกลยุทธ์ที่องค์กรกาหนดขึ้นมา51
สุ กิจ จุลละนันท์ กล่ าวว่า การบริ หารงานบุคคลในปั จจุบนั ได้ประยุกต์เอาความก้าวหน้า
ทางด้านการบริ หารมาประกอบกับหลักการบริ หารงานบุคคล ด้วยการบริ หารงานบุคคลแผนใหม่
จึงยึดหลักการสาคัญ 12 ประการ คือ
1. หลักความเสมอภาค ยึดตามการเปิ ดโอกาสที่เท่าเทียมกันสาหรับผูท้ ี่มีคุณสมบัติ
ตามที่ตอ้ งการในการสมัครเข้าทางาน โดยไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องเพศ ผิว ศาสนาเป็ นการเปิ ดโอกาสรับ
สมัครทัว่ ไป
2. หลัก ความสามารถ ยึด ถื อ ความรู ้ ค วามสามารถ ถือหลักคุ ณ วุฒิเป็ นเกณฑ์ใน
การเลือกสรรบุคคลเข้าทางาน รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนตาแหน่ง
3. หลักแห่ งความมัน่ คง ถือว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นอาชี พมัน่ คงถาวร การจะให้ออก
จากงานต้องมีเหตุผล เมื่อพ้นจากงานโดยไม่มีความผิดจะมีผลตอบแทนการดารงชีวติ ตามอัตภาพ
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4. หลัก ความเป็ นกลางทางการเมื อ ง ถื อ ว่า ข้าราชการประจ าต้ อ งไม่ ฝั ก ใฝ่ ทาง
การเมือง มุ่งปฏิบตั ิงานให้เกิ ดผลต่อประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและในการปฏิ บตั ิ งานนั้น
ข้าราชการประจามีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง หรื ออยู่
ภายใต้อิทธิพลของนักการเมืองหรื อพรรคการเมืองใดๆ
5. หลักการพัฒนา ได้แก่ การจัดให้มี การเพิ่ ม พูนความรู ้ ความสามารถของบุ คคล
โดยการศึกษาอบรม การนิ เทศ การตรวจตราการปฏิ บตั ิงานที่ดี เพื่อให้เกิ ดความเจริ ญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ตลอดจนการจัดระบบการพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็ นธรรม
6. หลักแห่ งความเหมาะสม เป็ นหลักการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน โดยการแต่งตั้ง
และมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และความถนัดของตน
7. หลักความยุติธรรม เป็ นหลักปฏิบตั ิในการบริ หารงานบุ คคล โดยละเว้นจากการ
เลือกที่รักมักที่ชงั มีการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริ มาณและคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ
8. หลักสวัสดิการ การจัดให้มีสวัสดิ การต่างๆ ที่ จะเอื้ อในการปฏิ บตั ิ งาน สามารถ
อุทิ ศตนให้กบั งานได้อย่างเต็มที่ เช่ น การจัดที่ ท างานให้ ถูก สุ ขลัก ษณะ การรักษาสุ ขภาพ ความ
ปลอดภัย และการสงเคราะห์ในด้านต่างๆ
9. หลัก เสริ ม สร้ า งได้ การเสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ทั้ง ในทางป้ อ งกัน
การกระทาผิด และประพฤติมิชอบของบุคคล การกวดขันลงโทษผูก้ ระทาผิด
10. หลักมนุ ษยสัมพันธ์ การยอมรับนับถือให้คุณค่าและศักดิ์ศรี ของบุคคลแต่ละคน
โดยยึดหลักประชาธิปไตยในการทางาน โดยเสริ มสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ้น
ในระหว่างบุคคลในหน่วยงาน
11. ประสิ ท ธิ ภาพ ถื อว่าการท างานใดจะต้อ งท าให้ เกิ ด ผลดี ม ากที่ สุ ด โดยใช้ค น
เวลา และค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
12. หลักการวิจยั การบริ หารงาน บุคคลจาเป็ นต้องได้รับการปรับปรุ งให้เหมาะสม
ทัน สมัย อยู่เสมอ ระบบการบริ ห ารบุ ค คลที่ ดี จาเป็ นต้อ งมี ก ารศึ ก ษาวิจ ัย ปั ญ หาอุ ป สรรคต่ างๆ
เพื่ อที่ จะได้น าวิท ยาการก้าวหน้าต่ างๆ มาใช้ป รับ ปรุ งการบริ ห ารงานบุ คคลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น52
อุท ยั หิ รัญ โต กล่ าวว่า หลัก การส าคัญ ของการบริ ห ารงานบุ คคล คื อ การจัดให้บุ คคลที่
เลือกสรรมาเป็ นอย่างดีแล้วได้ทางานในตาแหน่งที่เหมาะสมให้เขามีจิตใจทุ่มเทและรับผิดชอบงาน
โดยการให้ความเป็ นธรรม ในการกาหนดเงินเดือน หรื อค่าจ้างรวมทั้งการเลื่อนตาแหน่ งฐานะและ
เงินเดือน ฝึ กอบรมให้เขามีความรู ้ความสามารถเพิ่มขึ้น ตลอดจนจัดสวัสดิการหรื อประโยชน์เกื้อกูล
52

สุ กิจ จุลละนันท์, หลักการบริ หาร (กรุ งเทพฯ: ท้องถิ่น, 2532).
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ให้เขามี ข วัญ ก าลังใจดี ซึ่ งการที่ จะดาเนิ น การให้บ รรลุ ผลดัง กล่ าวนี้ การบริ ห ารงานบุ คคลจึงมี
กระบวนการเป็ นอันมาก ซึ่ งอาจลาดับขั้นที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดนโยบาย และวางระเบียบเกี่ยวกับตัวบุคคล
2. การวางแผนในการจัดอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3. การวางโครงการปฏิบตั ิ
4. การกาหนดหน้าที่และคุณสมบัติของผูป้ ฏิบตั ิงานตาแหน่งต่าง ๆ
5. การจาแนกตาแหน่ง
6. การกาหนดอัตราเงินเดือนหรื อค่าจ้าง
7. การสรรหาคนมาทางาน
8. การเลือกสรรและทดสอบ
9. การให้ทดลองปฏิบตั ิงาน
10. การบรรจุแต่งตั้ง
11. การจัดทาทะเบียนประวัติ
12. การย้ายและโอน
13. การพัฒนาตัวบุคคล
14. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
15. การพิจารณาความดีความชอบ
16. การเลื่อนตาแหน่งฐานะ
17. การรักษาสุ ขภาพ และความปลอดภัยในการทางาน
18. การจัดสวัสดิการ หรื อประโยชน์เกื้อกูล
19. การปกครองบังคับบัญชา
20. การรักษาวินยั
21. การให้พน้ จากงาน
22. การจัดระบบบาเหน็จบานาญ
23. การศึกษาวิจยั 53
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อุทยั หิรัญโต, หลักการบริ หารบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ 2 ed. (กรุ งเทพมหานคร สานักพิมพ์โอ
เดียนสโตร์ , 2531).
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จากแนวคิดดังกล่าว สรุ ปได้วา่ การบริ หารงานบุคคลเป็ นหัวใจของการบริ หารไม่วา่ จะ
เป็ นหน่ วยงานประเภทใด จะเกี่ ยวข้องกับ กระบวนการต่างๆ ในการดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวกับบุ คคล
นับตั้งแต่การกาหนดนโยบายการบริ หารงานบุคคล การวางแผนกาลังคน การสรรหาและเลือกสรร
การธารงรักษาบุคลากร การพัฒนาให้บุคลากรก้าวหน้าทันสมัยอยูเ่ สมอ การควบคุม การประเมินผล
การปฏิ บตั ิงานและการให้พน้ จากงานโดยวิธีการต่างๆ ตั้งแต่โอน ย้าย ให้ออก ไล่ ออก ปลดออก
และเกษียณอายุ เป็ นต้น เพื่อให้ได้คนที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดคงอยู่กบั องค์กรตราบนานเท่านาน
หากการบริ หารงานบุ คคลบกพร่ อง หน่ วยงานนั้นก็จะเจริ ญก้าวหน้าได้ยาก เพราะว่าบุ คคลเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานผลงานจะดีหรื อจะเสี ยอยูท่ ี่บุคคลที่ทางานนั้น ถ้าบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน
ขวัญไม่ดี ไม่ มีกาลังใจ ไม่มีส มรรถภาพ ผลงานก็จะบกพร่ อง แต่ถ้าการบริ หารงานบุ คคลได้รับ
ความสาเร็ จ บุคคลทุกฝ่ ายจะร่ วมมือกันปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
ต่อหน่วยงานทุกคนในหน่วยงานพอใจ
ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับการบริหารงานบุคคล
ทฤษฎี ข องการบริ ห ารงานบุ ค คลเป็ นศาสตร์ ที่ มี อ งค์ป ระกอบของความรู ้ หลัก และ
กฎเกณฑ์ ที่ น ามาจากศาสตร์ ส าขาต่ า งๆ เพื่ อ ไปใช้ เป็ นแนวทางในการศึ ก ษาความรู ้ เกี่ ย วกับ
การบริ ห ารแล้ ว น าไปสู ่ ก ารปฏิ บ ัติ จ ริ ง การบริ ห ารที่ จ ะประสบผลส าเร็ จ ได้ น้ ั น ก็ ข้ ึ นอยู่ ก ั บ
ความสามารถประสบการณ์ และทัก ษะของผู บ้ ริ ห าร การประยุก ต์เอาทฤษฎี ต่ างๆ เกี่ ย วข้องกับ
การบริ ห ารไปสู่ การปฏิ บ ตั ิจริ งให้ ได้ อย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์ และสิ่ งแวดล้อม นับ ว่าเป็ น
ศิ ล ปะอย่างหนึ่ ง ซึ่ งนัก วิช าการและนัก การศึ ก ษาหลายท่ านได้เสนอทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้องกับ การ
บริ หารงานบุคคลที่น่าสนใจ ดังนี้
บาร์ โ ทล และมาร์ ที น (Bartol & Martin) กล่ า วว่ า การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์มี
กระบวนการการบริ หารงาน ดังนี้
1) การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คื อ การคาดการณ์ ล่ ว งหน้ า ในการระบุ ค วามต้อ ง
การอัตรากาลังคนในอนาคต
2) การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร คือ การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
งานมาดาเนิ นการสรรหา ตลอดจนการคัดเลื อกบุ คคลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งบุคลากรที่
มีความรู ้ ความสามารถ
3) การฝึ กอบรมและพัฒนาบุ คลากร คื อ การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึ กอบรม
การออกแบบการฝึ กอบรม ตอบสนองความต้องการของบุคลากรและองค์กร
4) การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิ การ คือ การกาหนดนโยบายและแผนการตอบแทน
และการให้สิทธิ ประโยชน์ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
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5) การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน คื อ การดาหนดเป้ าหมายของการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บ ัติง าน การดาเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติงาน ตลอดจนการติ ด ตามการประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงาน
6) ความปลอดภัยและสุ ขภาพ คือ การส่ งเสริ มให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ทั้งทางร่ างการและจิตใจ ตลอดจนการจัดตั้งที มที่ ปรึ กษาให้บุคลากร สามารถร้ องเรี ยน ปรับทุกข์
เกี่ยวกับสภาพการปฏิบตั ิงาน
7) แรงงานสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร และภายในองค์กร54
มอนดี้ และโน (Mondy & Noe) กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ หมายถึง ระเบียบการ
ปฏิ บตั ิ และระบบที่ จะโน้มน้าวให้เกิ ดพฤติกรรมของลู กจ้าง เจตคติ และผลงานที่ องค์กรต้องการ
ซึ่งประกอบด้วย
1) การคัดเลื อก คื อ กระบวนการที่ องค์กรใช้ในการตัดสิ นใจว่าใครควรหรื อ ไม่ ควร
รั บ เข้ามาร่ วมงานในองค์ก ร มี ม าตรฐานพื้ น ฐานหลายข้อในกระบวนการนี้ คื อ ความเที่ ยงตรง
ความสามารถที่ ตอ้ งการ ความสามารถการใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างและความสอดคล้องถู กต้อง
กับข้อบังคับ
2) การพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การศึกษา ประสบการณ์ ในการทางานสัมพันธภาพและ
การประเมิ น บุ ค ลิ ก ภาพ และความสามารถที่ จะช่ วยให้ ลู ก จ้างเตรี ย มพร้ อมส าหรั บ อนาคตเป็ น
เป้ าหมายระยะยาว เป็ นกระบวนการเตรี ยมพร้ อมให้มี ความสามารถในงานการใช้เทคโนโลยี ใน
ระยะเวลาสั้นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
3) การจ่ ายค่ าทดแทน ได้แก่ เงิ น ที่ จ่ายให้ แก่ ลู ก จ้างเพื่ อทดแทนแรงงานเป็ นค่ าจ้า ง
รายชัว่ โมง รายวัน หรื อเมื่อทดแทนการสู ญเสี ย เช่น การบาดเจ็บจาการทางานและค่าตอบแทนหรื อ
รางวัล คือ สิ่ งที่ได้รับจากการประเมินผล หากบรรลุเป้ าหมายขององค์กรหรื อเกินเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ทั้งขององค์กร และจาการพัฒนาตนเองจากเดิมทั้งในเป้ าหมายระยะสั้นและระยะยาว
4) การประเมิ นผล ได้แก่ การวัดผลงานตามแผนงานที่ วางไว้ องค์กรและเป็ นกุญแจ
สาคัญในการเพิ่มการแข่งขันกัน ซึ่ งจะทาให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร การประเมินผลงานเป็ นการวัด
ว่ า ลู ก จ้า งปฏิ บ ัติ ง านได้ บ รรลุ เป้ า หมายขององค์ ก รหรื อ ไม่ มี การพัฒ นาผลงานหรื อ ไม่ แ ละ
เปรี ยบเทียบกัน
5) ลูกจ้างสัมพันธ์ ได้แก่ การดูแลและสิ่ งที่องค์กรมองให้แก่ลูกจ้างเพิม่ ขึ้นตามระยะเวลา
ของการคงอยู่ เช่น จานวนวันพักผ่อนประจาปี การเลื่อนตาแหน่ง และเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ของแต่ละ
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Bartol and Martin, Management (New York McGrau-Hill, 1994).
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องค์กร เพื่อให้ลูกจ้างมีความสุ ขและพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน55
ดร๊ า ฟ (Daft) กล่ า วว่า การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หรื อ การบริ ห ารงานบุ ค คลเป็ น
รายการ ข้อกาหนด และการปฏิบตั ิสาหรับการบริ หารแรงงานขององค์กร ซึ่ งประกอบด้วย
1) การวางแผน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ เพื่อการคาดคะเน
การขยายงาน ผลผลิ ต ยอดขายและกาลังคนในอนาคตให้มีความสัมพันธ์กนั และการจัดทาแผน
เพือ่ การรับคนเข้าทางานให้เหมาะสมกับตาแหน่ง
2) การประเมินและจ่ายค่าชดเชย คือ การวัดผลงานความก้าวหน้า และการเปรี ยบเทียบ
เพื่อเลื่อนตาแหน่ง การให้ค่าตอบแทนแก่ลูกจ้าง และให้สิ่งตอบแทน เช่น เงิน เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรื อ
เงินที่ได้จากยอดขายของผลิตภัณฑ์
3) การพัฒนาบุคลากร คือ การวางรู ปแบบใหม่ในการพัฒนาเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกระบวนการและการใช้เครื่ องมือใหม่ ความคิดในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันในแต่ละองค์กร
4) การคงไว้ซ่ ึ งสมรรถนะของบุคลากรหรื อแรงงานสัมพันธ์ คือ วิธีการต่างๆ ซึ่ งทาให้
ลูกจ้างพึงพอใจและคงอยูใ่ นองค์กร เช่น การรับฟังข้อคิดเห็นจากลูกจ้าง มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การสร้างความสามัคคีกนั ในองค์กร56
มาสโลว์ (Maslow) เสนอแนวคิ ดเกี่ ยวกับเกี่ ยวกับ ความต้องการของมนุ ษย์ มี ลาดับ ขั้น
ความต้องการ (Hierarchy of need) 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ความต้อ งการทางร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้อ งการพื้ น ฐานของ
มนุษย์ซ่ ึ งจาเป็ นต่อการดารงชีวติ เช่น น้ า อาหาร อากาศ ที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safty Needs) ความต้องการความปลอดภัยต่างๆ ได้แก่
ความมัน่ คงในชี วิต ไม่ ว่า จะเป็ นอาชี พ หรื อ การท างาน เป็ นความต้อ งการทุ ก อย่างที่ ท าให้ เกิ ด
ความรู ้สึกปลอดภัย
3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) มนุษย์ตอ้ งการสังคม ต้องการเพื่อน ความรัก
ความเป็ นมิตรจากบุคคลอื่นๆ
4. ความต้ อ งการได้ รั บ การยกย่ อ งสรรเสริ ญ (Esteem Needs) เป็ นความต้อ งการ
การยอมรับจากบุคคลอื่นๆ มีชื่อเสี ยงในสังคม อยากมีตาแหน่งมีอานาจ เป็ นต้น
5. ความต้องการความสาเร็ จสมหวังในชี วิต (Seif - Actualization) เป็ นความต้องการ
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Mondy R Wayne and Ronert M. Noe., Human Resource Management, 8th ed ed. (New
Jersey: Prentice Hall, 2000).
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R.L. Daft, Management. (Orlando FL: Dryden, 2000).
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ที่เกี่ยวกับศักยภาพสู งสุ ดของบุคคล ความต้องการที่ปรารถนาจะเป็ นมากว่าที่เขาเป็ นอยู่ เป็ นความ
ปรารถนาที่จะเป็ นทุกๆอย่างที่เขาจะสามารถเป็ นได้
ความคิ ดเกี่ ย วกับ ล าดับ ขั้น ความต้องการของมนุ ษ ย์ข อง Maslow แสดงให้เห็ น ถึ งความ
ต้องการของมนุ ษย์น้ นั มีลาดับขั้นตอนที่แน่ นอนจากขั้นต่าไปขั้นสู ง เมื่อความต้องการขั้นต้นได้รับ
การตอบสนองแล้วจึงจะมีความต้องการในขั้นต่อไป ดังนั้นในการจูงใจคนให้ปฏิ บตั ิงานจึงจาเป็ น
ต้องพิจารณาถึงความต้องการพื้นฐานก่อน ซึ่ งถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการแล้วก็จะ
เกิ ดความพึงพอใจ มีขวัญและกาลังใจในการทางาน รวมถึงสามารถทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 57
เฮิร์ซเบิร์ก (Herzbergs) เสนอแนวคิดเรื่ องของการจูงใจ โดยเสนอว่ามีปัจจัย 2 ปั จจัยที่มีผล
ต่อการจูงใจให้บุคลากรท างาน แบบที่ หนึ่ งเป็ นผลให้เกิ ดความพอใจในการท างาน (Motivators)
และแบบที่สองคือ การป้ องกันการเกิดความพอใจในการทางาน (Hygienes)
1. Motivators Factors คือ ปั จจัยที่เป็ นองค์ประกอบที่จะนาไปสู่ ความพึงพอใจใน
การทางานของพนักงาน ได้แก่
1. ความสาเร็ จในการทางาน (Achievement)
2. การได้รับความสาคัญ (Recognition)
3. ความรับผิดชอบในงานที่ทา้ ทาย (Responsibility)
4. ความน่าสนใจในของงาน (Task Interest)
5. การเจริ ญเติบโตในการทางาน (Growth)
2. Hygienes Factors คือ องค์ประกอบที่สามารถป้ องกันการเกิดความไม่พอใจใน
การทางานได้แก่
1. เงินเดือนและสวัสดิการ (Salary and Benefits)
2. การบังคับบัญชา (Supervision)
3. สภาพการทางาน (Work Condition)
4. สถานภาพในการทางาน (Status)
5. ความมัน่ คงในการทางาน (Security)
6. ความสมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน (Relations)
7. นโยบายต่างๆ ในการทางาน (Policy)
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จากความคิดของ Herzberg ปั จจัยจูงใจดังกล่าวข้างต้นเป็ นปั จจัยที่ สามารถจูงใจพนักงาน
ให้อยากท างานกับ องค์ก ร และยังรวมไปถึ งปั จจัยที่ ป้ องกัน ความไม่ พ อใจของพนัก งานในการ
ปฏิบตั ิงานได้ดีดว้ ย ส่ งผลทาให้พนักงานมีความเต็มใจ และตั้งใจในการทางาน มีผลงานออกมาดี
ส่ งผลดีกบั องค์กร58
ความสาคัญของการบริหารงานบุคคล
ในปั จจุ บ ั น นี้ องค์ ก รต่ า งๆ เกิ ด ปั ญหาถู ก กระทบจากอิ ท ธิ พ ลการเปลี่ ย นแปลงใน
สภาพแวดล้อมเป็ นอันมาก ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการบริ หารงานบุคคลในองค์กรโดยตรงจะมีความ
ยุ่งยาก ซับ ซ้อนและท้าทายมากกว่าสมัยก่ อน การเปลี่ ยนแปลงต่างๆ เท่ าที่ เห็ นกันอยู่ในปั จจุ บ นั
ทั้งในส่ วนที่ เป็ นเศรษฐกิ จ และสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ การเปลี่ ยนแปลง
สภาพแวดล้อ มที่ มี ผ ลให้ เกิ ด ความสนใจเล็ ง เห็ น ความส าคัญ และความจ าเป็ นของการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
บรรยงค์ โตจินดา กล่าวว่า ความสาคัญของการบริ หารงานบุ คคลนับวันจะมากขึ้ นเรื่ อยๆ
ตราบใดที่เรายอมรับความจริ งว่าการทรัพยากรมนุ ษย์น้ นั สาคัญยิ่งกว่าปั จจัยการผลิ ตอื่นๆ แม้จะมี
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามี บ ทบาทในการดาเนิ นงานมากขึ้ น และใช้วิท ยาการสู งขึ้ นเพี ย งใดก็ไ ม่
สามารถน าเครื่ อ งจัก รเข้า มาแทนที่ ค น เพราะคนต้อ งเป็ นนายเครื่ อ งจัก ร คื อ เป็ นผู ้ส ร้ า งและ
ผูใ้ ช้เครื่ องจักร
1. เพราะมีการแข่งขันที่มากขึ้นตลอดเวลา
2. รัฐบาลเล็งเห็นความสาคัญของการใช้คนภายใต้เงื่อนไขของยุคสมัยทางเศรษฐกิจสังคม
และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวตลอด
3. ความซับซ้อนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นวิธีการ
และเครื่ องมือมาอานวยความสะดวกสบายให้แก่การดารงชีวติ ของมนุษย์
4. พลั ง ของสถาบั น แรงงานที่ เติ บ โตและแข็ ง แรงขึ้ น เป็ นแรงผลัก ดั น ให้ น ายจ้า ง
ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลเพิ่มขึ้น
5. องค์การใหญ่โตซับซ้อนมากขึ้น
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People (กรุ งเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551).

