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บทคดัย่อภาษาไทย  

56252379 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหาร, การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

นางสาว สุรียพ์ร จิตรกิตติโชติ: จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร. สายสุดา เตียเจริญ 

  
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบ 1) จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษากับ
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ สถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 97 แห่ง ผูใ้ห้
ขอ้มูลสถานศึกษาละ 2 คน ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือรักษาราชการแทนผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 1 
คน 2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  หรือรองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  จ านวน 1 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน จ านวน 
194 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัจรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามขอ้บงัคบัคุรุ
สภาว่าดว้ยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตามคู่มือ
การบริหารสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล  กระทรวงศึกษาธิการ   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1) จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดงัน้ี 
จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อสังคม จรรยาบรรณต่อตนเอง และ
จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 
เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดงัน้ี วินัยและการรักษาวินัย 
การวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง การออกจากราชการ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 

3) จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดั ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 มีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 ในลกัษณะคลอ้ยตามกนั 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

56252379 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : THE SCHOOL ADMINISTRATOR PROFESSIONAL ETHICS, PERSONAL ADMINISTRATION IN 
SCHOOL 

MISS SUREEPHORN JITKITTICHOT : THE ETHICS OF SCHOOL 
ADMINISTRATOR AND PERSONNEL ADMINISTRATION IN SCHOOLUNDER 
PRACHUAP KHIRI KHAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SAISUDA  TIACHAROEN 

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 respon dents 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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กิตติกรรมประก าศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เร่ือง “เร่ือง จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1” ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยความเมตตาจาก  ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ ประธานกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  ผศ.ดร.
ประเสริฐ อินทร์รักษ์ กรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  ผศ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา ประธาน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และ ดร.ไพวลัย์ เหล็งสุดใจ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ีกรุณาให้
ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ จนสมบูรณ์ และคณาจารยภ์าควิชาการ
บริหารการศึกษาทุกท่านท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา แนะน า สนบัสนุนและให้ก าลงัใจดว้ยดีตลอดมา ผูว้ิจยั
ของกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ดร.ศุภากร เมฆขยาย ดร.สายฝน ภานุมาศ นางสาวนิสากร ลอ้ถาวร นายก
มล เฮงประเสริฐ และวา่ท่ีร้อยตรีวารินทร์ ทองอยูย่ืด กรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจัย ขอขอบคุณผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ทุกท่านท่ีอ านวยความสะดวกในการจดัเก็บขอ้มูลและตอบแบบสอบถามอยา่ง
ดียิง่ 

ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ พี่นอ้งครอบครัวจิตรกิตติโชติ คณะครูโรงเรียนบา้นไชยราช คณะ
ครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ตลอดจนเพื่อนนกัศึกษาภาควิชาการบริการการศึกษา รุ่นท่ี 33/2  ท่ี
เป็นก าลงัใจในการศึกษาระดบัมหาบณัฑิตอยา่งดีเสมอมา จนท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

สังคมไทยในยุคปัจจุบันเกิดการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากความรู้

ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มนุษยใ์นสังคมตอ้งผูกพนัตนเองติดอยูก่บัวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้ เม่ือมนุษย์เพิ่มมากข้ึนความต้องการปัจจัยต่างๆใน          

การด ารงชีวิตก็เพิ่มมากข้ึนจึงท าให้เกิดสภาพการแข่งขันท่ีเป็นผลอันเน่ืองมาจากการพัฒนา                 

การเปล่ียนแปลงทั้ งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา       

แต่ในความเจริญกา้วหนา้นั้นกลบัส่งผลกระทบอยา่งมากต่อคุณภาพชีวิต การด าเนินชีวิตประจ าวนั 

วฒันธรรมดั้ งเดิม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง    

และอ่ืนๆ ซ่ึงส่งผลให้คุณภาพชีวิต ด้านจิตใจลดต ่าลง เพราะมุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า  

การมี คุณธรรมในการด าเนินชีวิตท าให้การวางแนวทางในการพัฒนาประเทศต้องเน้น                  

ดา้นการบริหารจดัการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพฒันาใหค้รอบคลุมทุกเร่ืองไม่วา่จะ

เร่ืองการมีระบบการศึกษา ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยัง่ยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน   

ท่ีรองรับการพฒันาในดา้นต่างๆอย่างย ัง่ยืนท่ีจะท าให้ประเทศมีการพฒันา การพฒันาศกัยภาพคน

ตามช่วงวยั การลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม และการบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ 1 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศก าลงัประสบอยูท่  าให้
ตอ้งมีการก าหนดแผนพฒันาประเทศและกรอบหลกัการของการวางแผนท่ีนอ้มน าและประยุกตใ์ช้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม การพฒันาท่ี
ยึดหลักสมดุลและย ัง่ยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะในเร่ืองของการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทัว่ถึง มีการปฏิรูประบบบริหารจดัการ
ทางการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลพัธ์ ปฏิรูประบบการคลงัดา้นการศึกษา เพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจดัการศึกษา พฒันาคุณภาพครูทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิต     
สรรหา และการคดัเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้ งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้น
                                                           

1 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ทิศทางของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2558). 



  2 

ผลลพัธ์จากตวัผูเ้รียน รวมทั้งการปฏิรูปหลกัสูตรท่ีมุ่งจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลงัคน    
ทั้งระบบการศึกษา  

กระบวนการบริหารจดัการศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นกลไกส าคญัของการปฏิรูปการศึกษา         
ท่ีจะท าให้การศึกษาขับเคล่ือนไปได้ทั้ งระบบ ซ่ึงการบริหารการศึกษาต้องค านึงถึงหลักการ   
กระจายอ านาจสู่องค์กรในระดบัต่างๆ ท่ีมีหน้าท่ีบริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน ดงันั้นใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ได้กล่าวว่าต้องก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหาร
การศึกษาไปสู่สถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและ          
ความคล่องตวัโดยจดัให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตวัแทนครูตวัแทนผูป้กครองและชุมชนร่วมกนับริหารสถานศึกษาให้สอดคลอ้งความตอ้งการของ
นกัเรียนและใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการศึกษาท่ีไดว้างไว ้2 

ความเป็นมาของปัญหา 

 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศในทิศทาง                 

ท่ีพึงประสงคไ์ด ้โดยเฉพาะสภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีสังคมเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การศึกษาจึงยิ่งมี

บทบาทส าคญัในการเตรียมคนให้เขา้สู่สังคมอนาคตมีคุณลกัษณะส าคญัท่ีสามารถปรับตวัให้เขา้  

กบัการพฒันาและเปล่ียนแปลงได ้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ระบุว่า “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป  

เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และ

วฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” 3 และหมวด 7 ครู คณาจารย ์

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสาระส าคญั คือ ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต

และพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการ

เป็นวิชาชีพชั้นสูง ให้มีองคก์รวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา เป็นองค์กร

อิสระมีอ านาจหนา้ท่ีก าหนดมาตรฐานวชิาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง

ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การผลิตและพฒันาคณาจารย ์   

                                                           
2 วชิยั โถสุวรรณจินดา, การบริหารทรัพยากรมนุษย,์ พิมพค์ร้ังท่ี 4 ed. (กรุงเทพมหานคร: 

ส านกัพิมพ ์โฟรเพช, 2551). 
3 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551). 
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และบุคลากรทางการศึกษา การพฒันามาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงาน

บุคคลของขา้ราชการหรือพนกังานของรัฐ4 ดว้ยเหตุน้ีผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาจึงมีความส าคญั

เป็นอยา่งยิ่ง และดว้ยความส าคญัของวิชาชีพดงักล่าว พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

จึงบญัญติัให้องคก์รวิชาชีพครู คือ คุรุสภา ท าหนา้ท่ีควบคุมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ 

ผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่ อให้ได้ผู ้ท่ี มีความรู้ความสามารถและทักษะอย่างสูง                     

ในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

รวมทั้ งมีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้ นสูง ดังนั้ นผูป้ระกอบวิชาชีพ          

ทางการศึกษาจึงตอ้งไดรั้บใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ  ตอ้งประพฤติตนตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพตามท่ีก าหนดอนัประกอบด้วย 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์

วชิาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบติังาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบติัตน คือ จรรยาบรรณของวชิาชีพ 

ปัจจุบนันโยบายดา้นการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเป็นนโยบาย

ท่ีส าคญัและได้ก าหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12       

โดยการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศยักระบวนการบริหารท่ีจะต้องมี      

การด าเนินการให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์โดยเนน้ไปท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาการจดั

การศึกษาในสถานศึกษาจะบรรลุถึงเป้าหมายและวตัถุประสงค์ได้จะต้องเกิดจากความร่วมมือ

ระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูเป็นส าคญั สามารถจูงใจและท างานร่วมกนัปฏิบติัให้เป็นผลดี