48
6. บทบาทของการจัดการเลี่ ยนแปลงไปจากเดิ มมาก เพราะต้องการผูบ้ ริ หารมื ออาชี พ
ที่ มี ท้ งั ความรู ้ และความสามารถ เพื่ อมาบริ ห ารงานหรื อ จัดการงานได้ต ามสถานการณ์ โดยใช้
สหวิทยาการเพื่อการแก้ปัญหา
7. พฤติกรรมศาสตร์ กา้ วหน้าและเข้ามามีบทบาทในการบริ หารงานมากขึ้น กระบวนการ
บริ ห ารงานประกอบด้ว ย POSDC คื อ Planning, Organizing,Staffing,Directing และ Controlling
ตัว “S” สาคัญที่ สุ ด เพราะเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ ข้ นั ตอนอื่ นๆ ทั้งหมดของกระบวนการบริ หาร ดังนั้นเมื่ อ
จัดตั้งองค์การแล้วต้องมีคนทางาน โดยหาคนมาทางานนัน่ เอง การจัดคนลงไปในงาน (Staffing)59
วิชยั โถสุ วรรณจินดา กล่าวว่า การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะช่วยให้องค์กรเจริ ญเติบโต
ซึ่ งเป็ นผลมาจากการได้บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมเข้า มาท างานกับ องค์ ก ร ช่ ว ยให้ บุ ค คล
ที่ปฏิ บตั ิงานในองค์การมีขวัญและกาลังใจที่ดี เกิ ดความรักในองค์กรและลดความขัดแย้งระหว่าง
ผูป้ ฏิ บตั ิงานกับองค์กร ส่ งผลให้สังคมส่ วนรวมมีความสุ ข อย่างไรก็ดี การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์
ที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น จะต้องสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ 2 ประการ ต่อไปนี้
1. ความต้องการขององค์กร โดยมีส่วนทาให้องค์กรเจริ ญเติบโตก้าวหน้ามีการทางานที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล ทั้งนี้ โดยอาศัยกลไกวิเคราะห์ งาน การวางแผนทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
การสรรหา การคัด เลื อ ก การบรรลุ การปฐมนิ เทศ การฝึ กอบรม การประเมิ น และการจ่ า ย
ค่าตอบแทน ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรได้คนที่ดีที่สุดเข้ามาทางาน
2. ความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งสามารถตอบสนอง
ความต้องการต่างๆ ของผูป้ ฏิบตั ิงานในเรื่ องของการดารงชีวติ การมีความมัน่ คง ความรู ้สึกปลอดภัย
การได้รับการยอมรับ และการประสบความสาเร็ จ โดยใช้กลไกการขึ้นค่าจ้าง การให้ตาแหน่ งการ
แก้ไขปั ญหาข้อร้องทุกข์ การจัดกิจกรรมสังคมและการทางานร่ วมกันเป็ นทีม60
ธี รยุทธ์ พึ่งเทียร และสุ รพล สุ ยะพรหม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้มีผลทาให้ทศั นคติ
และค่านิ ยม ตลอดจนสิ่ งจูงใจต่างๆ ของคนในยุคใหม่ โดยเฉพาะคนหนุ่ มสาวต่างไปจากเดิ มเป็ น
อย่า งมาก การเข้าใจได้ถู ก ต้อ งและมี ศิ ล ปะในการจู งใจที่ ไ ม่ ซ้ าแบบเดิ ม นับ ว่า เป็ นเรื่ องส าคัญ
ที่ จะต้องดาเนิ น การอย่างหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ การที่ จะสามารถเผชิ ญ กับ ปั ญ หาท้าทายต่ างๆ เหล่ านี้
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บรรยงค์ โตจินดา, การบริ หารงานบุคคล(การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กรุ งเทพฯ: อมร
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จึ งนับ เป็ นเรื่ องส าคัญ ที่ องค์ก ารส่ วนมากต้องพยายามมุ่ งความสนใจในสิ่ งต่ างๆ ที่ เกี่ ยวกับ งาน
ด้านการบริ หารงานบุคคล คือ
1. ต้องพยายามเข้าใจถึงความต้องการทางจิตวิทยา
2. ต้องพิจารณาและยกระดับความสามรถของวิชาชีพด้านการบริ หารงานบุคคล
3. ต้องให้ ค วามสนใจกับ การวิจยั ศึ ก ษาปั ญ หาด้านการบริ ห ารงานบุ ค คล เรื่ อ งนี้ นับ ว่า
ขาดแคลนเป็ นอย่า งมาก ซึ่ งถ้า หากได้ใ ห้ ค วามสนใจ ค้น คว้า วิ จ ัย ปั ญ หาอย่างลึ ก ซึ้ งที ล ะด้า น
เรื่ อยไปแล้วในระยะยาวการได้ขอ้ เท็จจริ งหรื อความรู ้ มากขึ้ น จะช่ วยให้การบริ หารงานบุ คคลมี
คุณภาพและทาได้ผลมากยิง่ ขึ้น61
การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริ หารงานบุคคล เป็ นงานหลักที่ สาคัญอย่างหนึ่ งของการบริ หารสถานศึกษา เพราะ
บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาซึ่ งประกอบด้ว ยผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตลอดจนครู ผู ้ส อน เป็ นผู ้ที่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นผูท้ ี่ เป็ นคนดี มี ความรู ้ และอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุ ขตามเป้ าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ได้กาหนดไว้ การบริ หารงานตาม
แนวทางการบริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานที่ เป็ นนิ ติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิ การ ได้กล่ าวถึ ง
แนวทางในการบริ หารงานบุคคลไว้62 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง มีขอบข่ายการดาเนิ นงาน ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
1.2 การกาหนดตาแหน่ง
1.3 การขอเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง มีขอบข่ายการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ดาเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษากรณี ได้รับมอบอานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
2.2 การจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราว
2.3 การแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
61

ธีรยุทธ พึ่งเทียร and สุ รพล สุ ยะพรหม, การบริ หารงานบุคคลและวิชาความถนัดเชิง
วิเคราะห์ (กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์สูตรไพศาล, 2543).
62
กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิติบุคคล (กรุ งเทพฯ:
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2546).
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2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตาแหน่ง
3. การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการ มีขอบข่ายการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.3 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราว
3.4 การดาเนิ นการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น
3.6 งานทะเบียนประวัติ
3.7 งานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
3.8 การขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4. วินยั และการศึกษาวินยั มีขอบข่ายการดาเนินงาน ดังนี้
4.1 กรณี ความผิดวินยั ไม่ร้ายแรง
4.2 กรณี ความผิดวินยั ร้ายแรง
4.3 การอุทธรณ์
4.4 การร้องทุกข์
4.5 การเสริ มสร้างและการป้ องกันการกระทาผิดวินยั
5. การออกจากราชการ มีขอบข่ายการดาเนิ นงาน ดังนี้
5.1 การลาออกจากราชการ
5.2 การให้ออกจากราชการ กรณี ไม่พน้ ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อไม่ผา่ นการ
เตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
5.3 การออกจากราชการกรณี ขาดคุณสมบัติทวั่ ไป
5.4 การให้ออกจากราชการไว้ก่อน
5.5 การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรื อเหตุทดแทน
5.6 กรณี มีมลทินมัวหมอง
5.7 กรณี ได้รับโทษจาคุกโดยคาสัง่ ของศาลหรื อ รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
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การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ ยึ ด ขอบข่ า ยการบริ ห ารงานบุ ค คล ตามแนวทางการบริ ห าร
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานที่ เป็ นนิ ติ บุ ค คลของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร 5 ด้ า นได้ แ ก่ การวางแผน
อัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิราชการ วินยั และการรักษาวินยั และการออกจากราชการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ ง
1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
แนวทางการปฏิบตั ิ
1.1.1 ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
1.1.2 จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กรรมการ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กาหนด
1.1.3 นาเสนอแผนอัตรากาลังเพื่อขอความเห็นชอบต่ออนุ กรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ)
1.1.4 นาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาสู่ การปฏิบตั ิ
1.2 การกาหนดตาแหน่ง
แนวทางการปฏิบตั ิ
1.2.1 สถานศึกษาจัดทาภาระงานสาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.2.2 ทาแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนาเสนออนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ)
เขตพื้นที่การศึกษาหรื อกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แล้วแต่กรณี
พิจารณาอนุมตั ิ
1.3 การขอเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา และวิทยฐานะข้าราชการครู
แนวทางการปฏิบตั ิ
1.3.1 สถานศึกษาขอปรับปรุ งการกาหดตาแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/
ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง/ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.3.2 ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง/ขอกาหนด/
ตาแหน่งเพิ่มข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
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1.3.3 ส่ งค าขอปรั บ ปรุ งก าหนดตาแหน่ ง/เพื่ อเลื่ อนวิท ยฐานะ/ขอเปลี่ ย นแปลง
เงื่ อ นไขต าแหน่ ง /ขอก าหนดต าแหน่ ง เพิ่ ม จากข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของ
สถานศึ กษาต่อส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาเพื่ อนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่ การศึ กษา และหรื อ
ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมตั ิและเสนอผูม้ ีอานาจแต่งตั้ง
2. การสรรหาและการบรรจุแต่ งตั้ง
2.1 ดาเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษากรณี ได้รับมอบอานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการปฏิบตั ิ
2.1.1 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกในกรณี จาเป็ นหรื อ
มีเหตุพิเศษ ในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วยครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.1.2 การบรรจุแต่งตั้งผูช้ านาญการหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญระดับสู ง
1) ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการเรี ยนการสอน
ของสถานศึกษาไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาและขออนุมตั ิต่อ ก.ค.ศ.
2) แล้วให้สถานศึกษาดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งวิทยฐานะและ
ให้ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.2 การจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราว
แนวทางการปฏิบตั ิ
2.2.1 กรณี การจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดาเนิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรื อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2.2.2 กรณี การจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราวกรณี อื่นนอกเหนือจาก
สถานศึกษาสามารถดาเนินการจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงิน
รายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากาหนด
2.3 การแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.3.1 การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาหรื อเขต
พื้นที่การศึกษาอื่น
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แนวทางการปฏิบตั ิ
1) เสนอคาร้องขอย้ายไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการ
นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมตั ิของผูป้ ระสงค์ยา้ ยและผูร้ ับย้ายแล้วแต่กรณี
2) บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจาก
สถานศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาหรื อเขตพื้นที่การศึกษาอื่น สาหรับตาแหน่งข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
3) รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อจัดทาทะเบียนประวัติต่อไป
2.3.2 การโอนหรื อการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น
แนวทางการปฏิบตั ิ (ม.58)
1) เสนอคาร้องขอโอนของข้าราชการพนักงานส่ วนท้องถิ่นไปยังสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการต่อไป
2) บรรจุแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรื อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษากาหนด
2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา กรณี ออกจากราชการ (มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 65)
ออกจากราชการเพื่ อรับ ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรั บ ราชการทหาร (มาตรา 66) และ
ลาออกจากพนักงานส่ วนท้องถิ่นหรื อข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(มาตรา 67)
แนวทางการปฏิบตั ิ
กรณี อ อกจากราชการ (มาตรา 64) เสนอค าขอของผูก้ ลับ เข้ารั บ ราชการไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุ มตั ิ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสาหรับตาแหน่ งข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ผมู ้ ีอานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
กรณี ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) ให้ยื่นเรื่ องขอกลับเข้ารับ
ราชการภายในก าหนดเวลาที่ ค ณะรั ฐ มนตรี อ นุ ม ัติ แ ต่ ไ ม่ เกิ น 4 ปี ให้ ผูม้ ี อ านาจตามมาตรา 53
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
กรณี ออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(มาตรา 66) ให้ยื่นเรื่ องขอกลับเข้ารับราชการภายในกาหนด 180 วันนับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร
ให้ผมู ้ ีอานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
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กรณี ล าออกจากพนัก งานส่ ว นท้อ งถิ่ น หรื อ ข้า ราชการอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข ้า ราชการครู แ ละ
บุค ลากรทางการศึก ษา (มาตรา 67) สมัครเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครู และบุ คลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตร 53 ที่ตอ้ งการจะรับเข้ารับ
ราชการเสนอเรื่ องไปให้ ก.ค.ศ. หรื อผูท้ ี่ ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาอนุ มตั ิ เมื่อได้รับอนุ มตั ิแล้ว
ให้ผมู ้ ีอานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุแต่งตั้ง
2.5 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตาแหน่ง
แนวทางการปฏิบตั ิ
กรณี ที่ไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้
ให้รองผูอ้ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาหลายคนให้
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่ งรักษา
ราชการแทน ถ้าไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้
ให้ส ถานศึกษาเสนอข้าราชการที่เหมาะสม ให้ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาแต่งตั้ง
ข้าราชการในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูร้ ักษาราชการแทน (มาตรา 54 แห่ งกฎหมายระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
กรณี ต าแหน่ ง ข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต าแหน่ ง ใดว่างลง หรื อ
ผูด้ ารงตาแหน่ งไม่ส ามารถปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ราชการได้ ให้ผูม้ ี อานาจสั่ งบรรจุ แต่ งตั้งตามมาตรา 53
สั่งให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการในตาแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา)
3. การเสริมสร้ างประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.1 การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบตั ิหน้าที่
แนวทางการปฏิบตั ิ
(1) ผูอ้ านวยการสถานศึกษาดาเนินการปฐมนิเทศแก่ผทู ้ ี่ได้รับการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งเป็ นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบตั ิงาน
(3) ดาเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความ
เหมาะสมและต่อเนื่ อง
2) การพัฒนาระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ (ม.79)

55
แนวทางการปฏิบตั ิ
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
(2) กาหนดหลักสู ตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นใน
การพัฒนาตนเองของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
(3) ดาเนินการพัฒนาหลักสู ตร
(4) ติดตาม ประเมินการพัฒนา
(5) รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) การพัฒนาก่อนการเลื่อนตาแหน่ง (ม.80)
แนวทางการปฏิบตั ิ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ลักษณะงานตาม
ตาแหน่งที่ได้รับการปรับปรุ งกาหนดตาแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา
(2) ดาเนินการอบรมเพื่อเพิม่ พูนความรู ้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม
(3) ติดตาม ประเมินการพัฒนา
4) การพัฒนากรณี ไม่ผา่ นการประเมินวิทยฐานะ (ม.55)
แนวทางการปฏิบตั ิ
(1) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
(2) รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
1) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี ปกติและกรณี พิเศษ
แนวทางการปฏิบตั ิ
(1) ผูอ้ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(2) คณะกรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
(3) ผูอ้ านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณี สั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องชี้แจงเหตุให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ
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กรณี เลื่อนขั้นเงินเดื อนกรณี พิเศษ แก่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ถึ งแก่ ค วามตายอัน เนื่ อ งมาจากการปฏิ บ ัติ ห น้าที่ ราชการให้ รายงานไปยัง ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาเพื่อดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
(4) รายงานการสัง่ เลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียนประวัติต่อไป
2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการ
แนวทางการปฏิบตั ิ
(1) แจ้งชื่อผูต้ ายและข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิ
ราชการให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี
(2) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผตู ้ ายเป็ นกรณี พิเศษ เพื่อประโยชน์ในการ
คานวณบาเหน็จบานาญ
(3) รายงานผลการดาเนินการไปยังสานักงานเขตพื้นที่เพื่อดาเนินการต่อไป
3) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี ไปศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิงานวิจยั
แนวทางการปฏิบตั ิ
(1) ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งและข้อมูลของผูไ้ ปศึกษาต่อฝึ กอบรม
ดูงานหรื อปฏิบตั ิงานวิจยั จากสถานศึกษาหรื อสถานฝึ กอบรม ฯลฯ
(2) ดาเนินการพิจารณาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
(3) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับผูท้ ี่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(4) รายงานผลการดาเนินการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราว
แนวทางการปฏิบตั ิ
กรณี การเพิ่มค่าจ้างลู กจ้างประจาและลู กจ้างชั่วคราวโดยใช้เงิ นงบประมาณให้
ด าเนิ น การตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ระทรวงการคลัง หรื อ ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
กรณี ก ารเพิ่ ม ค่ า จ้างลู ก จ้างประจาและลู ก จ้างชั่ว คราวกรณี อื่ น นอกเหนื อ จาก
สถานศึกษาสามารถดาเนิ นการจ้างลู กจ้างลูกจ้างชัว่ คราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของ
สถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากาหนด
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3.4 การดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
แนวทางการปฏิบตั ิ
ดาเนินการตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
3.5 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น
แนวทางการปฏิบตั ิ
ดาเนินการตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
3.6 งานทะเบียนประวัติ
1) การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้าง
แนวทางการปฏิบตั ิ
(1) สถานศึกษาจัดทาทะเบียนประวัติของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 2 ฉบับ
(2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่ งไปเก็บรักษาไว้ที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 1 ฉบับ
(3) เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ
2) การแก้ไข วัน เดือน ปี เกิด ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้าง
แนวทางการปฏิบตั ิ
(1) ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและลู ก จ้างประสงค์ข อแก้ไ ข
วัน เดือน ปี เกิด ยื่นคาขอตามแบบที่กาหนดโดยแนบเอกสารต่อผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นประกอบด้วย
สู ติบตั ร ทะเบียนราษฎร์ หลักฐานทางการศึกษา
(2) ตรวจสอบความถูกต้อง
(3) นาเสนอไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมตั ิการแก้ไขต่อ อ.ก.ค.ศ.
(4) ดาเนินการแก้ไขทะเบียนประวัติ
(5) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.7 งานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
แนวทางการปฏิบตั ิ
1) ตรวจสอบผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
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2) ด าเนิ น การในการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ และเหรี ย ญ
จักรพรรดิ มาลาแก่ขา้ ราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกาหนด
3) จัด ท าทะเบี ย นผู ้ที่ ไ ด้รับ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ และเหรี ย ญจัก รพรรดิ ม าลา
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ และผูค้ ืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
3.8 การขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แนวทางการปฏิบตั ิ
1) ผูข้ อมีบตั รกรอกรายละเอียดข้อมูลส่ วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง
2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง
3) นาเสนอผูม้ ีอานาจลงนามในบัตรประจาตัว โดยผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
โดยคุมทะเบียนประวัติไว้
4) ส่ งคืนบัตรประจาตัวถึงสถานศึกษา
3.9 งานขอหนังสื อรับรอง งานขออนุญาตให้ขา้ ราชการไปต่างประเทศ งานขออนุ ญาต
ลาอุ ป สมบท งานขอพระราชทานเพลิ งศพ การลาศึ ก ษาต่อ ยกย่องเชิ ดชู เกี ยรติ และให้ได้รับ เงิ น
วิทยพัฒน์ และการจัดสวัสดิการ ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
4. วินัยและการรักษาวินัย
4.1 กรณี ความผิดวินยั ไม่ร้ายแรง
แนวทางการปฏิบตั ิ
1) ผูอ้ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดาเนินการสอบสวนให้ได้
ความจริ งและความยุติธรรมโดยไม่ชกั ช้า เมื่อมีกรณี อนั มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระทาผิดวินยั ร้ายแรง
2) ผูอ้ านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่ องในกรณี ที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่า
ไม่ได้กระทาผิดวินยั หรื อสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรื อลดขั้นเงินเดือน ตามที่
คณะกรรมการสอบสวนพบว่ามีความผิดวินยั ไม่ร้ายแรง
3) รายงานการดาเนิ นงานทางวินยั ไม่ร้ายแรงไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.2 กรณี ความผิดวินยั ร้ายแรง
แนวทางการปฏิบตั ิ
1) ผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณี อนั มีมูลว่าข้าราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ
ก.ค.ศ.
2) ผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาลงโทษ
3) ผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกตามผลการพิจารณาของ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
4) รายงานการดาเนิ นงานทางวินยั ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 การอุทธรณ์
การอุทธรณ์กรณี ความผิดวินยั
แนวทางการปฏิบตั ิ
กรณี การอุทธรณ์ความผิดวินยั ที่ไม่ร้ายแรง ให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษายืน่ เรื่ องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
กรณี การอุทธรณ์ความผิดวินยั ที่ร้ายแรง ให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษายืน่ เรื่ องขออุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4.4 การร้องทุกข์
แนวทางการปฏิบตั ิ
กรณี ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาถูกสัง่ ให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์
ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
กรณี ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็ นธรรมหรื อมีความ
คับข้องใจ เนื่ องมาจากการกระทาของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินยั ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรื อ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
4.5 การเสริ มสร้างและการป้ องกันการกระทาผิดวินยั
แนวทางการปฏิบตั ิ
1) ให้ผอู ้ านวยการสถานศึกษาปฏิบตั ิตนเป็ นแบบย่างที่ดีต่อผูใ้ ต้บงั คับ บัญชา
2) ดาเนินการให้ความรู ้ ฝึ กอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ ฯลฯ
ในอันที่จะเสริ มสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
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3) หมัน่ สังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ ป้ องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั ตามควรแก่กรณี
โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ให้ความหมายของวินยั และการรักษาวินยั ไว้ว่า
หมายถึ ง การบริ หารงานบุ ค คลในเรื่ อง กรณี ค วามผิดวินัยไม่ ร้ายแรง กรณี ความผิดวินัยร้ ายแรง
การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการเสริ มสร้างและการป้ องกันการกระทาผิดวินยั
5. การออกจากราชการ
5.1 การลาออกจากราชการ
แนวทางการปฏิบตั ิ
1) ผูอ้ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครู ผชู ้ ่วย
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
2) รายงานการอนุ ญาตการลาออกไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 การให้ออกจากราชการ กรณี ไม่พน้ ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อไม่ผา่ น
การเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
แนวทางการปฏิบตั ิ
1) ดาเนินการให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการหรื อเข้ารับการพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. กาหนด
2) ดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
3) ผูอ้ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผทู ้ ี่ไม่ผา่ นการประเมินการทดลองปฏิบตั ิ
ราชการ หรื อเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ
4) รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
5.3 การออกจากราชการ กรณี ขาดคุณสมบัติทวั่ ไป
แนวทางการปฏิบตั ิ
1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครู ผชู ้ ่วยครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
2) ผูอ้ านวยการสถานศึ ก ษาสั่ ง ให้ ข ้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ออกจากราชการหากภายหลังปรากฏว่าขาดคุ ณสมบัติท วั่ ไปตามมาตรา 30 แห่ งกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
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5.4 การให้ออกจากราชการไว้ก่อน
แนวทางการปฏิบตั ิ
1) ผูอ้ านวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรื อสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ในกรณี ที่ ค รู ผูช้ ่ วย ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น มี ก รณี ถู ก กล่ าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถู กตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรื อถูกฟ้ องคดีอาญา หรื อต้องหาว่ากระทาผิดทางอาญา
(เว้นแต่ได้กระทาผิดโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ)
2) รายงานสั่งพักราชการหรื อการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
5.5 การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรื อเหตุทดแทน
ด าเนิ น การตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและรายงานการออกจาก
ราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานอกจากดาเนิ นการตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยัง
สามารถดาเนินการได้ ดังต่อไปนี้ คือ
1) กรณี เจ็บป่ วยโดยไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่โดยสม่าเสมอ
แนวทางการปฏิบตั ิ
(1) ตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการอันเนื่องมาจากการ
เจ็บป่ วย
(2) ผูอ้ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถ
ปฏิบตั ิราชการได้
(3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) กรณี ไปปฏิบตั ิงานตามความประสงค์ของทางราชการ
แนวทางการปฏิบตั ิ
(1) ผูอ้ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
สมัครใจจะไปปฏิบตั ิราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการเอง
(2) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) กรณี สั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุ ณสมบัติทวั่ ไป ตามมาตรา 30 แห่ ง
กฎหมายระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรณี เป็ นผูไ้ ม่มีสัญชาติไทย (ม.30 (1)) กรณี
เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ตาม(ม.30 (4)) กรณี เป็ น
คนไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม.30 (5))
กรณี เป็ นผูบ้ กพร่ องศีลธรรมอันดี (ม.30 (5) (7)) กรณี เป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมืองหรื อเป็ น
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (ม.30 (8)) หรื อกรณี เป็ นบุคคลล้มละลาย (ม.30 (9))
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แนวทางการปฏิบตั ิ
(1) สถานศึ ก ษาตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ค รู ผูช้ ่ วย ครู และบุ คลากรทางการ
ศึ ก ษาอื่ น ตามคุ ณ สมบัติ ใ นมาตรา (ม.30 (1) (4) (5) (7) (8) หรื อ (9)) แห่ ง กฎหมายระเบี ย บ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(2) ผูอ้ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผขู ้ าดคุณสมบัติ ตามข้อ 1 ออกจากราชการ
(3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) กรณี ข าดคุ ณ สมบัติ ท ั่ว ไป กรณี มี เหตุ ส งสั ย ว่า เป็ นผู ้ไ ม่ เลื่ อ มใสในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข (ม.30 (3))
แนวทางการปฏิบตั ิ
(1) ผูอ้ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอนั
ควรสงสัยว่า ครู ผชู ้ ่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นผูใ้ ดเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติทวั่ ไป (ม.30 (3))
(2) ผูอ้ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา
(3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติเห็นว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติทวั่ ไป
ตามมาตรา 30 (3) ให้ผอู ้ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ
5) กรณี เหตุอนั ควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่ องในหน้าที่ราชการ
หรื อประพฤติตนไม่เหมาะสม
แนวทางการปฏิบตั ิ
(1) ผูอ้ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อครู ผูช้ ่ วย
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณี ถูกกล่าวหาหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ราชการบกพร่ องในหน้าที่ราชการหรื อประพฤติตนไม่เหมาะสม
(2) ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผูอ้ านวยการสถานศึกษาเห็นว่า ครู ผูช้ ่วย
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาอื่ นไม่เป็ นผูห้ ย่อนความสามารถในอันที่ จะปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ราชการ
บกพร่ องในหน้าที่ ราชการหรื อเป็ นผูป้ ระพฤติ ตนเหมาะสมให้สั่ ง ยุติเรื่ อง แต่ ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนและผูอ้ านวยการสถานศึกษาเห็ นว่าเป็ นผูห้ ย่อนความสามารถบกพร่ องในหน้าที่ราชการ
หรื อประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่ องไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษาพิจารณา
(3) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ผนู ้ ้ นั ออกจากราชการให้
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน
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5.6 กรณี มีมลทินมัวหมอง
แนวทางการปฏิบตั ิ
1) ผูอ้ านวยการสถานศึ ก ษาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ ายแรง
กรณี มี เหตุ อนั ควรสงสั ย อย่า งยิ่ง ว่า ครู ผูช้ ่ วย ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ได้มี ก ารกระท า
ความผิดวินยั อย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชดั พอที่สั่งลงโทษวินยั อย่างร้ายแรง ถ้าให้
รับราชการต่อไปจะทาให้เสี ยหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง
2) ผูอ้ านวยการสถานศึ กษาเสนอผลการสอบสวนไปยังส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
3) เมื่ อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ม ติ ใ ห้ ผู น้ ้ ัน ออกจากราชการเพราะมี
มลทินหรื อมัวหมองกรณี ที่ถูกสอบสวนข้างต้น ให้ผอู ้ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ
เพื่อรับบาเหน็จบานาญทดแทน
5.7 กรณี ได้รับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาลหรื อรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
แนวทางการปฏิบตั ิ
1) ผูอ้ านวยการสถานศึ ก ษาสั่ ง ให้ ออกจากราชการเพื่ อ รั บ บ าเหน็ จบ านาญ
เหตุทดแทนเมื่ อปรากฏว่าครู ผูช้ ่ วย ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ น ได้รับโทษจาคุ กโดยคาสั่ ง
ของศาลหรื อรับโทษจาคุ กโดยค าพิพ ากษาถึ งที่สุ ดให้จาคุ กในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรื อความผิดลหุโทษ
2) รายงานผลการสั่งการให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้ อมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษาสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 เป็ นหน่ วยงานหนึ่ งใน
สั งกัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ห น้าที่ รับ ผิดชอบ
ควบคุม ดูแล ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับการศึกษาภาคบังคับใน
เขตพื้นที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่ งมี 4 อาเภอ อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ อาเภอทับสะแก อาเภอ
บางสะพาน อาเภอบางสะพานน้อย
การปฏิ รูปการศึกษาเป็ นการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงทางการศึกษาไปสู่ สิ่งที่ ดีข้ ึ นอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้ได้คนไทยที่มีคุณภาพและมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็ นทั้งคนดี เก่ง มีความสุ ข
การพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพต้องอาศัยการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุน
ส่ งเสริ มด้วยระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิ การมีระบบบริ หาร
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จัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้ปฏิ รูปโครงสร้ างและระบบบริ หารใหม่ โดยการยุบรวมสานักงาน
ศึกษาธิ การจังหวัด สานักงานประถมศึกษาจังหวัด สานักงานสามัญศึกษาจังหวัด สานักงานการ
ประถมศึกษาอาเภอ และส านัก งานศึก ษาธิ การอาเภอ โดยแบ่ งส่ วนราชการใหม่ เป็ นการบริ หาร
ราชการส่ ว นกลางและการบริ ห ารราชการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา 63 จากการปรั บ
โครงสร้ างของกระทรวงศึ กษาธิ การส่ งผลให้โรงเรี ยนประถมศึ ก ษา โรงเรี ยนขยายโอกาส และ
โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ จึงอยู่ในความรับผิดชอบดู แลของสานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประจวบคี รีขนั ธ์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ พ.ศ.
2546
ต่อมาเมื่ อมี การปฏิ รูป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง (พ .ศ.2552 - 2561) ส่ งผลให้มี การ
แก้ไขกฎหมายการศึกษาเพื่อเปลี่ ยนแปลงระบบการบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกเป็ นเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา โดยออกเป็ นกฎหมายระดับ
พระราชบัญ ญัติ เพิ่ ม เติ ม จ านวนสามฉบับ คื อ พ.ร.บ. การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (ฉบับ ที่ 3) พ .ศ .2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา(ฉบั บ ที่ 3) พ . ศ . 2553 โดยประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษา มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ด้วยเหตุผลว่าการจัดระเบียบบริ หาร
ราชการในเขตพื้ นที่ การศึ กษากาหนดให้แต่ละเขตพื้ นที่ การศึ กษาประกอบด้วยการศึ ก ษาระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่ งมีการบริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมอยูใ่ นความ
รับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ทาให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริ หารราชการ สมควร
แยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็ นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพื่อให้การบริ หารและการจัดการศึกษามีประสิ ทธิ ภาพเป็ นการพัฒนาการศึกษาแก่นกั เรี ยนในช่วง
ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิ ผลและมีคุณภาพยิง่ ขึ้น64
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการจานวนสองฉบับ เรื่ องการกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เขตพื้นที่ การศึ กษาเป็ นเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา และเรื่ องการกาหนดเขตพื้นที่ การศึกษา
63