ต่อสถานศึกษา5 ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาจึงเป็นผลมาจากความรู้ความสามารถของ

ผูบ้ริหาร ในการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติท่ีเป็นแนวทางท่ีส าคญัในการสร้างเด็กและเยาวชน        

ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ จึงถือไดว้่าผูบ้ริหารเป็นหัวใจส าคญัขององคก์รท่ีทุกองคก์ร ย่อมปรารถนา

และให้การยอมรับผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพ เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะความช านาญ    

มีประสบการณ์ แต่เหนือส่ิงอ่ืนใดคือความเป็นผูท่ี้มีจิตใจท่ีน่าเล่ือมใสซ่ึงถือเป็นคุณสมบติัอนัส าคญั

ท่ีจะเป็นส่วนส่งเสริมใหผู้บ้ริหารนั้นสามารถครองตน ครองคน และครองงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และเพื่อให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษารับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตนได้ถูกต้อง             

คุรุสภาออกขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. 2548 ใชเ้ป็น
                                                           

4 กระทรวศึกษาธิการ, พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.), 2546). 

5 จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: มติชน, 
, 2545). 
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แนวทางในการปฏิบติัซ่ึงกล่าวถึง มาตรฐานการปฏิบติัตน นั่นหมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพ      

ท่ีก าหนดข้ึนเป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม 

เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง และฐานะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นท่ี

เช่ือถือศรัทธาแก่ผูรั้บบริการและสังคมอนัจะน ามาซ่ึงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ หมวดท่ี 3 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม6  

ผูบ้ริหารคือผูท่ี้มีศิลปะในการใชค้นให้ท างานและเป็นผูท่ี้ก าหนดอนาคตทั้งของตวัผูน้ า ผูต้าม และ

องค์กรเป็นคนท่ีจะต้องมีความเข้าใจในสถานการณ์กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลาใชป้ระโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดข้ึน โดยค านึงถึงประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติเป็นหลกั 

ดงันั้นการจดัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตอ้งจดัการศึกษาอบรม

ให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรมเพื่อให้ได้ผูเ้รียนท่ีพึงประสงค์ คือ ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมี

ความสุข การจดัการศึกษาท่ีจะไดผู้เ้รียนท่ีพึงประสงคผ์ูท่ี้มีบทบาทส าคญัคือ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู 

และผูป้กครอง การท่ีผูเ้รียนซ่ึงเป็นผลผลิตของการจดัการศึกษาจะเป็นคนดี คน เก่ง และคนมี

ความสุขได ้ครูตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ

ความช านาญงาน มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลและท่ีส าคญัตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรมในจิตใจ  เพราะคุณธรรม

เป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัท่ีจะเป็นส่วนเสริมให้ผูบ้ริหารสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

การจดัการศึกษาหรือการปฏิรูปการศึกษาจะประสบผลส าเสร็จเป็นไปได้ยากหากทั้ งน้ีเพราะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา การท่ีผูเ้รียนซ่ึงเป็นผลผลิตของการ        

จดัการศึกษาจะมีความรู้คู่คุณธรรมได้ ครูจ าเป็นต้องมีความรู้และคุณธรรมก่อนเพราะครูคือ

แบบอยา่งของนกัเรียน และในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารสถานศึกษาก็จะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัครู 

และด้วยสภาพเส่ือมโทรมของสังคมไทยในทุกวนัน้ี ท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประพฤติ

ปฏิบติัตนในทางท่ีไม่ถูกต้อง ขาดศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมไม่น้อย ซ่ึงสามารถพบเห็น

พฤติกรรมท่ี ไม่เหมาะสมน้ีจากหนงัสือพิมพ ์หรือส่ือต่างๆ และจากขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยเจา้หน้าท่ีของรัฐ พบว่าส่วนหน่ึงเป็นพฤติกรรมท่ี      

                                                           
6 ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ, ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 122 (ตอนพิเศษ 76 ง (5 กนัยายน 2548)). 
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ไม่เหมาะสมของขา้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการ7 จากสภาพท่ีเป็นจริงดงักล่าวยงัคงมีผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจ านวนไม่น้อยท่ีไม่ปฏิบติังานหรือปฏิบติัตนตามคุณธรรม และยงัคงกระท าความผิด

ทางวินยัอยา่งต่อเน่ือง ไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของสังคม ขาดความรับผิดชอบ มีการแสดงตน