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, การบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เป็ นนิติบุคคล (กรุ งเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2546).
64
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553, ราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 127, ตอนที่ 45 ก (22 กรกฎาคม 2553).
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มัธ ยมศึ ก ษา ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา มี ผลบังคับ ใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 18 สิ งหาคม 2553 ประกาศ
ทั้ง สองฉบับ ถื อ ได้ว่ า เป็ นกฎหมายระดับ รองที่ อ อกมาเพื่ อ ใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจัด
การศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบให้มี
คุ ณภาพ ในระดับ ประถมศึ ก ษาจึ งมี ก ารเปลี่ ยนแปลงเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาและส านักงานเขตพื้ นที่
การศึ กษา เป็ นเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา และสานักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เพื่ อ บริ ห ารจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานโดยแยกโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาไปอยู่ใ นการบริ ห ารและจัด
การศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา ส่ ว นโรงเรี ย นที่ ส องช่ วงชั้น 1-3 (โรงเรี ย นขยาย
โอกาส) มีการสารวจความประสงค์ พิจารณาข้อมูล ความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อไปอยูใ่ นสังกัดเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา ซึ่ งพบว่า ส่ วนใหญ่ ไ ม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ โดยภาพรวมทัว่ ประเทศ
โรงเรี ยนขยายโอกาสส่ วนใหญ่ แสดงความประสงค์อยู่เขตพื้นที่ ประถมศึ กษา ซึ่ งโรงเรี ยนขยาย
โอกาสในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์มีความประสงค์อยูใ่ นสังกัดสานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษาครบ 100% โรงเรี ยนประถมศึกษา และโรงเรี ยนขยายโอกาสใน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์จึงอยู่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต 1
ปั จ จุ บ ัน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ข ัน ธ์ เขต 1 เป็ น
หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง การแบ่งส่ วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ .ศ.2553 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 329/1 หมู่ 2 บ้านหนองหิ น
ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นอาคารตึก 3 ชั้น 2 หลัง
มีเนื้ อที่ 15 ไร่ เศษ มีสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต 1 จานวน 122 แห่ ง อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 36 แห่ ง อาเภอทับสะแก จานวน 26 แห่ ง
อาเภอบางสะพาน จานวน 38 แห่ ง อาเภอบางสะพานน้อย จานวน 22 แห่ ง เป็ นหน่ วยงานหลักใน
การจัดและส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรี ยนอย่างทัว่ ถึงเต็มตาม
ศักยภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงและมีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่
ความเป็ นเลิศ โดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน65
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต1, ข้อมูลพื้นฐานทาง
การศึกษา ปี การศึกษา 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 (เอกสารกลุ่ม
นโยบายและแผน งานข้อมูลสารสนเทศ: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1, 2558).
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนสถานศึกษาในแต่ละอาเภอของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1

อาเภอ
อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์
อาเภอทับสะแก
อาเภอบางสะพาน
อาเภอบางสะพานน้อย
รวม

จานวนสถานศึกษา
36
26
38
22
122

ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต 1

67
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
ดุจเดือน พันธุ มนาวิน ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรมทั้งของไทยและของต่างประเทศ
สรุ ปได้วา่ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจริ ยธรรมและพฤติกรรมตามหลักจิตวิทยา มีทฤษฎี สาคัญ 3 ทฤษฎี
คื อ 1) ทฤษฎี พ ฒ
ั นาการเหตุ ผ ลเชิ งจริ ย ธรรมของโคลเบิ ร์ก ซึ่ งมี 3 ระดับ คื อระดับ ก่ อนเกณฑ์ ใ ช้
หลักการหลบหลี กการถู กลงโทษ หลักการแสวงหารางวัล ระดับตามเกณฑ์ ใช้หลักการท าตาม
ที่ ผูอ้ ื่ น เห็ น ชอบ หลัก การท าตามหน้าที่ แ ละกฎข้อ บังคับ ของสั งคม และระดับ เหนื อ กฎเกณฑ์
ใช้หลักการทาตามคามัน่ สัญญา และหลักการยึดตามอุดมคติสากล 2) ทฤษฎี พฒั นาการทางการรู ้
การคิ ดของเพี ยเจต์ ซึ่ งมี ข้ นั ตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นระยะการเคลื่ อนไหว สัมผัส ขั้นก่อน
ปฏิบตั ิการ ขั้นปฏิบตั ิการแบบรู ปธรรม และขั้นปฏิบตั ิการแบบระบบ และ 3) ทฤษฎีตอ้ นไม่จริ ยธรรม
ของ ดวงเดือน พันธุ มนาวิน ซึ่ งนาเสนอในรู ปแบบของต้นไม้ ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 3 ส่ วน คือ
ส่ วนรากแทนจิตลัษณะพื้นฐานสาคัญ 3 ประการ (สุ ขภาพจิต ความเฉลียวฉลาด และประสบการณ์
ทางสังคม) อันนาไปสู่ การพัฒนาส่ วนอื่นของต้นไม้จริ ยธรรม ส่ วนลาต้นแทนจิตลักษณะ 5 ประการ
(ทัศนคติ ค่านิ ยม คุณธรรม เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคมตน ความเชื่ออานาจในตน
และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ) อันเป็ นสาเหตุของพฤติกรรมที่น่าปรารถนาและส่ วนของดอกและผลแทน
พฤติ กรรมของคนดี และคนเก่ ง รวม 2 ประการ ประการแรกพฤติก รรมของคนดี ประกอบด้วย
การไม่ เบี ย ดเบี ย นผู อ้ ื่ น ประการที่ 2 พฤติ ก รรมของคนดี แ ละคนเก่ ง ประกอบด้ว ยพฤติ ก รรม
รับผิดชอบและพฤติกรรมการพัฒนา66
โชคชัย ปั ญญาคา ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะด้านจริ ยธรรมของนักศึกษาสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตเชี ยงใหม่ พบว่าคุณลักษณะด้านจริ ยธรรมของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชี ยงใหม่ โดยภาพรวมและแยกตามคณะ พบว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสู งและคุ ณลักษณะ
ด้านจริ ย ธรรมที่ มี ม ากเป็ นอัน ดับ แรกคื อ การเป็ นผู ต้ รงต่ อ เวลา ผลการศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
คุณลักษณะด้านจริ ยธรรมของนักศึกษา พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู ้ถึงกิจกรรมส่ งเสริ ม

ดุจเดือน พันธุมนาวิน, การสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรมในประเทศไทย
และต่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 1 ed. (กรุ งเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
(ศูนย์คุณธรรม, 2550).
66
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จริ ย ธรรม และการรับ รู ้ ก ารเป็ นแบบอย่างที่ ดีข องครู สามารถร่ วมกันพยากรณ์ คุ ณ ลัก ษณะด้าน
จริ ยธรรมได้ร้อยละ 38.6067
หนู พ ร สุ ภาชาติ ศึ ก ษาเรื่ อง ปั ญ หาและประสิ ทธิ ผลการบริ ห ารงานบุ คคลของโรงเรี ย น
สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในจังหวัด สกลนคร ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพปั ญ หาและ
ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานบุ ค คลของโรงเรี ย นสั ง กัดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในจัง หวัด
สกลนคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าสภาพการดาเนิ นงาน
การบริ หารงานบุ ค คลอยู่ในระดับ ปานกลาง ด้านปั ญหาการดาเนิ นการในการบริ หารงานบุ คคล
พบว่าโดยภาพรวมโรงเรี ยนสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาในจังหวัดสกลนครมี ปั ญ หาอยู่
ในระดับน้อย ด้านประสิ ทธิ ผลในการบริ หารงานบุคคลของโรงเรี ยนโดยภาพรวมมีประสิ ทธิ ผล
อยู่ในระดับ ปานกลาง 2) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผูส้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาใน
จังหวัดสกลนครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาและประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานบุคคลโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิราชการ
ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนมี ค วามคิ ดเห็ น มากกว่าครู ผูส้ อนและด้านการออกจากราชการมี ค วามคิ ดเห็ น
ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 โดยครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ ริ หาร ส่ วนด้าน
อื่นๆไม่แตกต่างกัน 3) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
สกลนครที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างานแตกต่ างกัน มี ค วามคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ สภาพปั ญ หาและ
ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานบุ ค คลของโรงเรี ย นสั ง กัดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในจัง หวัด
สกลนคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการออกจากราชการผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและ
ครู ผู ้ส อนที่ มี ป ระสบการณ์ 10 ปี ขึ้ นไปมี ค วามคิ ด เห็ น มากว่ า ประสบการณ์ ไม่ เกิ น 10 ปี
4) ผู บ้ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ผู ้ส อน สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในจัง หวัด สกลนครที่
ปฏิ บตั ิ งานในโรงเรี ยนที่ จดั การศึ ก ษาระดับแตกต่างกันมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ สภาพปั ญหาและ
ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ หารงานบุ ค คลโดยรวมไม่ แตกต่ างกัน 5) ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนและครู ผูส้ อนที่
ปฏิ บตั ิงานในเขตพื้นที่ การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อสภาพปั ญหาและประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารงานบุคคลของโรงเรี ยนสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในจังหวัดสกลนครโดยรวมไม่
แตกต่างกัน68
โชคชัย ปัญญาคา, "ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะด้านจริ ยธรรมของนักศึกษาสถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่" (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา, 2550).
68
หนูพร สุ ภาชาติ, "สภาพปั ญหาและประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานบุคคลของโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร" (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกนคร, 2552).
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พินิจนารถ ลาดวน ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิ บตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาตามการรั บ รู ้ ของครู ก ับ ความพึ งพอใจต่อการปฏิ บ ัติงานของครู สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 พบว่า 1) ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 รับรู ้การปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา อยู่ในระดับมากเรี ยงตามลาดับ คือ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชี พ ด้านจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ และด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วม
ประกอบวิชาชี พ 2) ข้าราชการครู โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาพระนครศรี อยุธยา
เขต 1 มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านอยู่ใ นระดับ มากเรี ย งตามล าดับ คื อ ด้านความมั่น คง
ปลอดภัยในการปฏิ บ ตั ิ งาน ด้านความส าเร็ จในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการปฏิ บ ตั ิ งาน
ด้านความศรัทธาต่อผูบ้ ริ หารและผูร้ ่ วมงาน ล้านนโยบายและการบริ หารงาน 3) การปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชี พของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามการรับรู ้ของครู มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบตั ิงานของครู อยูใ่ นระดับมากอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .0169
นฤป สื บ วงษา ได้ศึ ก ษาหาความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งการบริ ห ารงานบุ ค คลของผู บ้ ริ ห าร
สถานศึ ก ษากับสมรรถนะการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ของครู สั งกัดสานักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาอุ ดรธานี
พบว่ า การบริ หารงานบุ ค คลของผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จาแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ส่ วนใหญ่
ไม่แตกต่ างกัน ยกเว้น ด้านการสรรหาและการบรรจุ แต่งตั้ง มี ค วามแตกต่ างกันอย่างมี นัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สมรรถนะการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขนาดเล็ ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยภาพรวมและรายด้า นมี ส มรรถนะในการปฏิ บ ัติ อ ยู่
ในระดับมาก ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาจ าแนกตามขนาดสถานศึ ก ษาโดยภาพรวมและรายด้ า น พบว่ า ไม่ แ ตกต่ า งกั น
การบริ หารงานบุ คคลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับสมรรถนะการปฏิ บ ตั ิ
หน้าที่ของครู อยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .0170
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พินิจนารถ ลาดวน, "ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามการรับรู ้ของครู กบั ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1" (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา, 2552).
70
นฤป สื บวงษา, "ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับ
สมรรถนะการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี" (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี , 2552).
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รพีพรรณ เอกสุ ภาพันธุ์ ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนายุทธศาสตร์การเสริ มสร้างจรรยาบรรณของ
วิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 1) สภาพการ
ส่ งเสริ มจรรยาบรรณวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจากต้นสังกัดในปั จจุบนั ได้ดาเนินงานตามโครงการ
พัฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม แก่ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส นใจเข้ารั บ การพัฒ นา ไม่ เป็ นการบังคับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ วนใหญ่จะได้รับการพัฒนาในช่วงการเข้าสู่ ตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา
และพัฒนาด้านวิชาการทัว่ ๆ ไป โดยจัดหลักสู ตรจรรยาบรรณของวิชาชี พสอดแทรกกับหลักสู ตร
อบรมการเข้าสู่ ตาแหน่ง 2) ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ที่เหมาะสมและใช้ได้จริ ง คือ ยุทธศาสตร์ชุมชนนักบริ หารสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
17 มาตรการ 60 กิ จกรรม ดังนี้ ยุท ธศาสตร์ ก ารสร้ างและพัฒ นาองค์ความรู ้ ด้านจิ ตวิญ ญาณของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามี 4 มาตรการ 18 กิ จกรรม ยุทธศาสตร์ การร่ วมเสริ มสร้ างและพัฒนาองค์การ
ทางการศึกษามี 4 มาตรการ 9 กิจกรรม ยุทธศาสตร์ การสื่ อสารสร้างความเข้าใจในการพัฒนาจิตเพื่อ
สุ ขภาวะที่ดีมี 3 มาตรการ 18 กิจกรรม และยุทธศาสตร์ การสร้างเครื อข่ายและระบบบริ การที่คานึ ง
ถึงคุ ณค่าและสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูร้ ับบริ การมี 6 มาตรการ 25 กิ จกรรม ยุทธศาสต์การเสริ มสร้าง
จรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คื อ ยุท ธศาสตร์ ชุ ม ชนนัก บริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู ้เชี่ ย วชาญได้ท าการประเมิ น ตรวจสอบความ
เหมาะสมความเป็ นไปได้ของยุทธศาสตร์ แล้ว พบว่า มี ความเหมาะสมในระดับมาก และมี ความ
เป็ นไปได้ ในการนาไปใช้ในระดับมากที่สุด71
โยษิ ตา เพชรกูลกิ จ ได้ศึกษาเกี่ ยวกับจรรยาบรรณวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความ
คิดเห็ นของครู อาเภอบ้านบึง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุ รี เขต 1 พบว่า
1) จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู อาเภอบ้านบึง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ จรรยาบรรณต่อสังคม จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ และจรรยาบรรณต่อ ผูร้ ่ วมประกอบ
วิชาชี พ 2) ผลการเปรี ยบเที ยบจรรยาบรรณวิชาชี พ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็ นของครู
อาเภอบ้านบึง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุ รี เขต 1 จาแนกตามเพศและ
วุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติดา้ นจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู อาเภอบ้านบึ ง สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 1 จาแนกตามขนาดโรงเรี ย น โดยรวมและ รายด้านแตกต่ างกันอย่างมี
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รพีพรรณ เอกสุ ภาพันธุ์, "การพัฒนายุทธศาสตร์การเสริ มสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" (จุฬาลงการณ์
มหาวิทยาลัย, 2552).