ไม่เหมาะสมกับความเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ขาดความเมตตา ขาดความสามัคคี ส่งผลให้

ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัภายในสถานศึกษาและความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกขาดความเช่ือถือ ขาดการยอมรับ ท าให้การบริหารจดัการสถานศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ8 

โดยทั่วไปการศึกษาถือว่าเป็นทางออกท่ีส าคัญในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมท าให้

สถานศึกษา ผูบ้ริหาร และบุคลากรในสถานศึกษากลายเป็นความคาดหวงัของสังคมในการเป็น

แบบอยา่งท่ีดีทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม และอีกส่วนท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้คือ การบริหารงาน

บุคคลเป็นงานท่ีส าคญังานหน่ึงในสถานศึกษาท่ี เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสุดของการบริหารท่ี

ผูบ้ริหารทุกคนตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้ง นบัตั้งแต่การสรรหาคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน ตลอดจนหาวิธีจูงใจ 

และกระตุน้การท างาน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารทุกคนตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร

คนไปพร้อมกบัการบริหารงานดา้นอ่ืนๆ ดว้ย การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นหนา้ท่ีหลกั

อนัหน่ึงของผูบ้ริหาร เพราะการด าเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายนั้น ตอ้งอาศยัคน

เพราะคนคือปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการท างาน องค์กรใดมีก าลังคนท่ีมีคุณภาพองค์กรนั้นย่อม

ประสบความส าเร็จ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาจึงเป็นหวัใจของการบริหาร เพราะถึงแม้

จะมีทรัพยากรอ่ืน เช่น วสัดุ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ีหรือเงินมากพร้อมเพียงใด แต่หากขาดบุคลากร

ท่ีมีความรู้ความสามารถในการใชท้รัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแลว้ก็อาจท าให้องคก์ร

นั้นไม่ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้การบริหารงานบุคคลจึงเป็นกระบวนการหน่ึงของ

การบริหารเพื่อให้สถานศึกษาสามารถปฏิบติัภารกิจได้บรรลุตามวตัถุประสงค์ บ ารุงรักษาคนดี       

มีความรู้ ความสามารถไวใ้นหน่วยงานให้มากท่ีสุด ผูบ้ริหารท่ีด าเนินการด้านบุคคลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จะสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลเท่าท่ีมีอยู่นั้นเป็นก าลงัส าคญัในการบริหารงานดา้น

อ่ืนๆ ให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกนั ซ่ึงการมีคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
                                                           

7 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, บทสรุปส าหรับ
ผูบ้ริหาร : การศึกษาการร่ัวไหลของงบประมาณแผน่ดินในการศึกษาภาคบงัคบั (2553). 

8 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1, รายงานการประชุมเชิง
ปฏิบติัการผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 
เขต 1 ประจ างบประมาณ 2557-2558 (ประจวบคีรีขนัธ์: กลุ่มนโยบายและแผน, 2557). 
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จะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบับุคลากรในสถานศึกษาอยา่งชดัเจน เพราะผูบ้ริหารท่ีมีคุณธรรมเป็นแนวทาง

ในการปฏิบติัตนจะสามารถช่วยให้การควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดผลส าเร็จดีข้ึน สามารถโนม้นา้ว

ผูอ่ื้นให้ท าในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการได ้รู้จกัใชค้นเพื่อพฒันาประสิทธิภาพขององคก์รให้มีความเจริญ

งอกงามข้ึนมาได้ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างยิ่ง โดยเฉพาะใน

สถานศึกษาท่ีมีบุคลากรต าแหน่งต่างๆ มากมาย การบริหารงานมีการจดัสายบงัคบับญัชา และหนา้ท่ี

ความรับผดิชอบท่ีหลากหลาย จึงตอ้งด าเนินการใหเ้ขา้ถึงบุคลากรทุกระดบั 

ปัญหาของการวจัิย 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกดั

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบญัญติัระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เป็นองคก์รขบัเคล่ือนการเรียนรู้ ส่งเสริม สนบัสนุน 

และพฒันาการจดัการศึกษา ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามพระราชบญัญติั

ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บญัญติัวา่ “การบริหารราชการตอ้ง

เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ    

ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน

ท่ีไม่จ  าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้งถ่ิน การกระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวย

ความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน มีผูรั้บผดิชอบต่อผลของงาน” จากการ

สังเคราะห์รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบว่าจ านวนผูก้ระท าผิดวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษายงัมีจ านวนท่ีลดลงแต่ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้สอดคล้องกับสรุป

โครงการพฒันาขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษาด้านวินัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558        

ท่ีพบวา่  

 1. มีการกระท าผิดทางวินยั กรณีความผิดเก่ียวกบัการทุจริตโดยตั้งใจ คือ ความผิดฐานจาก

การลกัลกัทรัพย  ์มีพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของประชาชน และเป็นแบบอย่างท่ี    

ไม่ดีแก่ศิษยห์รือผูรั้บบริการหรือประชาชน รวมทั้งเสียช่ือเสียงขององคก์รวชิาชีพ 

2. มีการกระท าผิดทางวินัย กรณีความผิดเก่ียวกบัการปกครองและการบงัคบับญัชา คือ    

ไม่ตั้ งใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับความเป็นข้าราชการครู ปฏิบติัหรือ       

ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบ และไม่ปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ   
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3. การกระท าผิดทางวินยั กรณีความผิดเก่ียวกบัการไม่รักษาความสามคัคี คือ การทะเลาะ

ววิาท การท าหนงัสือร้องเรียนกล่าวหา 

4. การกระท าผิดทางวินยั กรณีความผิดเก่ียวกบักรณีประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีราชการ คือ 

กรณีไม่เอาใจใส่ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของทางราชการ เป็นผูบ้งัคบับญัชาไม่ควบคุมดูแล      

เอาใจใส่ในการบริหารงานการเงินโรงเรียน 

5. มีการกระท าผิดทางวินัย กรณีความผิดเก่ียวกับการลงโทษนักเรียนด้วยความรุนแรง    

ด้วยการตีไม่มีเหตุผล ใช้ค  าพูดไม่เหมาะสมกบัศิษย ์ข่มขู่ผูป้กครอง นักเรียน ไม่เตรียมการสอน              

มีบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกบัการประกอบวชิาชีพครู 

 6. การกระท าผิดทางวินัย กรณีความผิดเก่ียวกบัการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการ คือ    

ลงเวลามาปฏิบติัราชการแลว้ ไม่อยูป่ฏิบติัราชการ ละทิ้งหนา้ท่ี9  

นอกจากน้ียงัมีปัญหาท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจากระบบการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และปัญหาจากตวัของขา้ราชการอีกหลายประการ จึงเห็นไดว้า่จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารมีความ

จ าเป็นและมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และยงัมีอิทธิพล

ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา จ าเป็นท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้ง

มีแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เน่ืองจากจรรยาบรรณนั้ นเป็นหลักแห่ง

มาตรฐานการปฏิบติัตนท่ีเป็นแนวทางในการประพฤติ อนัเป็นขอ้ก าหนดกิริยาท่ีบุคคลในสถานะ

และอาชีพต่างๆ พึงตระหนกัและปฏิบติัเพื่อใชเ้ป็นไปในแนวทางท่ีอ านวยประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเอง

และผูอ่ื้น และในอีกด้านของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1     

เป็นองคก์รท่ีมุ่งเนน้ถึงศกัยภาพ และประสิทธิภาพในการท างานใหป้ระสบผลส าเร็จทั้งดา้นปริมาณ

และดา้นคุณภาพ ปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกท าให้ขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตอ้งปรับตวัตลอดเวลาให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธกิจ 

และเป้าหมายขององค์กร จากรายงานผลการบริหารจดัการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ า

งบประมาณ 2557-2558 ดา้นประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 3 มาตรฐาน ในมาตรฐานท่ี 2 

การบริหารและการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตวับ่งช้ีท่ี 3 : การบริหารงานดา้นการบริหารงาน

บุคคล พบวา่สถานศึกษาในสังกดัยงัมีปัญหาการขาดแคลนอตัราก าลงัครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                                           

9 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์เขต1, สรุปโครงการพฒันา
ขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษาดา้นวนิยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประจวบคีรีขนัธ์: 
กลุ่มงานวนิยัและนิติการ, 2558). 
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เป็นผลมาจากการเกษียณอายุราชการ การยา้ยสถานศึกษาไปต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา ท าให้เกิด

ภาวการณ์ขาดแคลนครูผูส้อน การขาดครูเฉพาะทาง ภาระงานครูเพิ่มข้ึน10 ส่งผลท าใหก้ารด าเนินงาน

ของสถานศึกษาไม่เป็นระบบไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนดได ้ขาดการมอบหมาย 