71
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวมและรายด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชี พ
จรรยาบรรณต่ อผูร้ ั บ บริ ก าร จรรยาบรรณต่ อผูร้ ่ วมประกอบวิช าชี พ และจรรยาบรรณต่ อสั งคม
โรงเรี ยนขนาดกลางแตกต่างกับโรงเรี ยนขนาดเล็ก จรรยาบรรณต่อผูร้ ั บ บริ การ จรรยาบรรณต่ อ
ผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พและจรรยาบรรณต่อสังคม โรงเรี ยนขนาดกลางแตกต่างกับโรงเรี ยนขนาดเล็ก
และโรงเรี ยนขนาดใหญ่แตกต่างกับโรงเรี ยนขนาดกลาง72
จิ นตนา เย็น ทรวง ได้ศึ กษาเกี่ ยวกับ จรรยาบรรณวิชาชี พ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความ
คิ ดเห็ นของครู อาเภอวิห ารแดง สั งกัดส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสระบุ รี เขต 2
พบว่า 1) จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของครู อาเภอวิหารแดง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ า นพบว่ า อยู่ ใ นระดับมากทุ ก ด้ า น โดยเรี ยงล าดับค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย ดัง นี้ ด้ า น
จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชี พ ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ
ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง และด้านจรรยาบรรณต่ อสั ง คม 2) ผลการเปรี ย บเที ย บจรรยาบรรณ
วิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิ ดเห็ นของครู อาเภอวิหารแดง สั งกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่าง
กัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 3) ผลการเปรี ย บเที ย บจรรยาบรรณวิช าชี พ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของครู อ าเภอวิ ห ารแดง สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 จาแนกตามขนาดของโรงเรี ย น พบว่า โดยรวมแตกต่ า งกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 เมื่ อพิ จารณารายด้านพบว่า ด้านจรรยาบรรณต่ อวิชาชี พ และด้าน
จรรยาบรรณ ต่ อ ผู ้ รั บ บ ริ การแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ท างส ถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ยกเว้ น
ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ และด้านจรรยาบรรณต่อ
สังคมไม่แตกต่างกัน73
พระมหาอาจริ ยพงษ์ คาตัน๋ ได้ศึกษาเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตนด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในเขตจังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า
1) ระดับ การปฏิ บ ตั ิ ตนด้านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ านิ ยมที่ พึ งประสงค์ของนัก เรี ยนโรงเรี ย น
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โยษิตา เพชรกูลกิจ, "จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
อาเภอบ้านบึง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1" (มหาวิทยาลัยบูรพา,
2554).
73
จินตนา เย็นทรวง, "จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
อาเภอวิหารแดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 " (มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี, 2554).
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มัธ ยมศึ กษาในเขตจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านความประหยัด อยูใ่ นระดับปานกลาง 2) นักเรี ยนที่มีเพศ
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ต่างกัน มีระดับการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์แตกต่ างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ส่ วนนักเรี ยนที่ มี ระดับ ชั้นและสภาพ
ครอบครั วที่ ต่างกัน มี ระดับ การปฏิ บ ตั ิ ตนด้านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และค่ านิ ยมที่ พึ งประสงค์ไม่
แตกต่ างกัน 3) ปั จจัย ด้านจิ ตวิท ยา ด้านการเห็ นคุ ณ ค่ าในตนเอง ปั จจัยด้านสั งคม ด้านการสร้ าง
บรรยากาศในสถานศึกษา และด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม สามารถร่ วมกัน
ทานายผลการปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ได้ร้อยละ 13.1 4) แนวทาง
ในการพัฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และค่ านิ ย มที่ พึ งประสงค์ มี 5 แนวทางคื อ 1)การพัฒ นาด้วย
กระบวนการในการจัดการเรี ยนการสอน 2)การพัฒนาด้วยการเป็ นแบบอย่างที่ดี 3)การพัฒนาด้วย
การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ พึ งประสงค์ 4)การพัฒ นาด้วยการจัด
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน และ5)การพัฒนาด้วยการสร้างความมีส่วนร่ วม74
พระเส็ ง ปภสฺ สโร ได้ศึ ก ษาการบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานระดั บ
ประถมศึ กษาส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบว่า 1) การบริ หารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการวางแผน
อัต ราก าลัง และการก าหนดต าแหน่ ง ด้า นการสรรหา และบรรจุ แ ต่ ง ตั้ง ด้า นการเสริ ม สร้ า ง
ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ัติราชการ และด้านวินัย และการรัก ษาวินัย ด้านการออกจากราชการ
อยู่ใ นระดับ มาก 2) เปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ ห ารและครู เกี่ ย วกับ การบริ ห ารงานบุ คคล
ในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ สอน แตกต่างกันอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 3) เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ ห ารและครู เกี่ ย วกับ การ
บริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตาม อายุ ตาแหน่ง และขนาดโรงเรี ยน แตกต่าง
กันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยครู ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีความเห็ นมากกว่าครู ใน
โรงเรี ยนขนาดกลาง75
ณั ฐพร ภู ท องเงิ น ได้ศึ ก ษาการบริ ห ารงานบุ คลากรของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลัก
พรมวิหาร 4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ 1-4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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พระมหาอาจริ ยพงษ์ คาตัน๋ , "การปฏิบตั ิตนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม" (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554).
75
พระเส็ง ปภสฺ สโร, "การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1" (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
2554).
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ขอนแก่น เขต 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงการเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ในการ
บริ หารงานบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมมีความคิดเห็ น
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเมตตา ด้านกรุ ณา ด้านมุทิตา ด้านอุเบกขา ตามลาดับ การเปรี ยบเทียบ
ความคิ ดเห็ น ของผูบ้ ริ ห ารและครู ที่ มี ต่อ การการบริ ห ารงานบุ ค ลากรของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ตามหลัก พรหมวิห าร 4 จาแนกตามตาแหน่ ง พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ตาแหน่ งหน้าที่ ที่ ต่างกัน
มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารงานบุ คลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตามหลักพรหมวิหาร 4
โดยภาพรวมแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านอุ เบกขา ไม่ แตกต่ างกัน ด้านเมตตา ด้านกรุ ณ า ด้านมุ ทิ ตา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้การเปรี ยบเทียบความ
คิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู ้ส อนที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานบุ ค ลากรของผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ 1-4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์ ความคิดเห็ นต่อการบริ หารงาน
บุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ด้านอุเบกขา ไม่แตกต่าง ด้านเมตตา
ด้านกรุ ณาด้านมุทิตา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .0176
ประดินันท์ ประดับศิลป์ และลักษณา เกตุเตียน ได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ ระหว่างขนาด
ของส านักงานบัญ ชี ก ับ การปฏิ บ ตั ิ งานตามจรรยาบรรณวิช าชี พ ของผูท้ าบัญ ชี ผลการวิจยั พบว่า
ขนาดของสานักงานบัญชีที่มีขนาดเล็กไม่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณวิชาชี พ 4 ด้าน คือ
ด้า นความรู ้ ด้า นความสามารถมาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง าน ด้านการรั กษาความลับ ด้า นความ
รั บ ผิดชอบต่ อผูร้ ั บ บริ ก าร ด้านความรั บ ผิดชอบต่ อเพื่ อร่ วมวิช าชี พ ขนาดของส านัก งานที่ มี ผ ล
ต่อการปฏิ บตั ิ งานตามจรรยาบรรณวิชาชี พ 2 ด้าน คื อ ความโปร่ งใส ความเป็ นอิ สระ เที่ ยงธรรม
และความซื่ อสัตย์สุจริ ต ด้านความรับผิดขอบต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ผทู ้ า
บัญ ชี ป ฏิ บ ัติ ห น้ าที่ ให้ ระยะเวลาการปฏิ บ ัติ ง านในส านัก งานบัญ ชี มี ผ ลต่ อ การปฏิ บ ัติ งานตาม
จรรยาบรรณวิชาชี พทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต ด้านความรู ้ความสามารถ มาตรฐานการปฏิบตั ิ งาน ด้านการรักษาความลับ ด้านความ
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ณัฐพร ภูทองเงิน, "การบริ หารงานบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามหลักพรมวิหาร
4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ 1-4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
1" (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555).
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รับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุ ้น ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน บุ คคลหรื อนิ ติบุคคลที่
ผูท้ าบัญชีปฏิบตั ิหน้าที่ให้ ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพ77
จัน ทร์ ท ร ปานคล้ า ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งการปฏิ บ ัติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษากับองค์กรแห่งความสุ ขในสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า 1) การปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชี พของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับ มากที่ สุ ด โดยเรี ยนค่ามัช ณิ มเลขคณิ ตจากมากไปหาน้อยดังนี้ จรรยาบรรณต่อวิช าชี พ
จรรยาบรรณต่อผูร้ ั บบริ หาร จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ และ
จรรยาบรรณต่อสังคม 2) องค์กรแห่ งความสุ ขในสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด โดยเรี ย นค่ ามัช ณิ ม เลขคณิ ต จากมากไปหาน้ อ ยดัง นี้ การมี
คุณธรรมหิ ริ โอตัปปะ การหาความรู ้ การผ่อนคลาย สังคมดี น้ าใจงาม สุ ขภาพดี ใช้เงิ นเป็ นและ
ครอบครัวดี 3) การปฏิ บ ตั ิ ตามจรรยาบรรณวิช าชี พ ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี ความสั ม พันธ์ ก ับ
องค์กรแห่งความสุ ขใจสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .0178
ดวงจันทร์ ประเคนคะชา ได้ศึกษาการประพฤติ ปฏิ บตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พ ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในอาเภอธาตุ พนม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 1 พบว่า 1) การประพฤติปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิ จารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มากทุ ก ด้าน 2) มี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู
โดยรวมไม่ แตกต่ างกัน เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า แตกต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ที่ ระดับ .05 ในด้า นจรรยาบรรณต่ อ สั ง คม โดยผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น สู ง กว่า ครู
3) ผู บ้ ริ ห ารและครู ในโรงเรี ย นที่ มี ข ้อ คิ ดต่ างกัน มี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อการประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ตนตาม
จรรยาบรรณวิช าชี พ ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ในโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ มี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อการประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ตนตามจรรยาบรรณวิช าชี พ ของผูบ้ ริ ห ารต่ อ
ผูร้ ับบริ การ สู งกว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็กและในโรงเรี ยนขนาดกลาง
และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็ นต่อการประพฤติปฏิ บตั ิตน
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ประดินนั ท์ ประดับศิลป์ and ลักษณา เกตุเตียน, "จรรยาบรรณวิชาชีพของผูท้ าบัญชี ที่
ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชี ในเขตกรุ งเทพมหานครต่อการจัดทาบัญชีและนาเสนองบการเงินที่อยู่
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" (มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์, 2557).
78
จันทร์ ทร ปานคล้ า, "การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับ
องค์กรแห่งความสุ ขในสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร" (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557).
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ตามจรรยาบรรณวิชาชี พของผูบ้ ริ หารต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ สู งกว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู
ในโรงเรี ยนขนาดกลาง79
อุดม พุ่มโพธิ์ งาม ได้ศึกษาเรื่ องการปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2 พบว่ า 1) การปฏิ บ ัติ ต นตาม
จรรยาบรรณของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิระดับ มากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบตั ิสูงสุ ด
คื อ ด้ า นจรรยาบรรณต่ อ วิ ช าชี พ รองลงมาคื อ ด้ า นจรรยาบรรณต่ อ ผู ้ร่ ว มประกอบวิ ช าชี พ
ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ ตามลาดับ ด้านที่มีการปฏิบตั ิต่าสุ ด คือ
ด้านจรรยาบรรณต่ อสั ง คม 2) ผลการเปรี ย บเที ยบการปฏิ บ ัติตนตามจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาลพบุ รี เขต 2 จาแนกตามตาแหน่ ง
โดยภาพรวม และ รายด้าน มี การปฏิ บตั ิ ไม่แตกต่างกัน 3) ผลการเปรี ยบเที ยบการปฏิ บตั ิตนตาม
จรรยาบรรณของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
จาแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบตั ิไม่แตกต่างกัน80
เฉลิ ม พร ติ ยะกว้า และเสวีย น เจนเขว้า ได้ศึก ษาจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ตามความคิดเห็ นของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตตากฟ้ า -ตาคลี สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการบริ หารงานของ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในภาพรวม พบว่า 1) ตามความคิ ด เห็ น ของครู โ รงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาใน
สหวิทยาเขตตากฟ้ า-ตาคลี มี ความคิ ดเห็ นต่อจรรยาบรรณในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารอยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อพิ จารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วม
ประกอบวิชาชี พ รองลงมา ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชี พ ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ส่ วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ การเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของครู
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตตากฟ้ า -ตาคลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตตากฟ้า ตาคลี สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 42 จัง หวัด นครสวรรค์ เกี่ ย วกั บ
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ดวงจันทร์ ประเคนคะชา, "การประพฤติปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในอาเภอธาตุพนม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1,"
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (2558).
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อุดม พุม่ โพธิ์ งาม, "การปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กรุ งเทพมหานคร " (วิทยาลัยนครราชสี มา,
2558).
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จรรยาบรรณของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยจาแนกตามเพศ และอายุราชการ พบว่า ความคิดเห็นของ
เพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันในทุกด้าน81
งานวิจัยต่ างประเทศ
ลาดทีกาและเฮอร์ ก (Ladtika and Houck) ศึกษาการสอนตามแนวคิด การเรี ยนรู ้ แบบเน้น
ประสบการณ์ โดยการมอบหมายให้นักศึกษาสร้างกรณี ศึกษาในสถานการณ์ ทางจริ ยธรรมที่พบ
ในที่ทางาน นักศึกษาพัฒนากรณี ศึกษาทางจริ ยธรรมเป็ นรายบุคคล มีการกาหนดรายละเอียดของ
กรณี ศึกษาให้มี 6 ส่ วน คื อ 1) ความขัดแย้งเชิ งจริ ยธรรม หรื อสถานการณ์ ที่นักศึกษาได้เผชิ ญใน
ที่ทางาน ซึ่ งเป็ นสถานการณ์ ที่นกั ศึกษามีการตัดสิ นใจเชิ งจริ ยธรรม 2) แหล่งข้อมูลที่นกั ศึกษาได้
ปรึ กษาเกี่ ยวกับสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้น 3) ระบบค่านิ ยมที่นักศึกษาใช้ในการตัดสิ นใจเชิ งจริ ยธรรม
4) บทบาทของระบบต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของนักศึกษา 5) ตาแหน่ งของนักศึกษาใน
องค์กรมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจอย่างไร 6) นักศึกษามีการแก้ปัญหาสถานการณ์ จริ ยธรรมอย่างไร
และพิ จารณาว่าประสบการณ์ ต้ งั แต่ห ลังจากเหตุ การณ์ ครั้ งนั้นอาจมี อิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจใน
ปั จจุบนั หรื อไม่อย่างไร โดนให้นาเสนอหน้าชั้นเรี ยนเป็ นเวลา 8-10 นาที และตามด้วยการอภิปราย
ใช้เวลา 8-10 นาที เกี่ ย วกับ กรณี ศึ ก ษาที่ ไ ด้น าเสนอ มี ก ารให้ ข้อ มู ล ป้ อ นกลับ และการซัก ถาม
เพื่ อ ความกระจ่ า งจากผลการประเมิ น พบว่า การสอนวิ ธี น้ ี เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
การทาให้นกั ศึกษาเข้าถึงการพิจารณา การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
และเกิดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของผูอ้ ื่น82
ทู จี โอวโซลา อเดเยมี (Tunji Olusola Adeyemi) ท าการศึ ก ษาเรื่ อง อิ ท ธิ พ ลของกลยุท ธ์
การบริ หารส่ งผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในรัฐออนโด ประเทศไนจีเรี ย พบว่า ระดับการบริ หารทรัพยาการมนุ ษย์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
พิจารณาจาก 1) ประสิ ทธิ ภาพของภาวะผูน้ า 2) ประสิ ทธิ ภาพการนิ เทศ 3) ความสามารถในการ
รักษาระเบียบวินยั 4) การกากับ ดู แล ติดตาม 5) การจูงใจ 6) การมอบอานาจหน้าที่ 7) การสื่ อสาร
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เฉลิมพร ติยะกว้า และเสวียน, "จรรยาบรรณของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ผลการวิจยั อยู่ในระดับต่ า การปฏิ บตั ิไม่มีความแตกต่างกันในระหว่างบุคคลากรครู และผูท้ ี่ไม่ใช่
บุคลากรครู ในโรงเรี ยน อย่างไรก็ตามในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในโรงเรี ยนขนาดเล็กดีกว่าใน
โรงเรี ยนที่มีขนาดใหญ่ และในโรงเรี ยนที่มีที่ต้ งั อยูใ่ นเมืองจะดีกว่าโรงเรี ยนที่มีที่ต้ งั อยูน่ อกเมือง83
เชง และฮวง (Chen and Huang) ทาการศึกษาเรื่ องการนากลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
มาใช้เพื่อสร้างผลงานที่เป็ นนวัตกรรมภายใต้องค์ความรู ้ที่มีอยู่ โดยทาการศึกษาในรู ปแบบของการ
บรรยายใช้ ส ถิ ติ แ บบถดถอยพหุ คู ณ ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
มีความสัมพันธ์กบั องค์ความรู ้ทางบวกในการที่จะสร้างผลงานที่เป็ นนวัตกรรมให้เกิดขึ้นมา84
เลี ยวนาร์ ด (Leonard) ศึ กษาเกี่ ยวกับการให้ความรู ้ ด้านคุ ณ ธรรมสาหรั บครู และผูน้ าทาง
การศึกษาของโรงเรี ยนในเรื่ องเจตคติ และได้เสนอกรอบแนวความคิดว่านักการศึกษาจะต้องได้รับ
ประสบการณ์ ในการพัฒนาวิชาชี พ และการนาขั้นตอนของแนวความคิดนี้ ไปบรรจุไว้ในหลักฐาน
การให้ความรู ้ดา้ นคุณธรรมแก่ผเู ้ ริ่ มเรี ยนวิชาชีพครู รวมทั้งผูเ้ ข้ารับการศึกษาเป็ นผูน้ าทางการศึกษา
ด้วยการให้ความรู ้น้ ี จะต้องจัดประสบการณ์ ให้ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์และได้ฝึกปฏิบตั ิครบทุก
ขั้นตอนของการมี คุณธรรมภายใต้บรรยากาศหรื อสิ่ งแวดล้อมของห้องเรี ยนขั้นตอนของการจัด
ประสบการณ์ ให้ ผูท้ ี่ จะเข้าสู่ วิช าชี พ ครู ไ ด้เรี ย นรู ้ เรื่ องของการมี คุ ณ ธรรม มี 3 องค์ป ระกอบ คื อ
ขั้นเริ่ มต้นเรี ยนรู ้คุณลักษณะหรื อรู ปแบบของคุณธรรม ขั้นปรับทัศนคติหรื อเจตคติ และขั้นปลูกฝัง
ให้เกิดเจตคติที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการกาหนดหลักสู ตรให้สอดคล้องกันตามลาดับ
ทั้งด้านเนื้ อหาวิชา และกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกด้านคุณธรรมได้อย่าง
เป็ นระบบ85
ดาวิส (Davis) ศึ กษาเกี่ ยวกับเรื่ องการศึกษาเชิ งคุ ณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี
และการปฏิ บ ัติ ข องการเป็ นผู ้น าทางศี ล ธรรมในการ บริ ห ารการศึ ก ษาของโรงเรี ย น โดยการ
ตรวจสอบ ความเข้าใจและความรู ้สึกของการเป็ นผูน้ าคุณธรรมด้วยวิธีการแบบใหม่ ผ่านการสารวจ
ภาคสนามงานวัฒ นธรรมของโรงเรี ย น ศึ ก ษาแรง บัน ดาลใจในช่ วงหนึ่ งปี การศึ ก ษาตามหลัก
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Ch. J. Chen and J. W. Huang, "Strategic Human Resource Practices and Innovation
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85
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Matter of Attitude," http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ987853.pdf.

78
วัฒนธรรมของวิถีชีวติ ที่สอดคล้องกับหลักของโรงเรี ยน ตามมุมมองที่เปรี ยบเทียบกับการรับรู ้ของ
สมาชิ กที่เลือกโดยมูลนิ ธิครู ผูป้ กครองและนักเรี ยน การศึกษาเน้นการวัดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
ของ ศาสนา ที่สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั ของสังคม โดยกล่าวว่า คาสอนจริ ยธรรมเป็ นเรื่ องของ
ความศรัทธาและโอกาสซึ่ งเป็ นพฤติกรรมโดยสงบ วิทยานิ พนธ์น้ ี พบว่า 1) ผูน้ าที่แท้จริ งคือความ
เป็ นผูน้ าทางศีลธรรม 2) ผูน้ าใช้ความเป็ นผูน้ ากาหนด แนวทางการจัดการทีม เพื่อความสาเร็ จของ
ภารกิจ ความท้าทาย โดยใช้ศีลธรรมเชื่อมโยงในการทางาน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และไม่เชื่ อถือ
สิ่ งที่ งมงาย อี ก ทั้งยังสร้ างแรงบัน ดาลใจจากความกระตื อรื อร้ น ความมุ่ งมัน่ และความเสี ย สละ
แก่องค์กร ผลกระทบจากความไม่สอดคล้องกับจิตวิญญาณจริ ยธรรมของผูศ้ รัทธา จะมีผลต่อการ
ทางานเป็ นทีม และความศรัทธาทาให้เกิ ดแรงบันดาลใจจากวิธีการ ตัดสิ นใจ และการแก้ไขความ
ขัดแย้งโดยการให้คา ปรึ กษาแบบใหม่86
เวอร์ ที ก าร์ น (Vertigan) ศึ ก ษางานวิจยั เกี่ ย วกับ ผลการวิเคราะห์ ปั ญ หาการจัด การศึ ก ษา
ในด้านจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารกับ ผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายของโรงเรี ยนและวิท ยาลัย ที่ มี ลกั ษณะ
คล้า ยคลึ ง กัน ระหว่างโรงเรี ย นที่ จ ัด การศึ ก ษาโดยเน้ น จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม กับ โรงเรี ย นที่ ไ ม่ ใ ห้
ความสาคัญ โดยกล่าวถึงความสนใจของโรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอน และการบริ หารการศึกษา
โดยเน้นจริ ยธรรมของครู ผสู ้ อน และการปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างไร ซึ่ งอาจมีขอ้ จากัดด้านความเชื่ อ
ทางจริ ยธรรมที่จะถู กนาเข้าสู่ วิธีการวิจยั ในการสารวจความเชื่ อทางจริ ยธรรมของครู ที่ขดั แย้งกับ
ด้านการบริ หารจัดการ เมื่อเปรี ยบเที ยบกับการบริ หารจัดการ โดยใช้เครื่ องมือ Ethnographic จาก
การใช้กลุ่มตัวอย่าง จากครู ในโรงเรี ยนมัธยมและวิทยาลัย โดยใช้วิธีการศึกษาเพิ่มเติมเชิ งคุ ณภาพ
เช่ น การสั ม ภาษณ์ และdiscussion กับ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งกับ แบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ น บนพื้ น ฐานของ
ปัญหาจริ ยธรรม ที่เป็ นผลมาจากการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน และส่ วนที่กลุ่มครู เห็นว่าสาคัญ ในการ
เข้าใจระบบการทางานของผูบ้ ริ หารที่มีจริ ยธรรมในโรงเรี ยน โดยผลการวิจยั พบว่ามีความเป็ นไป
ได้ของการแก้ปัญหาเชิ งประจักษ์ ตามกลยุทธ์ที่สาคัญ เช่น เทคนิ คการ วิเคราะห์ความจริ งเพื่อแก้ไข
สภาพปัจจุบนั ปัญหา ของโรงเรี ยน ซึ่งผลการวิจยั ยอมรับความเที่ยงตรง ของเครื่ องมือดังกล่าว87
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A.J. Davis, "Moral Leadership : The Leadership of the Future,"
http://hdl.handle.net/2381/4149.
87
S.A. Vertigan, "Ethics and the Business of Schooling : Developing a Critical Realist
Methodology," http://eprints.ioe.ac.uk/id/eprint/7511.
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สรุ ป
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่ องจรรยาบรรณ
ของวิชาชี พผูบ้ ริ หารกับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ประมวลความคิดและทฤษฎี
ที่ เกี่ ยวข้องโดยใช้การปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณวิชาชี พของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามประกาศของ
สานักงานเลขธิ การคุรุสภา เรื่ อง สาระความรู ้ สมรรถนะและประสบการณ์ วิชาชี พของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา และศึกษานิ เทศก์ตามข้อบังคับคุ รุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชี พ พ.ศ. 2556 ซึ่ งประกอบด้วย 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชี พ
3) จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ 4) จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ 5) จรรยาบรรณต่อสังคม
ส่ วนของการบริ หารงานบุคคลตามแนวทางการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิ ติบุคคลของ
กระทรวงศึกษาธิ การ 5 ด้าน คือ 1) การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ ง 2) การสรรหาและ
การบรรจุแต่งตั้ง 3) การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการ 4) วินัยและการศึกษาวินัย
5) การออกจากราชการ มาเป็ นตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารกับ
การบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาจะต้อ งศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เกิ ดความรู ้ ความเข้า ใจ และสามารถ
นาไปใช้ในการประกอบอาชี พให้เหมาะสมกับ การเป็ นวิชาชี พ ชั้นสู ง และได้รับ การยกย่องจาก
สังคมและสามารถพัฒนาองค์กรรวมถึงผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิภาพได้
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บทที่ 3
การดาเนินงานวิจยั
การดาเนิ นการวิจยั เรื่ อง จรรยาบรรณของวิช าชี พ ผูบ้ ริ ห ารกับ การบริ ห ารงานบุ ค คลใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อทราบ 1) จรรยาบรรณของวิช าชี พ ผูบ้ ริ หารในสถานศึกษา สั งกัดสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 2) การบริ หารงานบุคคลในสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขต
พื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รีข นั ธ์ เขต 1 3) ความสั ม พันธ์ ระหว่างจรรยาบรรณของ
วิช าชี พ ผู บ้ ริ ห ารกับ การบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต1 การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (descriptive research)
โดยใช้สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 เป็ น
หน่ วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) โดยมีผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อให้การ
ดาเนินการวิจยั เป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพตามขั้นตอนการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
เพื่อเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ จึงได้กาหนดการดาเนิ นการวิจยั
ไว้ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การจัด เตรี ยมโครงการวิจัย ศึกษาปั ญหาและความต้องการจากสภาพความ
เป็ นจริ ง จากตารา เอกสาร ข้อ มู ล สถิ ติ พร้ อมแหล่ ง ข้อ มู ล ต่ า งๆ ศึ ก ษาทฤษฏี แนวคิ ด หลัก การ
ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดทาโครงการและเสนอโครงการ
ขั้ น ตอนที่ 2 การด าเนิ น การวิจั ย ด าเนิ น การสร้ างเครื่ องมื อ และน าเครื่ อ งมื อที่ ส ร้ างให้
ผูท้ รงคุ ณวุฒิตรวจสอบความถู กต้องเพื่อหาความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (content validity) และนาไป
ทดลองใช้กบั โรงเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) พร้อมสามารถ
นาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็ นขั้นตอนการนาเสนอรายงานผลการวิจยั โดยการ
นาร่ างผลการวิเคราะห์ แปลผล จากนั้นนาเครื่ องมือไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนาข้อมูลที่
เก็บ รวบรวมได้ม าตรวจสอบความถู กต้อง วิเคราะห์ ข ้อมู ลทางสถิ ติ แปลผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล
ประมวลผลและเสนอแนะ
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
เพื่อให้การวิจยั ครั้งนี้ มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การวิจยั ผูว้ ิจยั ได้กาหนด
รายระเอียดต่างๆ ประกอบด้วย แผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่ องมือ
และการสร้างเครื่ องมือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แผนแบบของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) มีแผนแบบการวิจยั ในลักษณะของการใช้
กลุ่ มตัวอย่างเดี ยว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental case-study)
ซึ่งเขียนเป็ นแผนผัง (diagram) ได้ดงั นี้

O

R

X

R

X

แผนภาพที่ 3 แผนแบบของการวิจยั
R

หมายถึง

กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ ม

X

หมายถึง

ตัวแปรที่ศึกษา

O

หมายถึง

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

82
ประชากร
ประชากรส าหรั บ การวิจยั ครั้ งนี้ คื อ สถานศึ กษาในสั งกัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ 1 จานวน 122 แห่ ง ประกอบด้วย อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ 36 แห่ ง
อาเภอทับสะแก 26 แห่ง อาเภอบางสะพาน 38 แห่ง และอาเภอบางสะพานน้อย 22 แห่ง88
กลุ่มตัวอย่ างและการเลือกตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 จานวน 97 แห่ง ซึ่ งได้มาโดยการกาหนดขนาดตัวอย่างจากการ
เปิ ดตารางประมาณขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งของเครซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie and Morgan)89 แล้ ว
ดาเนิ นการเลื อกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มแบบแบ่งประเภท (Stratified random sampling) จาแนกตาม
อาเภอ ดังตารางที่ 2
ผู้ให้ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั กาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลโรงเรี ยนละ 2 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา/รักษาราชการ
แทนผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 1 คน หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานบุ คคล/รองหัวหน้าฝ่ ายบริ หารงาน
บุคคล จานวน 1 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ้ น 194 คน

88

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1, ข้อมูลข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 (งาน
ข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน, 2558).
89
V. Krejcie Robert and W. Morgan Earyle, พื้นฐานการวิจยั (กรุ งเทพฯ: สุ วิริยาสาส์น,
2543).
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ตารางที่ 2 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูล (คน)
ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าฝ่ าย
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง สถานศึกษา/ บริ หารงาน รวม
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(โรงเรี ยน)
รักษาราชการ บุคคล/รอง
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
(โรงเรี ยน)
แทนผูบ้ ริ หาร หัวหน้าฝ่ าย
สถานศึกษา บริ หารงาน
บุค29คล
อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์
36
29
29
58
อาเภอทับสะแก
26
21
21
21
42
อาเภอบางสะพาน
38
30
30
30
60
อาเภอบางสะพานน้อย
22
17
17
17
34
รวม
122
97
97
97
194
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน ได้แก่ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการทางาน
2. ตัว แปรที่ ศึ ก ษา คื อ เป็ นตัว แปรที่ เกี่ ย วกับ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ผู ้บ ริ ห ารและการ
บริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา ดังนี้
2.1 ตัวแปรต้น คื อ ตัวแปรที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ข้อ บัง คับ คุ รุส ภาว่า ด้วยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
2.1.1 จรรยาบรรณต่ อ ตนเอง (X1) หมายถึ ง การประพฤติ ต นเหมาะสมกั บ
สถานภาพและเป็ นแบบอย่างที่ ดี ศึ กษา ค้นคว้า ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ความรู ้ ใหม่ในการพัฒนาวิชาชี พ
อยูเ่ สมอ ส่ งเสริ มและพัฒนาครู ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้ สร้างผลงาน
ที่แสดงถึงการพัฒนาความรู ้และความคิดในวิชาชี พจนเป็ นที่ยอมรับ ส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิงานโดยมี
แผนปฏิ บ ตั ิ ก ารแบบมี ส่ วนร่ วม และใช้น วัตกรรมเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับ สภาพปั จจุ บ นั และ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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2.1.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชี พ (X2) หมายถึ ง การรักษาชื่ อเสี ยงและปกป้ องศักดิ์ ศรี
แห่ งวิชาชีพ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต ตามกฎระเบียบและแบบแผนของทาง
ราชการด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจและใช้ความรู ้ความสามารถในการพัฒนาครู และบุคลากร สนับสนุ น
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การพัฒนาครู การเรี ยนการสอนและการบริ หารสถานศึกษา ส่ งเสริ มให้ครู
และบุคลากรได้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั และนาเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชี พ ยกย่องและ
เชิดชูเกียรติผมู ้ ีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู ้
2.1.3 จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ (X3) หมายถึง การปฏิบตั ิงานหรื อให้บริ การอย่าง
มีคุณภาพ ส่ งเสริ มให้มีการดาเนิ นงานเพื่อปกป้ องสิ ทธิ เด็ก เยาวชนและผูด้ อ้ ยโอกาส รับฟั งความ
คิดเห็ นที่ มีเหตุผลของศิษย์และผูร้ ั บบริ การ เสริ มสร้ างความภาคภู มิใจให้แก่ ศิษย์และผูร้ ับบริ การ
ด้วยการรับฟั งความคิดเห็นยกย่องชมเชย และให้กาลังใจอย่างกัลยาณมิตร ให้ศิษย์และผูร้ ับบริ การ
ได้มีส่วนร่ วมในการเสนอแนวคิดหรื อวิธีการที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ
2.1.4 จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ (X4) หมายถึง ริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการ
บริ หารเพื่อให้เกิ ดการพัฒนาทุกด้านต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ ส่ งเสริ มและพิทกั ษ์สิทธิ ของผูร้ ่ วม
ประกอบวิชาชี พ ใช้ระบบคุ ณธรรมในการพิ จารณาผลงานของผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ มี ความรั ก
ความสามัคคี และร่ วมใจกัน ผนึ กกาลังในการพัฒนาการศึ กษา เป็ นผูน้ าในการเปลี่ ยนแปลงและ
พัฒนา ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
2.1.5 จรรยาบรรณต่ อ สั ง คม (X5) หมายถึ ง ยึ ด มั่ น สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอันมี พ ระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข ให้ ค วามร่ วมมื อและ
ช่วยเหลื อในทางวิชาการหรื อวิชาชี พแก่ชุมชน ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัดกิ จกรรมเพื่อให้ศิษย์
และผูร้ ับบริ การเกิ ดการเรี ยนรู ้และสามารถดาเนิ นชี วิตตามหลักเศรษฐกิ จพอเพียง เป็ นผูน้ าในการ
วางแผนและด าเนิ น การเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
ศิลปวัฒนธรรม
2.2 ตัวแปรตาม เป็ นตัวแปรที่ เกี่ ยวกับ การดาเนิ นงานด้านการบริ หารงานบุ คคล (Ytot)
ตามแนวทางการบริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานที่ เป็ นนิ ติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิ การ 5 ด้าน
ดังนี้
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2.2.1 การวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง (Y1) หมายถึง การวิเคราะห์
และวางแผนอัตรากาลังคน การกาหนดตาแหน่ ง การขอเลื่ อนตาแหน่ งบุคลากรทางการศึกษาและ
วิทยฐานะข้าราชการครู
2.2.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง (Y2) หมายถึง การสรรหาเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณี ได้รับมอบอานาจจาก
อนุ ก รรมการข้า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา การจ้า ง
ลู กจ้างประจาและลู ก จ้างชั่วคราว การแต่ งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การรักษาราชการแทนและรักษาการในตาแหน่ง
2.2.3 การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการ (Y3) หมายถึง การพัฒนา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา การเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราว การดาเนิ นการเกี่ยวกับบัญชี ถือจ่ายเงินเดือน
เงิ นวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่ น งานทะเบี ยนประวัติ งานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ การขอมี บ ตั ร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและงานขอหนังสื อรับรอง งานขออนุ ญาตให้ขา้ ราชการไปต่างประเทศ
งานขออนุ ญาต ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิ งศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิ ดชู เกี ยรติและ
ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์และการจัดสวัสดิการ และดาเนิ นการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่เกี่ยวข้อง
2.2.4 วินัยและการรั ก ษาวินัย (Y4) หมายถึ ง การบริ ห ารงานบุ คคลในเรื่ องกรณี
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณี ความผิดวินัยร้ ายแรง การอุ ทธรณ์ การร้ องทุกข์ และการเสริ มสร้ าง
และการป้ องกันการกระทาผิดวินยั
2.2.5 การออกจากราชการ (Y5) หมายถึ ง การบริ หารงานบุ คคลในเรื่ องงานออก
จากราชการ การให้ออกจากราชการกรณี ไม่พน้ ทดลองปฏิ บตั ิหน้าที่ราชการหรื อไม่ผา่ นการเตรี ยม
ความพร้ อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ คณะกรรมการข้าราชการครู และบุ คลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) กาหนดการออกจากราชการกรณี ขาดคุณสมบัติทว่ั ไป การให้ออกจากราชการไว้ก่อน
การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรื อเหตุทดแทนกรณี มีมลทินมัวหมอง
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามความคิ ดเห็ น (Questionnaire) จานวน
1 ฉบับ โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกับ สถานภาพของผู ต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการทางาน เป็ นแบบสอบถามกาหนดตัวเลือกไว้ให้เลือก
(forces choice)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกับ จรรยาบรรณวิช าชี พ ผูบ้ ริ ห ารในสถานศึ ก ษา ตามข้อ บัง คับ
คุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานการบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาตาม
แนวความคิดคู่มือการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิ ติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ
สาหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert)90 ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึ ง จรรยาบรรณของวิชาชี พ ผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาหรื อการบริ หารงาน
บุคคลอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึ ง จรรยาบรรณของวิชาชี พ ผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาหรื อการบริ หารงาน
บุคคลอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึ ง จรรยาบรรณของวิชาชี พ ผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาหรื อการบริ หารงาน
บุคคลอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึ ง จรรยาบรรณของวิชาชี พ ผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาหรื อการบริ หารงาน
บุคคลอยูใ่ นระดับมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 5 หมายถึ ง จรรยาบรรณของวิชาชี พ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาหรื อการบริ ห ารงาน
บุคคลอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน
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Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: McGraw-Hill, 1961).
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การสร้ างและพัฒนาคุณภาพของเครื่ องมือในการวิจัย
เพื่ อ ให้ ไ ด้เครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามเที่ ย งตรง และความเชื่ อ มั่น ใช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ ผู ว้ ิจยั ได้
ดาเนินการสร้างเครื่ องมือ ซึ่งเป็ นแบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ตาราทางวิชาการ งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชี พ
ผูบ้ ริ หาร แนวคิดในการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยรับคาแนะนา
จากอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ไปให้ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จานวน 5 คน พิ จารณาตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity)
น าผลที่ ไ ด้ม าวิ เคราะห์ ห าค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งตามวัต ถุ ป ระสงค์ (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ได้ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.80 - 1.00
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับผูบ้ ริ หารและครู
สถานศึกษาที่ไม่ใช่ตวั อย่าง จานวน 15 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 2 คน รวมจานวน 30 คน
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ได้คานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม
ตามวิธี ข องครอนบาค (Cronbach)91 โดยใช้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (α -coefficient) ได้ค่ าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.893
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เพื่อให้การวิจยั ในครั้งนี้สาเร็ จด้วยดี ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง ดังนี้
1. ทาหนังสื อถึงหัวหน้าภาควิชาบริ หารการศึกษา เพื่อขอออกหนังสื อถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลแต่ละโรงเรี ยน
2. ส่ งหนังสื อดังกล่าวส่ งไปยังโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลส่ งแบบสอบถามกลับมาทางไปรษณี ย ์
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Lee J. Crobach, Essential of Psychological Testing, 3th ed. (New York: Herper& Row
Publishers, 1987).
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้หน่ วยการวิเคราะห์ (Unit Of Analysis) เป็ นโรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา/รักษาราชการแทนผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 1 คน หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานบุคคล/รอง
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานบุคคล จานวน 1 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ้ น 194 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลตรงตามวัตถุประสงค์การวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ขอ้ มูลทางสถิติดงั นี้
1. วิเคราะห์ ส ถานภาพส่ ว นตัว ของผู ต้ อบแบบสอบถาม ใช้ ค่ า ความถี่ (Frequency : f)
และค่าร้อยละ (Percentage : %)
2. การวิเคราะห์จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารและการบริ หารงานบุคคล วิเคราะห์โดย
ใช้ค่ามัชฌิ มเลขคณิ ต (Arithmetic mean : x̅) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.)
ทั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)92 หากค่ามัชฌิมเลขคณิ ตอยู่
ในช่วงใดก็แสดงว่า จรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารและการบริ หารงานบุคคลเป็ นแบบนั้น ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต 1.00 - 1.49 แสดงว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและการ
บริ หารงานบุคคลอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต 1.50 - 2.49 แสดงว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและการ
บริ หารงานบุคคลอยูใ่ นระดับน้อย
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต 2.50 - 3.49 แสดงว่า จรรยาบรรณวิของชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและการ
บริ หารงานบุคคลอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต 3.50 - 4.49 แสดงว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและการ
บริ หารงานบุคคลอยูใ่ นระดับมาก
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต 4.50 - 5.00 แสดงว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและการ
บริ หารงานบุคคลอยูใ่ นระดับมากที่สุด
92
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3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารกับการบริ หารงาน
บุ ค คล ในสถานศึ ก ษาสั งกัด ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รีขนั ธ์ เขต 1
ใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s product moment correlation
coefficient)93 ซึ่ งมีเกณฑ์ ดังนี้
0.00 – 0.29
มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับน้อย
0.30 – 0.69
มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
0.70 – 1.00
มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก94
สรุ ป
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (descriptive research) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อทราบ
1) จรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 2) การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม ศึ ก ษาประจวบคี รี ข ัน ธ์ เขต 1 3) ความสั ม พัน ธ์ ข องจรรยาบรรณของวิช าชี พ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ กษาที่ ส่งผลต่อการบริ หารงานบุ คคลในสถานศึ กษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ข ัน ธ์ เขต 1 กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ โรงเรี ย นในสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์เขต 1 จานวน 97 โรงเรี ยน เป็ นหน่ วยวิเคราะห์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
โรงเรี ยนละ 2 คน ประกอบด้วยผูอ้ านวยการ/รั กษาราชการแทน จานวน1คน รองผูอ้ านวยการ/
หัวหน้างานบุคคล จานวน 1 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูล 194 คน โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
แบ่งเป็ น 3 ตอน โดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ (Frequency:f) ร้อยละ (Percentage:%) ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต
(Arithmetic mean : x̅) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) นาค่ามัชฌิมเลขคณิ ตมา
เปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ์ ต ามแนวคิ ด ของเบสท์ (Best) และการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารกับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 สถิ ติที่ใช้คือ การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)
93
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ 1) จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 2) การบริ หารงานบุคคล
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารกับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคี รีขนั ธ์ เขต 1 โดยใช้สถานศึ กษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 เป็ นหน่ วยวิเคราะห์ (unity of analysis) ผูว้ ิจยั
ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่ งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขัน ธ์ เขต 1 ที่ เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า ง จ านวน 97 แห่ ง ได้ รั บ
แบบสอบถามคืนกลับมาจานวน 82 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 84.53 โดยกาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลสถานศึกษาละ
2 คน ประกอบด้วย 1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อรักษาราชการแทนผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 1 คน
2) หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานบุคคล หรื อรองหัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานบุคคล จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้ น
จานวน 164 คน แล้วนามาวิเคราะห์ ขอ้ มูลและนาเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบคา
บรรยาย จาแนกออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารกับการ
บริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต 1
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ สถานภาพส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งได้จากการตอบแบบสอบถามของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษา หรื อ รั ก ษาราชการแทนผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หัว หน้าฝ่ ายบริ ห ารงานบุ ค คลหรื อ
รองหัวหน้าฝ่ ายบริ ห ารงานบุ ค คล ของสถานศึ ก ษาที่ เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่างจ านวน 82 สถานศึ ก ษา

91
รวม 164 คน แยกพิ จารณาตาม เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา ตาแหน่ งหน้าที่ และประสบการณ์ ใน
การทางานในสถานศึกษาแต่ละแห่ง ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวน ร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถามเมื่ อจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
ตาแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทางาน
ข้อที่
1

สถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ
1. ชาย
2. หญิง

2

4

รวม

80
84
164

48.78
51.22
100.00

รวม

9
32
42
81
164

5.49
19.51
25.61
49.39
100.00

รวม

74
87
3
164

45.12
53.05
1.83
100.00

82

50.00

82

50.00

164

100.00

อายุ
1.
2.
3.
4.

3

จานวน (คน) ร้อยละ

20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี

ระดับการศึกษาสู งสุ ด
1. ปริ ญญาตรี
2. ปริ ญญาโท
3. ปริ ญญาเอก
ตาแหน่งปั จจุบนั
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา/รักษาราชการแทนผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
2. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานบุคคล/ รองหัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานบุคคล
รวม

92
5

ประสบการณ์ในการทางาน
1. 1-5 ปี
2. 6-10 ปี
3. 11-15 ปี
4. 16-20 ปี
5. 21-25 ปี
6. 26-30 ปี
7. มากกว่า 30 ปี
รวม

14
16
19
30
22
15
48
164

8.54
9.76
11.58
18.29
13.41
9.15
29.27
100.00

จากตารางที่ 3 ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิ ง จานวน 84 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.20
รองลงมาเป็ นเพศชาย จานวน 80 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 48.80 เป็ นผู ท้ ี่ มี อ ายุอ ยู่ระหว่าง 51-60 ปี
จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.40 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ
25.60 และมี อายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 9 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 5.50 มี ระดับการศึกษาสู งสุ ดคื อ
ระดับปริ ญญาโท จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.10 รองลงมาคือระดับปริ ญญาตรี จานวน 74 คน
คิดเป็ นร้อยละ 45.10 และระดับปริ ญญาเอกจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ1.80 มีผตู ้ อบแบบสอบถาม
ที่เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาหรื อรักษาราชการแทนผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 50.00 หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานบุคคลหรื อรองหัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานบุคคล จานวน 82 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 50.00 ประสบการณ์ ในการทางานมากกว่า 30 ปี จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.27
รองลงมาคื อ อายุ ร ะหว่า ง 16-20 ปี จ านวน 30 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 18.29 อายุ ร ะหว่า ง 21-25 ปี
จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.41 อายุระหว่าง 11-15 ปี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.58 อายุ
ระหว่าง 6-10 ปี จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.76 อายุระหว่าง 26-30 ปี จานวน 15 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 9.15 และอายุระหว่าง 1-5 ปี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.54
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ จรรยาบรรณของวิชาชี พผู้บริ หารสถานศึกษาในสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ในการวิเคราะห์ระดับจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ( x )
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ( x ) เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่า
คะแนนตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ที่กาหนดไว้ ปรากฏผลลังตารางที่ 4 - 9 ดังนี้
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
โดยภาพรวม

ด้าน
1.
2.
3.
4.
5.

จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จรรยาบรรณต่อตนเอง (X1)
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ (X2)
จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ (X3)
จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ (X4)
จรรยาบรรณต่อสังคม (X5)
รวม (Xtot)

x
4.59
4.57
4.63
4.63
4.63
4.61

S.D.
0.27
0.32
0.31
0.31
0.37
0.21

(n=82)
ค่าระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 จรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.61 , S.D. = 0.21)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ทั้ง 5 ด้า น โดยเรี ย งล าดับ จากค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต จากมากไปหาน้ อ ยได้ดัง นี้ จรรยาบรรณต่ อ
ผูร้ ั บ บริ ก าร (X3) ( x =4.63 , S.D.= 0.31) จรรยาบรรณต่ อผูร้ ่ วมประกอบวิช าชี พ (X4) ( x =4.63,
S.D.= 0.31) จรรยาบรรณต่ อ สั ง คม (X5) ( x = 4.63 , S.D.= 0.37) จรรยาบรรณต่ อ ตนเอง (X1)
( x =4.59 , S.D.= 0.27) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ (X2) ( x = 4.21 , S.D.= .27 )
เมื่ อวิเคราะห์ ระดับจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1โดยจาแนกเป็ นรายข้อ ดังแสดงในตารางที่ 5-9
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ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง (X1) จาแนกตามรายข้อ
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จรรยาบรรณต่ อตนเอง (X1)
มีวนิ ยั ปฏิบตั ิตนตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ สามารถประพฤติ
ตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็ นแบบอย่างที่ดี
ศึ ก ษาหาความรู ้ ใหม่ ให้ ท นั ต่ อการเปลี่ ย นแปลงทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
เข้าร่ วมการประชุ ม อบรม สัมมนา แสวงหาความรู ้ ใหม่ๆ
เพื่อการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
ศึกษาค้นคว้า ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ให้ได้ความรู ้ ใหม่ที่เกี่ ยวกับ
วิชาชีพอยูเ่ สมอ
ส่ งเสริ มและพัฒนาครู ในการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ในการจัดการเรี ยนรู ้
สร้ างผลงานใหม่ เพื่ อพัฒ นาสถานศึ กษา และพัฒนางาน
ด้านการบริ หารจนเป็ นที่ยอมรับ
ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงาน โดยมีแผนปฏิบตั ิงานแบบมีส่วนร่ วม
ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั และ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
รวม

x

S.D.