งานขาดความต่อเน่ือง ครูมีปัญหาความขดัแยง้ ขาดความสามคัคี รวมถึงอาจส่งผลโดยตรงต่อปัญหา

ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต ่าได ้มูลเหตุเหล่าน้ีจะส่งผลเสียหายต่อการด าเนินงานในสถานศึกษา 

ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีตอ้งบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเร่ืองการ

บริหารงานบุคคลตั้งแต่วางแผนการใชก้ าลงัคนท่ีมีในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวางแผน

แกไ้ขปัญหาการขาดบุคลากร การพฒันาบุคลากร การธ ารงรักษาบุคลากร การสร้างขวญัก าลงัใจให้

บุคลากร การประเมินผลการปฏิบติังาน  ซ่ึงหลกัการเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินงานการ       

จดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจะส่งผลดีกบันกัเรียน และสถานศึกษา 

จากปัญหาถือได้ว่าการจดัการศึกษาในสถานศึกษาจะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและ

นโยบายของสถานศึกษาใดๆ ก็ตามจะข้ึนอยู่กบัการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติัหน้าท่ีในการรับผิดชอบทั้งเป็นท่ีปรึกษา และเป็นผูบ้ริหารทรัพยากรทั้งท่ีเป็นบุคคลและ

ส่ิงของท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งดี ในหลกัการ

และขอบข่ายในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน าจรรยาบรรณของ

วิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวและเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตน       

เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบ้ริหาร ก็จะสามารถช่วย

แก้ปัญหาบุคลากร สร้างความรัก ความศรัทธา ความเช่ือมั่นในตัวผูบ้ริหารและสถานศึกษา          

สร้างขวญัและก าลังใจให้บุคลากรด้วยการช่ืนชมยินดีในความส าเร็จของบุคลากร และมีใจท่ี        

เป็นกลางในการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกฝ่าย และรักษาระเบียบวินยัในการบริหารงาน   

จะท าให้กระบวนการบริหารงานบุคลากรเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้บุคลากรปฏิบติัหน้าท่ีอยา่ง

เตม็ศกัยภาพและมีประสิทธิภาพสามารถน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จไดบ้นพื้นฐานของวฒันธรรมไทย 

ทางผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้และท าการวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ผูบ้ริหารกบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
                                                           

10 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1, รายงานผลการบริหาร
จดัการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ างบประมาณ 2557-2558 ดา้นประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการศึกษา 3 มาตรฐาน (ประจวบคีรีขนัธ์: กลุ่มนโยบายและแผน, 2558). 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวจิยัผูว้จิยัจึงก าหนดจุดประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
1. เพื่อทราบจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
2. เพื่อทราบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
3. เพื่อทราบความสัมพนัธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกบัการบริหารงาน

บุคคล ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 

ข้อค าถามการวิจัย 
เพื่อเป็นแนวทางในการแสดงหาค าตอบและแนวทางในการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนด  

ขอ้ค าถามของการวจิยัไวด้งัต่อไปน้ี 
1. จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 อยูใ่นระดบัใด 
2. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 อยูใ่นระดบัใด 
3. จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 

สมมติฐานการวิจัย 
เพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบส าหรับการวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยั 

ดงัน้ี 
1. จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
2. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
3. จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 มีความสัมพนัธ์กนั 
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ขอบข่ายเชิงอ้างองิของการวจัิย 

 การบริหารงานสถานศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการ

ด าเนินงานในฐานะท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชา เป็นผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติังานของสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบความส าเร็จตรงตามวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา โดยค านึ งถึง

ลกัษณะระบบการจดัการของสถานศึกษาว่าสถานศึกษา มีลกัษณะการจดัการเชิงระบบ กล่าวคือ

โรงเรียนมีปัจจยัน าเขา้ กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิต เช่นเดียวกบัระบบอ่ืนๆ ซ่ึง ลูเนนเบิร์ก 

และออสเตน (Lunenburg and Ornstein) มีแนวคิดว่าลักษณะขององค์กรเชิงระบบประกอบด้วย

ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) กระบวนการ (Transformation Process) และผลผลิต (Outputs) ท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัสภาพแวดลอ้ม (Environment) ตลอดจนส่งผลใหเ้กิดการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) เพื่อการ

พฒันาต่อไป11 เช่นเดียวกบัระบบการจดัการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงเป็นระบบเปิดจึงเห็นได้ว่า     