(n=82)
ค่าระดับ

4.68

0.49

มากที่สุด

4.59

0.51

มากที่สุด

4.68

0.47

มากที่สุด

4.62

0.49

มากที่สุด

4.62

0.50

มากที่สุด

4.48

0.51

มาก

4.59
4.50

0.49
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด

4.59

0.27

มากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบว่าจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ด้านจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง (X1) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ( x = 4.59 , S.D. = 0.27) และเมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด 7 ข้อ โดยเรี ยงลาดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิ ตจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ ผูบ้ ริ หารแสดงให้เห็ นถึ งการเข้าร่ วมการประชุ ม อบรม สัมมนา แสวงหาความรู ้ ใหม่ๆ เพื่อ
การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ( x = 4.68 , S.D. = 0.47) การมีวนิ ยั ปฏิบตั ิตนตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
สามารถประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็ นแบบอย่างที่ดี ( x = 4.68 , S.D. = 0.49) การศึกษา
ค้นคว้า ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ให้ได้ความรู ้ ใหม่ที่เกี่ ยวกับวิชาชี พอยู่เสมอ ( x = 4.62 , S.D. = 0.49) และ
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อันดับสุ ดท้าย ได้แก่ สร้ างผลงานใหม่ เพื่อพัฒนาสถานศึ กษา และพัฒนางานด้านการบริ หารจน
เป็ นที่ยอมรับ ( x = 4.48 , S.D. = 0.51)
ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ (X2) จาแนกตามรายข้อ
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ (X2)
ศรัทธา รักษาชื่อเสี ยง และปกป้ องศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ตาม
กฎระเบียบและแบบแผนของทางราชการ
มุ่ ง มั่น ตั้ง ใจ และใช้ ค วามรู ้ ค วามสามารถ ในการ
พัฒนาครู และบุคลากร
สนั บ สนุ น การจัด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การพัฒ นาครู
การเรี ยนการสอน และการบริ หารสถานศึกษา
ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลกรได้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
วิจยั และนาเสนอผลงานในวิชาชีพ
ยกย่ อ งและเชิ ด ชู เกี ย รติ ผู ้ที่ มี ผ ลงานในวิ ช าชี พ ให้
สาธารณชนรับรู ้
รวม

x

S.D.

(n=82)
ค่าระดับ

4.62
4.63

0.49
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด

4.56

0.50

มากที่สุด

4.55

0.50

มากที่สุด

4.55

0.50

มากที่สุด

4.50

0.50

มากที่สุด

4.57

0.32

มากที่สุด

จากตารางที่ 6 พบว่าจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ด้านจรรยาบรรณต่ อ
ตนเอง (X2) โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( x =4.57 , S.D.= 0.32) และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ
พบว่ า ทุ ก ข้อ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยเรี ยงล าดับ จากค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ตจากมากไปหาน้ อ ย
3 อันดับแรก ได้แก่ ผูบ้ ริ หารแสดงให้เห็นถึงการปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
ตามกฎระเบียบและแบบแผนของทางราชการ ( x = 4.63 , S.D. = 0.48) การศรัทธา รักษาชื่ อเสี ยง
และปกป้ องศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ ( x = 4.62 , S.D. = 0.49) มุ่งมัน่ ตั้งใจ และใช้ความรู ้ความสามารถ
ในการพัฒ นาครู และบุ ค ลากร ( x = 4.56 , S.D. = 0.50) และอัน ดับ สุ ด ท้าย ได้แ ก่ ยกย่อ งและ
เชิดชูเกียรติ ผูท้ ี่มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู ้ ( x = 4.50, S.D.= 0.50)
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ (X3) จาแนกตามรายข้อ
(n=82)
ข้อที่
จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
S.D. ค่าระดับ
x
จรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ (X3)
4.57 0.50 มากที่สุด
1.
ปฏิบตั ิงาน และให้บริ การแก่ผปู ้ กครอง นักเรี ยน
และชุมชนอย่างมีคุณภาพ
4.68 0.47 มากที่สุด
2.
ส่ งเสริ มให้มีการดาเนินงาน เพื่อปกป้องสิ ทธิเด็ก
เยาวชน และผูด้ อ้ ยโอกาส
4.63 0.48 มากที่สุด
3.
รับฟังความคิดเห็นของศิษย์ และผูร้ ับบริ การ
4.
ยกย่อง ชมเชย ให้กาลังใจศิษย์ และผูร้ ับบริ การอย่าง 4.68 0.47 มากที่สุด
กัลยาณมิตร
5.
ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ ศิ ษ ย์ และผู ร้ ั บ บริ ก ารได้ มี 4.60 0.49 มากที่สุด
ส่ ว นร่ ว มในการเสนอแนวคิ ด หรื อ วิ ธี ก ารที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน และการ
บริ หารจัดการสถานศึกษา
รวม
4.63 0.31 มากที่สุด
จากตารางที่ 7 พบว่าจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ด้านจรรยาบรรณต่ อ
ผูร้ ับบริ การ (X3) โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.63 , S.D. = 0.31) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่ า ทุ ก ข้ อ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยเรี ยงล าดั บจากค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ตจากมากไปหาน้ อย
3 อันดับแรก ได้แก่ ผูบ้ ริ หารแสดงให้เห็ นถึ งการส่ งเสริ มให้มีการดาเนิ นงาน เพื่อปกป้ องสิ ทธิ เด็ก
เยาวชน และผูด้ อ้ ยโอกาส ( x = 4.68 , S.D.= 0.47) ยกย่อง ชมเชย ให้กาลังใจศิษย์ และผูร้ ับบริ การ
อย่างกัลยาณมิตร ( x = 4.68 , S.D.= 0.47) รับฟั งความคิดเห็นของศิษย์ และผูร้ ับบริ การ ( x = 4.63,
S.D. = 0.48) และอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ ปฏิบตั ิงาน และให้บริ การแก่ผปู ้ กครอง นักเรี ยน และชุ มชน
อย่างมีคุณภาพ ( x = 4.57 , S.D. = 0.50)
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ (X4) จาแนกตามรายข้อ

ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชี พ (X4)
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการบริ หาร เพื่อพัฒนา
วิชาชีพ
ส่ งเสริ มและพิทกั ษ์สิทธิ ของผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของ ผูร้ ่ วม
ประกอบวิชาชีพ
มีความรัก ความสามัคคี และความร่ วมมือ ร่ วมใจใน
การพัฒนาการศึกษา
เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการศึกษา
รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ ผูร้ ่ วม
ประกอบวิชาชีพ
รวม

x

S.D.

(n=82)
ค่าระดับ

4.51

0.51

มากที่สุด

4.57
4.72

0.50
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

4.71

0.45

มากที่สุด

4.60
4.67

0.50
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด

4.63

0.31

มากที่สุด

จากตารางที่ 8 พบว่าจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ด้านจรรยาบรรณต่อ
ผู ร้ ่ ว มประกอบวิ ช าชี พ (X4) โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( x = 4.63 , S.D. = 0.31) และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากที่ สุด โดยเรี ยงลาดับจากค่ามัชฌิ มเลขคณิ ตจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผูบ้ ริ หารแสดงให้เห็นถึงการใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณา
ผลงานของผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ ( x = 4.72 , S.D. = 0.45) มี ความรัก ความสามัคคี และความ
ร่ วมมื อ ร่ วมใจในการพั ฒ นาการศึ ก ษา( x = 4.71 , S.D. = .45) รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น และ
ข้อ เสนอแนะของ ผู ้ร่ ว มประกอบวิ ช าชี พ ( x = 4.67 , S.D. = .47) และอัน ดับ สุ ด ท้ า ย ได้แ ก่
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการบริ หาร เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ( x =4.51 , S.D. = 0.51)
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม (X5) จาแนกตามรายข้อ
ข้อที่
1.

2.
3.

4.

จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จรรยาบรรณต่ อสั งคม (X5)
ยึด มั่น สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม การปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ให้ ค วามร่ ว มมื อ และช่ วยเหลื อ ในทางวิ ช าการหรื อ
วิชาชีพแก่ชุมชน
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การจัดกิ จกรรม เพื่ อ ให้ศิ ษ ย์
และผูร้ ับบริ การเกิดการเรี ยนรู ้และสามารถดาเนิ นชี วิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นผูน้ าในการวางแผนและดาเนิ นการ เพื่ ออนุ รัก ษ์
สิ่ งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิ จภู มิปั ญญาท้องถิ่ น และ
ศิลปวัฒนธรรม

รวม

x

S.D.

(n=82)
ค่าระดับ

4.77

0.42

มากที่สุด

4.62

0.49

มากที่สุด

4.64

0.48

มากที่สุด

4.64

0.51

มากที่สุด

4.63

0.37

มากที่สุด

จากตารางที่ 9 พบว่าจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม (X5)
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.63 , S.D. = 0.37) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่
ในระดับ มากที่ สุ ด โดยเรี ยงล าดับจากค่ ามัช ฌิ ม เลขคณิ ตจากมากไปหาน้อย 3 อัน ดับ แรก ได้แก่
ผูบ้ ริ หารแสดงให้เห็นถึงความยึดมัน่ สนับสนุน และส่ งเสริ ม การปกครองระบบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ( x = 4.77 , S.D. = 0.42) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัดกิ จกรรม
เพื่ อให้ ศิ ษ ย์และผู ร้ ั บ บริ ก ารเกิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละสามารถด าเนิ น ชี วิตตามหลัก เศรษฐกิ จพอเพี ย ง
( x = 4.64 , S.D. = 0.48) เป็ นผูน้ าในการวางแผนและดาเนิ นการเพื่ ออนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒ นา
เศรษฐกิจภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม ( x = 4.64 , S.D. = 0.51) และอันดับสุ ดท้าย ได้แก่
ให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการหรื อวิชาชีพแก่ชุมชน ( x = 4.62 , S.D. = 0.49)
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สั งกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ในการวิเคราะห์ ระดับ การบริ หารงานบุ คคลในสถานศึ กษา สั งกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ( x ) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาค่ามัชฌิมเลขคณิ ตเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าคะแนน
ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ที่กาหนดไว้ ปรากฏผลลังตารางที่ 10-15 ดังนี้
ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริ หารงานบุคคลใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 โดยภาพรวม
ด้าน
1.
2.
3.
4.
5.

การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
การวางแผนอัต ราก าลั ง และการก าหนด
ตาแหน่ง (Y1)
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (Y2)
การเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ
ราชการ (Y3)
วินยั และการรักษาวินยั (Y4)
การออกจากราชการ (Y5)
รวม (Xtot)

4.62

S.D.
0.30

(n=82)
ค่าระดับ
มากที่สุด

4.60

0.30

มากที่สุด

4.57
4.63
4.61
4.60

0.30
0.34
0.36
0.23

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

x

จากตารางที่ 10 การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ข ัน ธ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( x = 4.60 , S.D. = 0.23)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน
โดยเรี ย งล าดับ จากค่ ามัช ฌิ ม เลขคณิ ตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ วินัย และการรั ก ษาวินัย (Y4)
( x = 4.63 , S.D. = 0.34) การวางแผนอั ต ราก าลั ง และการก าหนดต าแหน่ ง (Y1) ( x = 4.62 ,
S.D.= 0.30) การออกจากราชการ (Y5) ( x = 4.61 , S.D. = 0.36) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (Y2)
( x = 4.60, S.D. = 0.30) และการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการ (Y3) ( x = 4.57 ,
S.D. = 0.30)

100
เมื่ อ วิ เคราะห์ ร ะดับ การบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 โดยจาแนกเป็ นรายข้อ ดังแสดงในตารางที่ 11-15
ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริ หารงานบุคคลใน
สถานศึกษา ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง (Y1) จาแนกตามรายข้อ

ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.

การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
การวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ ง (Y1)
การประชุ มวางแผนกาหนดตาแหน่ งข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง
วิ เคราะห์ ภ ารกิ จ และประเมิ น สภาพความต้ อ งการ
กาลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึ ก ษ า โด ย ค ว าม เห็ น ช อ บ ข อ งค ณ ะ ก รรม ก าร
สถานศึกษา
น าเสนอแผนอัต ราก าลั ง เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบต่ อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาสู่ การปฏิบตั ิ
รวม

x

S.D.

(n=82)
ค่าระดับ

4.56

0.50

มากที่สุด

4.57

0.50

มากที่สุด

4.70

0.46

มากที่สุด

4.66

0.47

มากที่สุด

4.60

0.49

มากที่สุด

4.62

0.30

มากที่สุด

จากตารางที่ 11 พบว่าการบริ หารงานบุ คคลในสถานศึกษา ด้านการวางแผนอัตรากาลัง
และการก าหนดตาแหน่ ง (Y1) โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ( x = 4.62 , S.D. = 0.30) และเมื่ อ
พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุ ก ข้อ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด โดยเรี ย งล าดับ จากค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผูบ้ ริ หารแสดงให้เห็นถึงการจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสถานศึ กษา ( x = 4.70,
S.D.= 0.46) น าเสนอแผนอัต ราก าลัง เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบต่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
( x = 4.66, S.D. = 0.47) นาแผนอัตรากาลังของสถานศึ กษาสู่ การปฏิ บ ตั ิ ( x =4.60, S.D. = 0.49)
และอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ การประชุ มวางแผนกาหนดตาแหน่ งข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง ( x =4.56, S.D. = 0.50)
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริ หารงานบุคคลใน
สถานศึกษา ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (Y2) จาแนกตามรายข้อ
(n=82)
ข้อที่
การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
S.D. ค่าระดับ
x
การสรรหาและบรรจุแต่ งตั้ง (Y2)
1.
ดาเนินการสรรหา เพื่อบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการเป็ น 4.61 0.50 มากที่สุด
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่
มีความรู ้ ความสามารถเหมาะสมกับงานมากที่สุด
2.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการครู ครู อตั ราจ้าง 4.54 0.51 มากที่สุด
และบุคลากรทางการศึกษา
แต่ ง ตั้ งคณ ะกรรมการในการด าเนิ นการส รรห า 4.57 0.50 มากที่สุด
3.
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
จัดทาใบสมัคร ประกาศรับสมัคร และพิจารณาใบสมัคร 4.57 0.50 มากที่สุด
4.
4.67 0.47 มากที่สุด
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบ
5.
ดาเนินการสอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน และสอบ 4.65 0.49 มากที่สุด
6.
สัมภาษณ์
ทดลองปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ขา้ ราชการครู และบุคลากร 4.65 0.48 มากที่สุด
7.
ทางการศึกษา และมีการประเมินผลอย่างยุติธรรม
จัด ให้ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กเข้าปฏิ บ ัติ งาน และ 4.59 0.49 มากที่สุด
8.
มอบหมายงานให้ตรงกับความรู ้ความสามารถ
พิจารณาการย้าย การรับย้ายข้าราชการครู และบุคลากร 4.55 0.50 มากที่สุด
9.
ทางการศึกษาตามความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อ
ราชการ
รวม
4.60 0.30 มากที่สุด
จากตารางที่ 12 พบว่าการบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง (Y2) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ( x = 4.60 , S.D. = 0.30) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่ า ทุ ก ข้อ อยู่ ใ นระดับมากที่ สุ ด โดยเรี ย งล าดับจากค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ตจากมากไปหาน้ อย
3 อันดับแรก ได้แก่ การประกาศรายชื่ อผูม้ ี สิทธิ์ สอบ มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด ( x = 4.67 , S.D. = 0.47)
ทดลองปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา และมี การประเมิ นผลอย่าง
ยุติธรรม ( x = 4.65 , S.D. = 0.48) ดาเนิ นการสอบคัดเลื อก โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
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( x = 4.65, S.D. = 0.49) และอัน ดับ สุ ด ท้า ย ได้แ ก่ ประชาสั ม พัน ธ์ ก ารรั บ สมัค รข้าราชการครู
ครู อตั ราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ( x = 4.54 , S.D. = 0.51)
ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริ หารงานบุคคลใน
สถานศึกษา การเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ (Y3) จาแนกตามรายข้อ
ข้อที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
การเสริมสร้ างประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (Y3)
ส่ งเสริ มการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในการฝึ กอบรม ประชุมสัมมนา การศึกษา
เพิ่มเติม หรื อการพัฒนาผลงานในการเลื่อนวิทยฐานะ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดผลการปฏิบตั ิงานและใช้หลัก
คุณธรรม
การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราวดาเนิ นการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง หรื อตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
จัดทาและเก็บรั กษาทะเบี ยนประวัติขา้ ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างอย่างเป็ นระบบ และ
ทันสมัย
ดาเนิ น การเสนอขอพระราชทาเครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์
แก่ ข ้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ดาเนิ นการเกี่ยวกับการขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของ
รั ฐของข้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอย่าง
ถูกต้อง
รวม

x

S.D.

(n=82)
ค่าระดับ

4.59

0.49

มากที่สุด

4.65

0.48

มากที่สุด

4.52

0.51

มากที่สุด

4.43

0.53

มาก

4.61

0.49

มากที่สุด

4.62

0.49

มากที่สุด

4.57

0.30

มากที่สุด
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จากตารางที่ 13 พบว่าการบริ หารงานบุ คคลในสถานศึ กษา การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิราชการ (Y3) โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.57 , S.D. = 0.30) และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด 5 ข้อ และอยู่ใ นระดับ มาก 1 ข้อ โดยเรี ย งล าดับ จากค่ า
มัชฌิมเลขคณิ ตจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ขา้ ราชการ
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยยึ ด ผลการปฏิ บ ั ติ ง านและใช้ ห ลั ก คุ ณ ธรรม ( x = 4.65,
S.D. = 0.48) ดาเนิ น การเกี่ ย วกับ การขอมี บ ัต รประจาตัวเจ้าหน้า ที่ ข องรั ฐ ของข้าราชการครู และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอย่า งถู ก ต้อ ง ( x = 4.62 , S.D. = 0.49) ด าเนิ น การเสนอขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ แก่ ข ้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีก าร
( x = 4.61, S.D.= 0.49) และอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขา้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างอย่างเป็ นระบบ และทันสมัย ( x = 4.43 , S.D. = 0.53)
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ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริ หารงานบุคคลใน
สถานศึกษา ด้านวินยั และการรักษาวินยั (Y4) จาแนกตามรายข้อ
(n=82)
ข้อที่
การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
S.D. ค่าระดับ
x
วินัยและการรักษาวินัย (Y4)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการสอบสวน
4.63 0.48 มากที่สุด
ข้อเท็จจริ งในกรณี ที่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษากระทาผิดวินยั
2. ดาเนินการทางวินยั แก่ขา้ ราชการครู และบุคลากร
4.62 0.49 มากที่สุด
ทางการศึกษาที่กระทาผิดวินยั
3. ผูอ้ านวยการสถานศึกษาปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อ 4.67 0.47 มากที่สุด
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ขา้ ราชการครู และบุคลากร
4.68 0.47 มากที่สุด
ทางการศึกษาประพฤติปฏิบตั ิตนให้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบและแนวปฏิบตั ิดา้ นวินยั และการรักษาวินยั
5. ดาเนินการให้ความรู ้ ฝึ กอบรม เพื่อสร้างขวัญและ
4.57 0.50 มากที่สุด
กาลังใจ เสริ มสร้าง พัฒนาเจตคติ จิตสานึก และ
พฤติกรรมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
6. สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้ องกัน และขจัดเหตุ
4.64 0.48 มากที่สุด
เพื่อมิให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระทาผิดวินยั
7. กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการป้ องกันการ
4.59 0.49 มากที่สุด
กระทาผิดวินยั ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
รวม
4.63 0.34 มากที่สุด
จากตารางที่ 14 พบว่าการบริ หารงานบุ คคลในสถานศึ กษา ด้านวินัยและการรักษาวินัย
(Y4) โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.63 , S.D. = 0.34) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าทุก
ข้ออยู่ในระดับ มากที่ สุ ด โดยเรี ยงลาดับจากค่ามัชฌิ ม เลขคณิ ตจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ ผูอ้ านวยการสถานศึ ก ษาส่ งเสริ ม สนับ สนุ นให้ขา้ ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
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ประพฤติปฏิบตั ิตนให้ถูกต้อง ตามระเบียบและแนวปฏิบตั ิดา้ นวินยั และการรักษาวินยั ( x = 4.68 ,
S.D.= 0.47) ผูอ้ านวยการสถานศึ กษาปฏิ บ ตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีต่อข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึก ษา ( x = 4.67 , S.D. = 0.47) สั งเกต ตรวจสอบ ดู แล เอาใจใส่ ป้ องกัน และขจัดเหตุ
เพื่ อ มิ ใ ห้ ข ้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษากระท าผิ ด วิ นัย ( x =4.64,
S.D. = 0.48) และอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ ดาเนิ นการให้ความรู ้ ฝึ กอบรม เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
เสริ มสร้าง พัฒนาเจตคติ จิตสานึ ก และพฤติกรรมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
( x =4.57, S.D. = 0.50)

ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริ หารงานบุคคลใน
สถานศึกษา ด้านการออกจากราชการ (Y5) จาแนกตามรายข้อ
(n=82)
ข้อที่
การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
S.D. ค่าระดับ
x
การออกจากราชการ (Y5)
1. พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการ ตามระเบียบ 4.65 0.48 มากที่สุด
และหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการสอบสวน กรณี เหตุ 4.66 0.48 มากที่สุด
ลาออก เพราะมีเหตุเสี ยหาย
3. กาหนดระเบียบ แนวทางการปฏิบตั ิ เมื่อข้าราชการครู 4.65 0.48 มากที่สุด
หรื อบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุ
4. กาหนดระเบียบ แนวทางการปฏิบตั ิเมื่อข้าราชการครู หรื อ 4.55 0.50 มากที่สุด
บุคลากรทางการศึกษา ทุพพลภาพ และตาย
5. กาหนดระเบียบ ข้อปฏิบตั ิที่ชดั เจน กรณี ขา้ ราชการครู 4.55 0.50 มากที่สุด
หรื อบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากความรับผิดชอบใน
การปฏิบตั ิงานของทางราชการ
6. รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขต 4.59 0.49 มากที่สุด
พื้นที่การศึกษา
รวม
4.61 0.36 มากที่สุด
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จากตารางที่ 15 พบว่าการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา ด้านการออกจากราชการ (Y5)
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.61 , S.D. = 0.36) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าทุกข้อ
อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยเรี ยงลาดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิ ตจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่
การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการสอบสวน กรณี เหตุ ลาออก เพราะมีเหตุเสี ยหาย ( x = 4.66,
S.D. = 0.48) พิ จ ารณาอนุ ญ าตการลาออกจากราชการ ตามระเบี ย บและหลัก เกณฑ์ ก าหนด
( x = 4.65 , S.D. = 0.48) กาหนดระเบี ยบ แนวทางการปฏิ บตั ิ เมื่อข้าราชการครู หรื อบุคลากรทาง
การศึกษาเกษียณอายุ ( x = 4.65 , S.D. = 0.48) อันดับสุ ดท้าย ได้แก่ กาหนดระเบียบ แนวทางการ
ปฏิบตั ิเมื่อข้าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา ทุพพลภาพ และตาย ( x = 4.55 , S.D. = 0.50)
และกาหนดระเบี ยบ ข้อปฏิ บ ตั ิที่ ชัดเจน กรณี ขา้ ราชการครู หรื อบุ คลากรทางการศึกษาพ้นจาก
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของทางราชการ ( x = 4.55 , S.D. = 0.50)
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างจรรยาบรรณของวิชาชี พผู้บริ หารสถานศึกษากับ
การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สั งกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของตัวแปร จรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
และการบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคี รี ข ัน ธ์ เขต 1 วิ เคราะห์ โ ดยใช้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
product moment correlation coefficient) ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับ
การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
(n=82)
ตัวแปร
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Ytot
X1
.423**
.367**
.424**
.426**
.244**
.505**
X2
.322**
.442**
.436**
.377**
.239**
.485**
X3
.289**
.353**
.246**
.118
.215**
.325**
X4
.107
.257**
.229**
.212**
.179*
.265**
X5
.356**
.374**
.442**
.731**
.713**
.723**
Xtot
.443**
.533**
.531**
.572**
.495**
.697**
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หมายเหตุ : จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา (X tot) , จรรยาบรรณต่อตนเอง (X1) , จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ (X2)
จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ (X3) , จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ (X4) , จรรยาบรรณต่อสังคม (X5) ,
: การบริ หารงานบุคคล (Yt0t) , การวางแผนและการกาหนดตาแหน่ง(Y1) , การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง (Y2) ,
การเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ(Y3) , วินยั และการศึกษาวินยั (Y4) , การออกจากราชการ (Y5)

จากตารางที่ 16 พบว่า จรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษา(Xtot) มีความสัมพันธ์
กับการบริ หารงานบุ คคลในสถานศึ กษา (Ytot) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 ในระดับปานกลาง (rxy=.697) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็ น
ความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า นจรรยาบรรณของวิช าชี พ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา (X1 – X5) พบว่า
มีความสัมพันธ์กบั การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาในภาพรวม (Ytot) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยเรี ยงตามค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ลาดับ 3 อันดับแรก ได้แก่ จรรยาบรรณต่อ
สังคม (rxy = .723) จรรยาบรรณต่อตนเอง (rxy = .505) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ (rxy = .485)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในแต่ละ
ด้ า น (X1 – X5) กั บ ก ารบ ริ ห ารงาน บุ คคล ใน ส ถ าน ศึ กษ า ใน แต่ ล ะด้ า น (Y1 – Y5) พ บ ว่ า
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 ทุ ก ด้ า น โดยเรี ยงล าดั บ ตามค่ า
สัมประสิ ท ธิ์ สหสัม พันธ์ 3 อันดับแรก ได้แก่ จรรยาบรรณของวิชาชี พ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาด้าน
จรรยาบรรณต่อสังคม (X5) กับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาด้านวินยั และการรักษาวิจยั (Y4)
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โดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ น ระดับมาก (rxy = .731**) จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาด้าน
จรรยาบรรณต่อสังคม (X5) กับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาด้านการออกจากราชการ (Y5)
มี ความสัม พันธ์ อยู่ในระดับมาก (rxy = .713**) จรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษาด้าน
จรรยาบรรณต่ อ สั ง คม (X5) กั บ การบริ หารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาด้ า นการเสริ มสร้ า ง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ (Y3) มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง (rxy = .442**) และไม่
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ได้แก่ จรรยาบรรณของวิช าชี พ ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาด้า นจรรยาบรรณต่ อ
ผู ้รั บ บริ ก าร (X3) กับ การบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาด้ า นวิ นั ย และการรั ก ษาวิ นั ย (Y4)
(rxy = .118) และจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษาด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบ
วิชาชี พ (X4) กับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนด
ตาแหน่ง (Y1) (rxy = .107)
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง จรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารกับการบริ หารงานบุ คคลในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ
1) จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 2) การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารกับ
การบริ หารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (descriptive research) โดยมี กลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
จานวน 97 แห่ ง ผูใ้ ห้ ข ้อมู ล ประกอบด้วย ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หรื อรั ก ษาราชการแทนผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษา จานวน 1 คน หัวหน้าฝ่ ายบริ ห ารงานบุ คคล หรื อ รองหัวหน้าฝ่ ายบริ ห ารงานบุ คคล
จานวน 1 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลสถานศึกษาละ 2 คน รวมจานวนทั้งสิ้ น 194 คน ได้รับแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ 164 ฉบับ จาก 82 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 84.53 เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารตามข้อบังคับคุ รุสภาว่าด้วย
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 และการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
ตามคู่มือการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิ ติบุคคลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency : f)
ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage : %) ค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต (Arithmetic mean : x̅) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation : S.D.) และการวิเคราะห์ ค่าสั มประสิ ท ธิ์ สหสั มพันธ์ ของเพี ยร์ สั น (Pearson’s
product - moment correlation coefficient)
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั เสนอผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
จรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารกับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 สรุ ปได้ดงั นี้
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1. จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด เรี ยงค่ามัชฌิมเลขคณิ ต
จากมากไปน้อย ดังนี้ จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณ
ต่อสังคม จรรยาบรรณต่อตนเอง และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2. การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรี ยงค่ามัชฌิ มเลขคณิ ตจากมากไปน้อย ดังนี้
วินัย และการรั ก ษาวินัย การวางแผนอัต ราก าลัง และการก าหนดตาแหน่ ง การออกจากราชการ
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และการเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับการ
บริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต 1 สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
จรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารกับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขนั ธ์ เขต 1 โดยภาพรวมมี ความสั มพันธ์ กนั ในระดับ
ปานกลาง (rxy=.697) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในแต่ละด้านกับ
การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาในแต่ละด้าน พบว่าคู่ที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ ระดับ 0.01 3 อันดับแรก โดยเรี ยงจากค่าสั มประสิ ท ธิ์ สหสั มพันธ์ ดังนี้ จรรยาบรรณของ
วิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษาด้านจรรยาบรรณต่อสังคม (X5) กับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
ด้านวินัยและการรัก ษาวิจยั (Y4) มี ค วามสั ม พัน ธ์ อยู่ใ นระดับ มาก (rxy = .731**) จรรยาบรรณของ
วิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาด้านจรรยาบรรณต่อสังคม (X5) กับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
ด้านการออกจากราชการ (Y5) มี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ยู่ใ นระดับ มาก (rxy = .713**) จรรยาบรรณของ
วิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษาด้านจรรยาบรรณต่อสังคม (X5) กับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
ด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการ (Y3) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
(rxy = .442**) ส่ วนคู่ที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ (X4) กับการบริ หารงาน
บุคคลในสถานศึกษาด้านการออกจากราชการ (Y5) มีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับน้อย (rxy = .179*)
และคู่ที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั ได้แก่ จรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษาด้านจรรยาบรรณ
ต่ อ ผู ร้ ั บ บริ ก าร (X3) กับ การบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาด้า นวิ นัย และการรั ก ษาวินัย (Y4)
(rxy = .118) และจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษาด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบ
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วิชาชี พ (X4) กับการบริ หารงานบุ คคลในสถานศึกษาด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนด
ตาแหน่ง (Y1) (rxy = .107)
การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลการวิจยั ครั้ งนี้ มีป ระเด็นส าคัญที่ ควรนามาพิ จารณาเพื่ อทราบ
สภาพที่ แท้จ ริ งของจรรยาบรรณของวิช าชี พ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษากับ การบริ ห ารงานบุ ค คลใน
สถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 โดยสามารถ
นามาอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. จากผลการวิจยั พบว่า จรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด โดยเรี ยงลาดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิ ตมากไปน้อย ดังนี้ จรรยาบรรณต่อสังคม จรรยาบรรณต่อ
ผูร้ ับ บริ หาร จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ จรรยาบรรณต่อตนเอง และจรรยาบรรณต่ อ
วิชาชีพ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ผวู ้ จิ ยั ตั้งไว้ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่ องมาจากข้อบังคับของ
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชี พและจรรยาบรรณของวิชาชี พ พ.ศ. 2556 ได้กาหนดถึงจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และแบบแผน
พฤติ ก รรมตามจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ และในการบริ หารสถานศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและ
เกิ ดประสิ ทธิ ผลได้น้ นั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพและสมรรถภาพของการเป็ น
ผูบ้ ริ หารมืออาชี พ มีความมุ่งมัน่ อุทิศตนให้กบั การทางาน ทั้งต้องกระทาตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดี
มีมาตรฐานในการปฏิ บตั ิ ตน และมีจรรยาบรรณในวิชาชี พ ด้วย ตามที่ สานัก งานเลขาธิ ก ารคุ รุสภา
ได้กล่าวถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพที่กาหนดเป็ นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึ ก ษาต้อ งปฏิ บ ัติ โ ดยมี จ รรยาบรรณของวิช าชี พ เป็ นแนวทางในการประพฤติ ป ฏิ บ ัติ
เพื่ อ ด ารงไว้ซ่ ึ งชื่ อ เสี ยง ฐานะ เกี ย รติ และศัก ดิ์ ศรี แ ห่ ง วิ ช าชี พ ตามแบบแผนพฤติ ก รรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชี พ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของจันทร์ ทร ปานคล้ า ศึกษาเรื่ องการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชี พ ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับ องค์กรแห่ งความสุ ขในสถานศึ กษา สั งกัด
กรุ งเทพมหานคร พบว่าการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับองค์กรแห่ ง
ความสุ ขในสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเฉลิมพร ติยะกว้า และเสวียน เจนเขว้า ได้ศึกษาจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาตามความคิ ดเห็ น ของครู โรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาในสหวิทยาเขตตากฟ้ า -ตาคลี สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าตามความคิดเห็นของครู
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี มีความคิดเห็นต่อจรรยาบรรณในการบริ หารงาน
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ของผูบ้ ริ หารอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุดม พุ่มโพธิ์ งาม ได้ศึกษาเรื่ องการ
ปฏิ บ ัติ ต นตามจรรยาบรรณของผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2 พบว่ า การปฏิ บ ัติ ต นตามจรรยาบรรณของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
โดยภาพรวมมีการปฏิ บตั ิระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิ บตั ิสูงสุ ด
คื อ ด้ า นจรรยาบรรณต่ อ วิ ช าชี พ รองลงมาคื อ ด้ า นจรรยาบรรณต่ อ ผู ้ร่ ว มประกอบวิ ช าชี พ
ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ ตามลาดับ ด้านที่มีการปฏิบตั ิต่าสุ ด คือ
ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รพี พรรณ เอกสุ ภาพันธุ์ ได้ศึกษาเรื่ องการ
พัฒนายุท ธศาสตร์ การเสริ มสร้างจรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พบว่า ยุท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ างจรรยาบรรณของวิช าชี พ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก และมีความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้ในระดับ
มากที่สุด
2. จากผลการวิจยั ที่พบว่า การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยเรี ยงลาดับจาก
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ตมากไปน้อย ดังนี้ วินยั และการรักษาวินยั การวางแผนอัตรากาลังและการกาหนด
ตาแหน่ ง การออกจากราชการ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิ บตั ิราชการ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ ผวู ้ ิจยั ตั้งไว้ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก
สถานศึกษามีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู ้แก่สมาชิ กในสังคม โดยการใช้ทรัพยากรใน
การดาเนิ นการอยู่หลายปั จจัย แต่ถือว่าคนเป็ นทรัพ ยากรที่สาคัญที่ สุด เพราะถ้าผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ี
วิสัยทัศน์ มี ความรู ้ ความสามารถ แต่หากขาดคนที่ ไม่มี ความรั บ ผิดชอบในงานไม่มี ความรู ้ ไม่ มี
วิสั ยทัศ น์ ก็ จะส่ งผลท าให้ การดาเนิ น งานไม่ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ หรื อไม่ ป ระสบความส าเร็ จได้
จึงจาเป็ นที่ จะช่ วยเหลื อบุ คลากรที่ มีอยู่ในสถานศึ กษาได้ป ฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้อย่างเต็มความสามารถ
มีขวัญและกาลังใจในการปฏิ บ ตั ิงานที่ จะส่ งผลให้งานสาเร็ จบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ มี ประสิ ทธิ ภาพ
และก่ อให้เกิ ดประสิ ท ธิ ผ ล สอดคล้องกับ นฤป สื บ วงษา ศึ ก ษาเรื่ องความสั ม พัน ธ์ ระหว่างการ
บริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับสมรรถนะการปฏิ บตั ิหน้าที่ของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า การบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวม
และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ ณัฐพร ภูทองเงิน ศึกษาเรื่ องการบริ หารงานบุคลากรของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามหลักพรมวิหาร 4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ 1-4 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า การบริ หารงานบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามหลักพรมวิหาร 4 ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ พระเส็ ง ปภสฺ สโร
ศึกษาเรื่ องการบริ หารงานบุคคลในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
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การศึก ษาประถมศึก ษาปราจีนบุ รี เขต 1 พบว่าการบริ หารงานบุ ค คลในสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
ระดับประถมศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
3. จากผลการวิจยั ที่ พบว่า จรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารกับการบริ หารงานบุคคลใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 มีความสัมพันธ์
กันในระดับปานกลาง (rxy=.697) อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์แบบ
คล้ อ ยตามกัน เมื่ อ พิ จ ารณาจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษารายด้ า น พบว่ า มี
ความสั มพันธ์ กบั การบริ หารงานบุ คคลในสถานศึ กษาในทุ กด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่
ผู ้วิ จ ัย ตั้ง ไว้ ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ข ัน ธ์ เขต 1 เป็ นผู ้น าที่ มี แ บบแผนในการประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพและสมรรถภาพของการเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพ มีความมุ่งมัน่
อุ ทิ ศตนให้กบั การท างาน กระท าตนให้เป็ นแบบอย่างที่ ดี ดารงไว้ซ่ ึ งชื่ อเสี ยง ฐานะ เกี ยรติ และ
ศักดิ์ ศรี แห่ งวิชาชี พ ตามแบบแผนพฤติ กรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชี พ และมีแนวทางในการ
บริ หารงานสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล โดยการใช้ทรัพยากรในการบริ หารงาน
อย่างคุ ม้ ค่า โดยเฉพาะทรัพ ยากรด้านบุ คลากรที่ เป็ นทรัพ ยากรที่ สาคัญ มี การส่ งเสริ มสนับสนุ น
ช่วยเหลือบุคลากรที่มีอยูใ่ นสถานศึกษาได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ ให้ความสาคัญ
กับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
และมี การพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง สร้ างขวัญและกาลังใจในการปฏิ บ ตั ิ งานที่ จะ
ส่ งผลให้งานสาเร็ จบรรลุวตั ถุประสงค์ มีประสิ ทธิ ภาพ และก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล ซึ่ งล้วนเกี่ยวข้อง
กับ จรรยาบรรณของวิช าชี พ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ การบริ หารงานบุ คคลใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 สอดคล้องกับ
ผลการวิ จ ัย ของ ชั ย นนท์ นิ ลพั ฒ น์ ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ องจริ ยธรรมในการบริ หารงานบุ ค คลของ
คณะอนุ กรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา พบว่า องค์ประกอบ
ของจริ ยธรรมในการบริ หารงานบุคคลของคณะอนุ กรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึ กษาส่ งผลต่อกัน ถู กต้อง เหมาะสม และสามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ได้ เพราะเป็ นจริ ยธรรมที่
บุคคลทุกคนพึงมีพึงกระทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึ กษา เขตพื้ นที่ การศึ กษา เพราะคณะอนุ กรรมการข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา เขต
พื้นที่การศึกษา เป็ นองค์กรที่ทาหน้าที่เป็ นกลไกในการบริ หารงานบุคคล ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึ ก ษาที่ อยู่ใ นเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานั้น ๆ ย่อมมี ค วามคาดหวัง ที่ จ ะให้ ค ณะอนุ ก รรมการ
ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ อ ย่า งเต็ ม ศัก ยภาพ
ด้วยความบริ สุทธิ์ ยุติธรรม เป็ นกลาง มีความเหมาะสมเป็ นไปตามหักเกณฑ์ที่กาหนด รวมทั้งพบว่า
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องค์ป ระกอบจริ ย ธรรมการบริ หารงานบุ คคลของคณะอนุ ก รรมการข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษานั้นจะช่วยให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการบริ หารงาน
บุ คคล เพราะกัลยาณมิ ตรที่ ดีต่อกัน ซึ่ งหากคณะอนุ กรรมการข้าราชการครู และบุ คลากรทางการ
ศึ ก ษา เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น งานที่ เชื่ อ ถื อ ได้ สามารถอธิ บ ายต่ อ ผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งได้ว่ า
หลักเกณฑ์ที่กาหนดมีความยุติธรรมต่อทุกคน มีหลักประกันได้วา่ ทุดคนได้รับความเป็ นธรรมหาก
ด าเนิ น การตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดขึ้ น ในการบริ ห ารงานบุ ค คลก็ จ ะประสบความส าเร็ จ
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ณัฐพร ภูทองเงิน ได้ศึกษาเรื่ อง
การบริ หารงานบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามหลักพรมวิหาร 4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่
ที่ 1-4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผูบ้ ริ หารเห็ นความสาคัญ
ของการบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมสามารถ ช่ วยให้งานส าเร็ จลุ ล่ วงและบุ ค ลากรมี ค วามสุ ข ในการ
ทางานแบบ “ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมปรับปรุ งแก้ไข และร่ วมภาคภูมิใจ” สิ่ งที่ทาให้ผบู ้ ริ หารรู ้สึกพอใจ
ในการบริ ห ารงานของตน คื อ การยึ ด มั่น ในคุ ณ ธรรม ให้ ก ารสนับ สนุ น บุ ค ลากรและส่ ง เสริ ม
การศึกษาของผูเ้ รี ยน และจากคากล่าวที่ ว่าผูบ้ ริ หารที่ ดีจาเป็ นต้องมีคุณธรรมควบคู่กบั การทางาน
ผูบ้ ริ หารเห็นด้วยและให้เหตุผลสนับ สนุ นว่า คุณธรรมเป็ นหัวใจสาคัญในการบริ หารสามารถสร้าง
ความศรัทธา และเป็ นพื้นฐานที่ทาให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ หากผูบ้ ริ หารมีคุณธรรม
ประกอบกับการทางานด้วยย่อมทาให้ครู มีสุขภาพจิตที่ดีและเกิ ดบรรยากาศในการทางานอย่างมี
ความสุ ขอันจะส่ งผลต่อความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนให้ดีและมีคุณภาพต่อผูเ้ รี ยนใน
ที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เวอร์ ทีการ์ น (Vertigan) ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์
ปั ญหาการจัดการศึกษาในด้านจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารกับผูท้ ี่ปฏิ บตั ิตามนโยบายของโรงเรี ยนและ
วิทยาลัย พบว่า พื้นฐานของปั ญหาจริ ยธรรมที่เป็ นผลมาจากการปฏิ บตั ิงานในโรงเรี ยน และส่ วนที่
กลุ่มครู เห็นว่าสาคัญการเข้าใจระบบการทางานของผูบ้ ริ หารที่มีจริ ยธรรมในโรงเรี ยนมีความเป็ นไป
ได้ของการแก้ปัญหาเชิงประจักษ์ ตามกลยุทธ์ที่สาคัญ เช่น เทคนิ คการ วิเคราะห์ความจริ งเพื่อแก้ไข
สภาพปัจจุบนั ปัญหาของโรงเรี ยน
ข้ อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบการวิจยั การอภิปรายผล ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับการวิจยั ในครั้งนี้
และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
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ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครั้งนี้
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้เสนอแนะการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. จากการวิเคราะห์จรรยาบรรณของวิชาชี พผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ข ัน ธ์ เขต 1 พบว่า จรรยาบรรณของวิช าชี พ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษา ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชี พ มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ตอยูล่ าดับสุ ดท้าย ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาพึงสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ ส่ งเสริ มและพิทกั ษ์สิทธิ
โดยยึ ด มั่น ในระบบคุ ณ ธรรม สร้ า งความสามั ค คี ใ นหมู่ ค ณะ ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะของผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
2. จากการวิเคราะห์ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 พบว่า การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา ด้านการ
เสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ ราชการของบุ คลากรทางการศึกษามี ค่ามัชฌิ มเลขคณิ ตอยู่
ลาดับ สุ ดท้าย ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาควรส่ งเสริ ม ให้เกิ ดการพัฒนาความรู ้ ความสามารถให้
สอดคล้องกับความต้องการ และลักษณะของงาน มี การติดตามและประเมินผลการพัฒนา มีการ
บริ หารงานโดยยึดระบบคุณธรรมในการสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั บุคลากรในสถานศึกษา
3. จากผลการวิจยั จรรยาบรรณของวิช าชี พ ผูบ้ ริ ห ารมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การบริ ห ารงาน
บุคคลในสถานศึกษา ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง สม่าเสมอจะ
ทาให้การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาดียงิ่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ตามที่ผวู ้ ิจยั ได้มีขอ้ เสนอแนะของการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าของผูบ้ ริ หาร นักวิชาการ และผูส้ นใจทัว่ ไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรศึกษาวิจยั เรื่ องจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ งผลต่อการบริ หารงาน
บุคคลในสถานศึกษา
2. ควรศึกษาวิจยั เรื่ องจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ งผลต่อการบริ หารงาน
บุคคลในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ หรื อสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น เพื่อนามา
เปรี ยบเทียบและนาผลการวิจยั ที่เป็ นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือวิจัย
1. ดร.ศุภากร เมฆขยาย
วุฒิทางการศึกษา : (ปร.ด.) สาขาการบริ หารการศึกษา
ตาแหน่ง : ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดวังก์วเิ วการาม
2. ดร.สายฝน ภานุมาศ
วุฒิทางการศึกษา : (ปร.ด.) สาขาการบริ หารการศึกษา
ตาแหน่ง : ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านคาวิทยา
3. นางสาวนิสากร ล้อถาวร
วุฒิทางการศึกษา : กศ.ม. วัดผลการศึกษา
ตาแหน่ง : ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนกาญจนานุเคราะห์
4. นายกมล เฮงประเสริ ฐ
วุฒิทางการศึกษา : ศษ.ม. บริ หารการศึกษา
ตาแหน่ง : ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกุศลวิทยา
5. ว่าที่ร้อยตรี วาริ นทร์ ทองอยูย่ ดื
วุฒิทางการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย
ตาแหน่ง : ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนประสาทรัฐประชากิจ
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ข้ อคาถาม
จรรยาบรรณของวิชาชี พผู้บริหาร
1.มีวนิ ยั ปฏิบตั ิตนตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ สามารถ
ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็ น
แบบอย่างที่ดี
2.ศึกษาหาความรู ้ใหม่ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
3.เข้าร่ วมการประชุม อบรม สัมมนา แสวงหาความรู ้
ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
4.ศึกษาค้นคว้า ริ เริ่ มสร้างสรรค์ให้ได้ความรู ้ใหม่
ที่เกี่ยวกับวิชาชีพอยูเ่ สมอ
5.ส่ งเสริ มและพัฒนาครู ในการใช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้
6.สร้างผลงานใหม่ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา และพัฒนา
งานด้านการบริ หารจนเป็ นที่ยอมรับ
7.ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงาน โดยมีแผนปฏิบตั ิงานแบบ
มีส่วนร่ วม
8.ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพ
ปั จจุบนั และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
9.ศรัทธา รักษาชื่อเสี ยง และปกป้ องศักดิ์ศรี
แห่งวิชาชีพ
10.ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุ จริ ต
ตามกฎระเบียบและแบบแผนของทางราชการ
11.มุ่งมัน่ ตั้งใจ และใช้ความรู ้ความสามารถ
ในการพัฒนาครู และบุคลากร

ความเห็น
ผู้เชี่ ยวชาญ
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ผล ค่ า
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ข้ อคาถาม
จรรยาบรรณของวิชาชี พผู้บริหาร
12.สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ พัฒนาครู
การเรี ยนการสอน และการบริ หารสถานศึกษา
13.ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลกรได้ศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจยั และนาเสนอผลงานในวิชาชีพ
14.ยกย่องและเชิดชูเกียรติผทู ้ ี่มีผลงานในวิชาชีพ
ให้สาธารณชนรับรู ้
15.ปฏิบตั ิงาน และให้บริ การแก่ผปู ้ กครอง นักเรี ยน
และชุมชนอย่างมีคุณภาพ
16.ส่ งเสริ มให้มีการดาเนินงาน เพื่อปกป้ อง สิ ทธิเด็ก
เยาวชน และผูด้ อ้ ยโอกาส
17.รับฟังความคิดเห็นของศิษย์ และผูร้ ับบริ การ
18.ยกย่อง ชมเชย ให้กาลังใจศิษย์ และผูร้ ับบริ การอย่าง
กัลยาณมิตร
19.ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ศิษย์ และผูร้ ับบริ การได้
มีส่วนร่ วมในการเสนอแนวคิดหรื อวิธีการที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน
และการบริ หารจัดการสถานศึกษา
20.มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการบริ หาร
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
21.ส่ งเสริ มและพิทกั ษ์สิทธิ ของผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
22.ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของ
ผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
23.มีความรัก ความสามัคคี และความร่ วมมือ
ร่ วมใจในการพัฒนาการศึกษา

ความเห็น
ผู้เชี่ ยวชาญ
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ข้ อคาถาม
จรรยาบรรณของวิชาชี พผู้บริหาร
24.เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการศึกษา
25.รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผูร้ ่ วม
ประกอบวิชาชีพ
26.ยึดมัน่ สนับสนุน และส่ งเสริ ม การปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
27.ให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการหรื อ
วิชาชีพแก่ชุมชน
28.ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อให้ศิษย์
และผูร้ ับบริ การเกิดการเรี ยนรู ้และสามารถดาเนิ นชีวติ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
29.เป็ นผูน้ าในการวางแผนและดาเนินการ เพื่ออนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรม
การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
1.การประชุมวางแผนกาหนดตาแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาร่ วมกันอย่างต่อเนื่ อง
2.วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการ
กาลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
3.จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
4.นาเสนอแผนอัตรากาลัง เพื่อขอความเห็นชอบ
ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.นาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาสู่ การปฏิบตั ิ

ความเห็น
ผู้เชี่ ยวชาญ
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ข้ อคาถาม
6.ดาเนินการสรรหา เพื่อบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการ
เป็ นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ที่มีความรู ้ ความสามารถเหมาะสม
กับงานมากที่สุด
7.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการครู
ครู อตั ราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
8.แต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการสรรหา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
9.จัดทาใบสมัคร ประกาศรับสมัคร
และพิจารณาใบสมัคร
10.ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบ
11.ดาเนินการสอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์
12.ทดลองปฏิบตั ิงานในหน้าที่ขา้ ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และมีการประเมินผลอย่าง
ยุติธรรม
13.จัดให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบตั ิงาน
และมอบหมายงานให้ตรงกับความรู ้ความสามารถ
14.พิจารณาการย้าย การรับย้ายข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตามความเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์ต่อราชการ
15.ส่ งเสริ มการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในการฝึ กอบรม
ประชุมสัมมนา การศึกษาเพิ่มเติม หรื อการพัฒนา
ผลงานในการเลื่อนวิทยฐานะ

ความเห็น
ผู้เชี่ ยวชาญ
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ข้ อคาถาม
16.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ขา้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดผลการปฏิบตั ิงาน
และใช้หลักคุณธรรม
17.การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราว
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลัง หรื อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
18.จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขา้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างอย่างเป็ นระบบ
และทันสมัย
19.ดาเนินการเสนอขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ แก่ขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
20.ดาเนินการเกี่ยวกับการขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างถูกต้อง
21.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริ งในกรณี ที่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษากระทาผิดวินยั
22.ดาเนินการทางวินยั แก่ขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่กระทาผิดวินยั
23.ผูอ้ านวยการสถานศึกษาปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
ต่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ความเห็น
ผู้เชี่ ยวชาญ
+1 0 -1

ผล
รวม

ค่ า
IOC

ความ
หมาย

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (ต่ อ)

ข้ อคาถาม
24.ส่ งเสริ ม สนับ สนุ นให้ข ้าราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาประพฤติ ป ฏิ บ ั ติ ต นให้ ถู ก ต้อ งตาม
ระเบียบและแนวปฏิบตั ิดา้ นวินยั และการรักษาวินยั
25.ดาเนินการให้ความรู ้ ฝึ กอบรม เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจ เสริ มสร้าง พัฒนาเจตคติ จิตสานึก และ
พฤติกรรมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
26.สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้ องกัน และ
ขจัดเหตุ เพื่อมิให้ขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษากระทาผิดวินยั
27.กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการป้ องกัน
การกระทาผิดวินยั ของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
28.พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการ
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
29.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการสอบสวน กรณี เหตุ
ลาออก เพราะมีเหตุเสี ยหาย
30.กาหนดระเบียบ แนวทางการปฏิบตั ิ เมื่อข้าราชการ
ครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุ
31.กาหนดระเบียบ แนวทางการปฏิบตั ิ เมื่อข้าราชการ
ครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา ทุพพลภาพ และตาย
32.กาหนดระเบียบ ข้อปฏิบตั ิที่ชดั เจน กรณี ขา้ ราชการ
ครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากความ
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของทางราชการ
33.รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ความเห็น
ผู้เชี่ ยวชาญ
+1 0 -1

ผล
รวม

ค่ า
IOC

ความ
หมาย

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้

5

5

1

ใช้ได้
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ภาคผนวก ค
หนังสื อขอทดลองเครื่ องมือวิจัย
รายชื่ อสถานศึกษาทีใ่ ช้ ในการทดลองเครื่ องมือวิจัย (try out)

135

136
รายชื่ อสถานศึกษาทีใ่ ช้ ในการทดลองเครื่ องมือวิจัย (try out)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

โรงเรี ยนบ้านหนองขาม
โรงเรี ยนบ้านศาลาลัย
โรงเรี ยนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
โรงเรี ยนบ้านห้วยพลับ
โรงเรี ยนบ้านตาหรุ (วิงประชาสงเคราะห์)
โรงเรี ยนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรี ยนวัดเกษตรกันทราราม
โรงเรี ยนบ้านลาดวิถี
โรงเรี ยนบ้านเกาะนาน้อย
โรงเรี ยนบ้านเนินกรวด
โรงเรี ยนบ้านไร่ เก่าสามร้อยยอด
โรงเรี ยนบ้านเขาแดง
โรงเรี ยนวัดนาห้วย
โรงเรี ยนบ้านห้วยไคร้
โรงเรี ยนอนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก)
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ภาคผนวก ง
ค่ าความเชื่ อมั่นของเครื่ องมือ
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Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
30
100.0
Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables
in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.893
62

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

Item-Total Statistics
Scale Variance Corrected Cronbach's
Scale Mean if
if Item
Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Deleted
Correlation
Deleted
283.00
125.310
.128
.894
283.07
124.754
.172
.893
282.90
122.369
.459
.890
283.10
121.817
.381
.891
282.87
121.982
.531
.890
283.10
123.886
.214
.893
282.93
122.340
.440
.891
283.17
120.971
.446
.890
283.00
127.931
-.114
.896
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X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
y1
Y2
Y3
Y4

Scale Variance Corrected Cronbach's
Scale Mean if
if Item
Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Deleted
Correlation
Deleted
282.90
127.817
-.111
.896
283.00
124.552
.200
.893
283.03
125.757
.084
.894
283.03
123.068
.332
.892
283.10
123.197
.310
.892
283.07
125.582
.098
.894
283.07
123.237
.310
.892
283.10
124.921
.155
.894
282.87
123.775
.329
.892
282.97
124.171
.244
.892
283.03
122.378
.397
.891
283.10
122.507
.373
.891
282.90
127.955
-.125
.896
283.00
125.034
.154
.893
283.13
120.947
.512
.890
283.00
121.517
.489
.890
282.90
123.472
.341
.892
282.93
123.582
.314
.892
283.03
122.861
.351
.891
283.00
122.966
.350
.891
283.13
120.120
.517
.889
283.20
120.372
.496
.889
283.13
120.051
.523
.889
283.07
121.306
.427
.890
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Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29

Scale Variance Corrected Cronbach's
Scale Mean if
if Item
Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Deleted
Correlation
Deleted
283.00
124.690
.187
.893
283.10
119.955
.533
.889
283.23
123.702
.264
.892
283.13
123.292
.299
.892
283.03
122.585
.377
.891
282.90
121.059
.600
.889
282.93
121.789
.496
.890
283.00
123.241
.324
.892
283.10
122.024
.417
.891
283.17
122.902
.333
.892
283.17
123.730
.225
.893
283.07
122.340
.342
.891
283.03
116.516
.755
.886
282.90
121.403
.562
.889
282.97
120.102
.557
.889
282.83
123.937
.336
.892
282.90
123.610
.327
.892
282.97
125.895
.077
.894
283.00
126.414
.026
.895
283.00
126.207
.045
.895
283.07
124.340
.210
.893
283.03
124.033
.242
.893
283.00
123.793
.271
.892
283.03
124.309
.217
.893
282.97
124.309
.230
.893
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Y30
Y31
Y32
Y33

Scale Variance Corrected Cronbach's
Scale Mean if
if Item
Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Deleted
Correlation
Deleted
283.07
125.237
.129
.894
283.07
118.616
.651
.888
283.07
119.789
.553
.889
283.10
118.231
.677
.887
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ภาคผนวก จ
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
รายชื่ อสถานศึกษาทีใ่ ช้ ในการวิจัย

143

144
รายชื่ อสถานศึกษาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

โรงเรียน
โรงเรี ยนบ้านหนองหิน
โรงเรี ยนบ้านคลองวาฬ
โรงเรี ยนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72)
โรงเรี ยนบ้านห้วยใหญ่
โรงเรี ยนเศรษฐพานิชวิทยา
โรงเรี ยนพัฒนาประชานุเคราะห์
โรงเรี ยนบ้านห้วยน้ าพุ
โรงเรี ยนบ้านหนองกก
โรงเรี ยนบ้านทุ่งเคล็ด
โรงเรี ยนด่านสิ งขร
โรงเรี ยนอุดมราชภักดี
โรงเรี ยนบ้านทางหวาย
โรงเรี ยนประชารังสรรค์
โรงเรี ยนวัดปากคลองเกลียว
โรงเรี ยนบ้านท่าฝาง
โรงเรี ยนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
โรงเรี ยนบ้านคอกช้าง
โรงเรี ยนบ้านคลองชายธง
โรงเรี ยนยุวสมาคมประจวบคีรีขนั ธ์อนุสรณ์
โรงเรี ยนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์(สละชีพ)
โรงเรี ยนอนุบาลประจวบคีรีขนั ธ์
โรงเรี ยนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์
โรงเรี ยนบ้านบึง
โรงเรี ยนบ้านคัน่ กระได
โรงเรี ยนบ้านอ่าวน้อย
โรงเรี ยนบ้านหนองเสื อ
โรงเรี ยนบ้านหนองยายเอม

ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

โรงเรียน
โรงเรี ยนสามัคคีร่วมจิต
โรงเรี ยนวังมะเดื่อ
โรงเรี ยนประชาบูรณะวิทยา
โรงเรี ยนหาดสนุกราษฏร์บารุ ง
โรงเรี ยนบ้านพุตะแบก
โรงเรี ยนวัดทุ่งกลาง
โรงเรี ยนบ้านดอนใจดี
โรงเรี ยนบ้านมะเดื่อทอง
โรงเรี ยนวัดนาหูกวาง
โรงเรี ยนวัดนาล้อม
โรงเรี ยนวัดทุ่งประดู่
โรงเรี ยนอนุบาลทับสะแก
โรงเรี ยนบ้านดอนทราย
โรงเรี ยนประชาราษฏร์บารุ ง
โรงเรี ยนสมาคมเลขานุการสตรี 2
โรงเรี ยนบ้านเหมืองแร่
โรงเรี ยนบ้านทุ่งตาแก้ว
โรงเรี ยนอ่างทองพัฒนา
โรงเรี ยนบ้านไร่ ใน
โรงเรี ยนบ้านหินเทิน
โรงเรี ยนบ้านเนินดินแดง
โรงเรี ยนประชาพิทกั ษ์
โรงเรี ยนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
โรงเรี ยนบ้านทุ่งยาว
โรงเรี ยนบ้านอ่างทอง
โรงเรี ยนบ้านสี ดางาม
โรงเรี ยนบ้านวังยาง
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รายชื่ อสถานศึกษาทีใ่ ช้ ในการวิจัย (ต่ อ)
ที่
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

โรงเรียน
โรงเรี ยนบ้านย่านซื่ อ
โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)
บ้านดอนทอง
วัดนาผักขวง
บ้านถ้ าเขาน้อย
บ้านดอนสง่า
อนุบาลบางสะพาน
ไตรกิตทัตตานนท์
บ้านดงไม้งาม
บ้านมรสวบ
บ้านเขามัน
สมาคมเลขานุการสตรี 1
บ้านหนองจันทร์
บ้านยางเขา
บ้านหนองหญ้าปล้อง
บ้านวังยาว
บ้านทองมงคล
บ้านราษฏร์ประสงค์
บ้านธรรมรัตน์
วัดดอนยาง
บ้านหนองมงคล
โรงเรี ยนวัดหนองหอย

ที่
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

โรงเรียน
โรงเรี ยนบ้านห้วยทรายขาว
บ้านดอนสู ง
บ้านหนองระแวง
วัดถ้ าคีรีวงศ์
บ้านหินกอง
บ้านห้วยแก้ว
บางสะพาน
บ้านท่าขาม
บ้านดอนสาราญ
บ้านอ่าวยาง
บ้านหนองห้วยฝาด
บ้านวังน้ าเขียว
ธนาคารออมสิ น
มูลนิธิศึกษา
บ้านไร่ บนสามัคคี
บ้านบางเจริ ญ
บ้านทองอินทร์
บ้านช้างเผือก
บ้านไชยราช
บ้านทุ่งกะโตน
โรงเรี ยนเนินแก้ววิทยาคาร
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ภาคผนวก ฉ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

147
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
วิจยั เรื่ อง จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หารกับการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
.............................................................
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับ
การวิจยั เรื่ อง จรรยาบรรณของวิช าชี พ ผูบ้ ริ ห ารกับ การบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขนั ธ์ เขต 1 ซึ่ งข้อมูลที่ได้จากความคิ ดเห็ น
ของท่ านมี ค่ าอย่า งยิ่ง ต่ อการวิจ ัย นี้ ข้อ มู ล ที่ ท่ า นตอบถื อ เป็ นความลับ และขอรั บ รองว่าจะไม่ มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานหรื อสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด โดยผูว้ ิจยั จะนาไปวิเคราะห์ใน
ภาพรวม จึงขอความกรุ ณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อความตามความเป็ นจริ ง
ผูต้ อบแบบสอบถามในแต่ละสถานศึกษาประกอบด้วย 1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อรักษา
ราชการแทนผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา 1 คน 2) หัวหน้าฝ่ ายบริ ห ารงานบุ คคล หรื อรองหัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานบุคคล 1 คน
แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 3 ตอน จานวน 67 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพส่ วนตัวและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หาร จานวน 29 ข้อ
ตอนที่ 3 การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา จานวน 33 ข้อ
เมื่อท่านให้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว โปรดจัดส่ งแบบสอบถามนี้ คืนทางฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 หรื อทางไปรษณี ย ์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้แนบซองมา
พร้อมกันนี้แล้ว
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุ เคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุ ณมา ณ
โอกาสนี้

(นางสาวสุ รียพ์ ร จิตรกิตติโชติ)
นักศึกษาปริ ญญาโท
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

148
ตอนที่ 1 : สถานภาพส่ วนตัวและข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
ข้ อ
1

2

3

สถานภาพส่ วนตัวและข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ
 ชาย

 หญิง

( ) 01

 20-30 ปี
 41-50 ปี

 31-40 ปี
 51-60 ปี

( ) 02

อายุ

ระดับการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาตรี

4

สาหรับ
ผู้วจิ ัย

 ปริ ญญาโท
 ปริ ญญาเอก
ตาแหน่งปั จจุบนั
 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา/ รักษาราชการแทนผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

( ) 03

( ) 04

 หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานบุคคล /รองหัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานบุคคล
5

ประสบการณ์ในการทางาน
 1-5 ปี
 6-10 ปี
 11-15 ปี
 16-20 ปี
 21-25 ปี
 26-30 ปี
 มากกว่า 30 ปี

( ) 05

149
ตอนที่ 2 จรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหาร
คาชี้แจง ให้ทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ถ้าท่านตอบ

ระดับ 1 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับ 4 หมายถึง
ระดับ 5 หมายถึง

ข้ อ

จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หาร
จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หาร
จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หาร
จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หาร
จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริ หาร

ข้ อคาถาม

จรรยาบรรณต่ อตนเอง
1

2
3
4
5
6
7
8

มีวนิ ยั ปฏิบตั ิตนตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
สามารถประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพ
และเป็ นแบบอย่างที่ดี
ศึกษาหาความรู ้ใหม่ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี
เข้าร่ วมการประชุม อบรม สัมมนา แสวงหา
ความรู ้ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
ศึกษาค้นคว้า ริ เริ่ มสร้างสรรค์ให้ได้ความรู ้
ใหม่ที่เกี่ยวกับวิชาชีพอยูเ่ สมอ
ส่ งเสริ มและพัฒนาครู ในการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้
สร้างผลงานใหม่ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
และพัฒนางานด้านการบริ หารจนเป็ นที่ยอมรับ
ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงาน โดยมีแผนปฏิบตั ิงาน
แบบมีส่วนร่ วม
ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพ
ปั จจุบนั และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
อยูใ่ นระดับน้อย
อยูใ่ นระดับปานกลาง
อยูใ่ นระดับมาก
อยูใ่ นระดับมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4
5

สาหรับ
ผู้วจิ ัย

150
ข้ อ

ข้ อคาถาม

จรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ
ศรัทธา รักษาชื่อเสี ยง และปกป้ องศักดิ์ศรี
9
แห่งวิชาชีพ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
10 สุ จริ ต ตามกฎระเบียบและแบบแผนของ
ทางราชการ
มุ่งมัน่ ตั้งใจ และใช้ความรู ้ความสามารถ
11
ในการพัฒนาครู และบุคลากร
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาครู
12
การเรี ยนการสอน และการบริ หารสถานศึกษา
ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลกรได้ศึกษา ค้นคว้า
13
วิเคราะห์ วิจยั และนาเสนอผลงานในวิชาชีพ
ยกย่องและเชิดชูเกียรติผทู ้ ี่มีผลงานในวิชาชีพ
14
ให้สาธารณชนรับรู ้
จรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ
15
16
17
18

19

ปฏิบตั ิงาน และให้บริ การแก่ผปู ้ กครอง
นักเรี ยน และชุมชนอย่างมีคุณภาพ
ส่ งเสริ มให้มีการดาเนินงาน เพื่อปกป้อง
สิ ทธิเด็ก เยาวชน และผูด้ อ้ ยโอกาส
รับฟังความคิดเห็นของศิษย์ และผูร้ ับบริ การ
ยกย่อง ชมเชย ให้กาลังใจศิษย์ และผูร้ ับบริ การ
อย่างกัลยาณมิตร
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ศิษย์ และผูร้ ับบริ การได้
มีส่วนร่ วมในการเสนอแนวคิดหรื อวิธีการที่
เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน
และการบริ หารจัดการสถานศึกษา

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4
5

สาหรับ
ผู้วจิ ัย
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ข้ อ

ข้ อคาถาม

จรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชี พ
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการบริ หาร
20
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ส่ งเสริ มและพิทกั ษ์สิทธิ ของผูร้ ่ วมประกอบ
21
วิชาชีพ
ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของ
22
ผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
มีความรัก ความสามัคคี และความร่ วมมือ
23
ร่ วมใจในการพัฒนาการศึกษา
24 เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการศึกษา
รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
25
ผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่ อสั งคม
26
27
28

29

ยึดมัน่ สนับสนุน และส่ งเสริ ม การปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข
ให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการ
หรื อวิชาชีพแก่ชุมชน
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อให้
ศิษย์และผูร้ ับบริ การเกิดการเรี ยนรู ้และสามารถ
ดาเนินชี วติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นผูน้ าในการวางแผนและดาเนินการ
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4
5

สาหรับ
ผู้วจิ ัย
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ตอนที่ 3 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
คาชี้แจง ให้ทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ถ้าท่านตอบ ระดับ 1 หมายถึง การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา อยูใ่ นระดับน้อย
ระดับ 3 หมายถึง การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา อยูใ่ นระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ข้ อ

ข้ อคาถาม

การวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ ง
การประชุมวางแผนกาหนดตาแหน่งข้าราชการครู
1
และบุคลากรทางการศึกษาร่ วมกันอย่างต่อเนื่ อง
วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการ
2
กาลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครู และบุคลากร
3 ทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
นาเสนอแผนอัตรากาลัง เพื่อขอความเห็นชอบ
4
ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5 นาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาสู่ การปฏิบตั ิ
การสรรหาและบรรจุแต่ งตั้ง
ดาเนินการสรรหา เพื่อบรรจุบุคลากรเข้ารับ
ราชการเป็ นข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
6
ศึกษาในสถานศึกษา ที่มีความรู ้ ความสามารถ
เหมาะสมกับงานมากที่สุด
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการครู
7
ครู อตั ราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
แต่ ง ตั้งคณะกรรมการในการด าเนิ น การสรรหา
8
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4
5

สาหรับ
ผู้วจิ ัย
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ข้ อ

ข้ อคาถาม

จัดทาใบสมัคร ประกาศรับสมัคร และพิจารณา
ใบสมัคร
10 ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบ
ดาเนินการสอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน
11
และสอบสัมภาษณ์
ทดลองปฏิบตั ิงานในหน้าที่ขา้ ราชการครู และ
12 บุคลากรทางการศึกษา และมีการประเมินผล
อย่างยุติธรรม
จัดให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบตั ิงาน
13 และมอบหมายงานให้ตรงกับความรู ้
ความสามารถ
พิจารณาการย้าย การรับย้ายข้าราชการครู และ
14 บุคลากรทางการศึกษาตามความเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์ต่อราชการ
การเสริมสร้ างประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ส่ งเสริ มการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในการฝึ กอบรม
15
ประชุมสัมมนา การศึกษาเพิ่มเติม หรื อการ
พัฒนาผลงานในการเลื่อนวิทยฐานะ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ขา้ ราชการครู และ
16 บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดผลการปฏิบตั ิงาน
และใช้หลักคุณธรรม
การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราว
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
17 กระทรวงการคลัง หรื อตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาหนด
9

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4
5

สาหรับ
ผู้วจิ ัย
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ข้ อ

ข้ อคาถาม

จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขา้ ราชการครู
18 และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างอย่างเป็ น
ระบบ และทันสมัย
ดาเนินการเสนอขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ แก่ขา้ ราชการครู
19
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการขอมีบตั รประจาตัว
20 เจ้าหน้าที่ของรัฐของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างถูกต้อง
วินัยและการรักษาวินัย
21
22
23

24

25

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริ งในกรณี ที่ขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษากระทาผิดวินยั
ดาเนินการทางวินยั แก่ขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่กระทาผิดวินยั
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีต่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ขา้ ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบตั ิตนให้
ถูกต้อง ตามระเบียบและแนวปฏิบตั ิดา้ นวินยั
และการรักษาวินยั
ดาเนินการให้ความรู ้ ฝึ กอบรม เพื่อสร้างขวัญ
และกาลังใจ เสริ มสร้าง พัฒนาเจตคติ จิตสานึก
และพฤติกรรมของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4
5

สาหรับ
ผู้วจิ ัย
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ข้ อ

ข้ อคาถาม

สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้ องกันและ
26 ขจัดเหตุ เพื่อมิให้ขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษากระทาผิดวินยั
กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการป้ องกัน
27 การกระทาผิดวินยั ของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
การออกจากราชการ
พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการ
28
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบสวน
29
กรณี เหตุลาออก เพราะมีเหตุเสี ยหาย
กาหนดระเบียบ แนวทางการปฏิบตั ิ เมื่อ
30 ข้าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา
เกษียณอายุ
กาหนดระเบียบ แนวทางการปฏิบตั ิ
31 เมื่อข้าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา
ทุพพลภาพ และตาย
กาหนดระเบียบ ข้อปฏิบตั ิที่ชดั เจน กรณี
ข้าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาพ้น
32
จากความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของทาง
ราชการ
รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยัง
33
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับความคิดเห็น
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สาหรับ
ผู้วจิ ัย

ประว ัติผู ้เขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒิการศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
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