ในระบบการศึกษามีปัจจยัต่างๆ ท่ีเขา้มามีส่วนช่วยในการขบัเคล่ือนการศึกษาให้ก้าวไปขา้งหน้า

และบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้นับไดว้่าการศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุด ประการหน่ึงในการ

สร้างความเจริญกา้วหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการ     

ท่ีช่วยให้คนไดรั้บการพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ ดว้ยเหตุน้ีสถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานท่ีส าคญั    

ในการน านโยบาย หลกัสูตร แนวปฏิบติัอ่ืนๆ ไปลงมือปฏิบติัโดยตรง  ผลของการจดัการศึกษา       

จะเกิดข้ึนท่ีสถานศึกษา ดงันั้นระบบบริหารจดัการจึงมีความส าคญัอย่างมากในการน าปัจจยัหรือ

ทรัพยากรป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิตให้ไดผ้ลผลิตตามตอ้งการ และบุคลากรของสถานศึกษาก็เป็น

ตวัป้อนท่ีส าคญัซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงต่อการด าเนินการต่างๆ ในสถานศึกษา โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติท่ีดีในการเป็นแบบอย่างของผูท่ี้มี

จรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพในทุกสาขาวิชาชีพล้วนมีความส าคัญยิ่ง เพราะเป็น

แนวทางในการก าหนดความประพฤติปฏิบติัตน เพื่อรักษาไวซ่ึ้งเกียรติและศกัด์ิศรีของผูป้ระกอบ

วิชาชีพ ให้เป็นท่ีเล่ือมใส ศรัทธาและยกยอ่งแก่บุคคลทัว่ไป ดงันั้นกลุ่มอาชีพต่างๆ จึงน าจริยธรรม

หรือความประพฤติท่ีเหมาะสมมาประมวลเขา้ดว้ยกนัเรียกวา่ จรรยาบรรณ เพื่อให้บุคคลในอาชีพ

นั้นปฏิบติัตาม ไดแ้ก่ จรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือนประกอบดว้ย 4 หมวด ดงัน้ี 1) จรรยาบรรณ

ต่อตนเอง ขา้ราชการพลเรือนพึงเป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดี ใช้วิชาชีพในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการดว้ย

                                                           
11 C. Lunenburg  Fred and C. Ornstein Allan, Educational Administration : Concepts and 

Practices, 5 ed. (CA: Wadworth Publishing, 2007). 
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ความซ่ือสัตย์ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบมีทัศนคติท่ีดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม 

จริยธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทกัษะในการท างาน 2) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

ขา้ราชการพลเรือนพึงปฏิบติัหน้าท่ีราชการดว้ยความสุจริตเสมอภาค อยา่งเต็มก าลงัความสามารถ 

ขยนัหมัน่เพียร เป็นผูต้รงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มท่ี   

พึงดูแลรักษาและใชท้รัพยสิ์นของทางราชการอยา่งประหยดัคุม้ค่า 3) จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน การให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ดูแลเอาใจใส่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทั้งในดา้นการปฏิบติังาน ขวญั ก าลงัใจ 

สวสัดิการ ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ รวมทั้ งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี               

4) จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม ขา้ราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลงั

ความสามารถดว้ยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน ้ าใจและใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน ประพฤติตน 

ให้เป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลทัว่ไป ละเวน้การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด12 สภาวิจยัแห่งชาติ   

ได้ก าหนดจรรยาบรรณนักวิจยัไวเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั เพื่อให้การด าเนินงานวิจยัตั้งอยู่บน

พื้นฐานของจริยธรรม ประกอบดว้ย 9 ประการ ดงัน้ี 1) นกัวิจยัตอ้งซ่ือสัตย ์และมีคุณธรรมในทาง

วชิาการ และการจดัการ 2) นกัวจิยัตอ้งตระหนกัถึง พนัธกรณีในการท างานวจิยั ตามขอ้ตกลงท่ีท าไว ้           

กบัหน่วยงานท่ีสนับสนุนการวิจยั และต่อหน่วยงานท่ีตนสังกดั 3) นักวิจยัตอ้งมีพื้นฐานความรู้       

ในสาขาวิชาการท่ีท าวจิยั  4) นกัวจิยัตอ้งมีความรับผดิชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวจิยั ไม่วา่จะเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต 

หรือไม่มีชีวิต 5) นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย               

6) นกัวจิยัตอ้งมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวจิยั 7) นกัวจิยัพึงน า

ผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ  8) นักวิจยัพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ื้น       

9) นกัวิจยัพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดบั13 จรรยาบรรณของสมาคมครูใหญ่ระดบัโรงเรียน

มธัยมศึกษาตอนตน้ของประเทศออสเตรเลีย ประกอบดว้ย 1) พึงระลึกอยูเ่สมอวา่ความรับผิดชอบ

ในเบ้ืองต้นคือการสนับสนุนการเจริญเติบโตความก้าวหน้าของผู ้เรียนในด้านสติปัญญาและ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน 2) พึงเห็นโรงเรียนคือชุมชนแห่งการศึกษาท่ีมีพนัธกิจต่อ   

การเจริญเติบโตของบุคลากรของสมาชิกในชุมชนทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงนกัเรียนและคณะครูดว้ย          
                                                           

12 ขอ้บงัคบั ก.พ. วา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2537, ราชกิจานุเบกษา 
เล่ม 111, ตอน 19 ง (8 มีนาคม 2537). 

13 คณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแห่งชาติ, " จรรยาบรรณนกัวจิยั," 
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ethic.htm. 
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3) ต้องมีความเป็นผูน้ าทางการศึกษา สมกับเป็นบุคคลส าคัญตามภาระหน้าท่ีทางวิชาชีพด้วย      

ความรับผิดชอบในโรงเรียนในเร่ืองคุณภาพในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวดัผล

ประเมินผลและการรายงานผลการเรียนการสอนตามหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 4) พึงพฒันา

ความรู้ทกัษะและเจตนคติทางวิชาชีพการเป็นครูใหญ่อย่างต่อเน่ืองและค้นหาวิธีการเพื่อน ามา

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ เพื่ อนร่วมงาน  5) พึงร่วมมือกันด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถในการสร้างทีมงานเพื่อพนัธกิจของโรงเรียน 6) พึงร่วมมือกบัคณะทีมงานเพื่อสร้าง

สัมพนัธภาพกบัครอบครัวในฐานะเป็นครูคนแรกของผูเ้รียนและขยายกวา้งไปสู้ชุมชน 7) พึงให้การ

ยอมรับและเคารพต่อพนัธะทางสังคมของโรงเรียนท่ีมีต่อสังคมโดยรอบผูเ้ป็นเจา้ของคุณค่าทั้งปวง

ว่าเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของโรงเรียนและเป็นกลุ่มบุคคลท่ีส าคัญเก่ียวกับโรงเรียนใน         

ดา้นสนบัสนุนคุณธรรมและให้การสนบัสนุนอุปกรณ์ต่าง  ๆแก่โรงเรียน 8) พึงเอาใจใส่บทบาทความ       

รับผิดชอบในความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพให้กับคณะครูในโรงเรียน 9) พึงพยายามมุ่งมัน่ให ้   

แน่วแน่มัน่คงต่อพนัธะสัญญาท่ีไดใ้ห้ไว ้เพื่อสร้างคุณค่าและปฏิบติัตามใหเ้ป็นไปตามกระบวนการ

ท่ียึดเอาประโยชน์ของโรงเรียนท่ีให้ไวจ้นส าเร็จ  10) พึงแสดงออกถึงความภกัดีต่อผูมี้พระคุณใน  

การจา้งงานอย่างสม ่าเสมอ มัน่คงกบังานในหน้าท่ีท่ีตอ้งจดับริการท่ีดีต่อชุมชนแวดลอ้มโรงเรียน 

11) พึงยึดมัน่ต่อการสนับสนุนงานวิชาชีพของสมาคมครูใหญ่โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ของ

ออสเตรเลียและองค์คณะสมาคมวิชาชีพครูใหญ่อ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพ 12) พึงประพฤติ

ปฏิบติัการแสดงออกถึงการมีมาตรฐานท่ีสูงยิ่งในการมีศีลธรรมท่ีเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเป็น

ครูใหญ่14 จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามประกาศส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เร่ือง 

สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผูป้ระกอบวชิาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ศึกษานิเทศก์ตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ประกอบดว้ย 1) จรรยาบรรณ

ต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 4) จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบ

วชิาชีพ 5) จรรยาบรรณต่อสังคม15  

                                                           
14 Forster, Codes of Ethics in Australian Education: Towards a National Perspective, vol. 

2012, Australian Journal of Teacher Education 37 (2012). 
15 ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. 2556, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130, 

ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556). 
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 การบริหารองคก์รให้ประสบผลส าเร็จนั้น เป็นผลมาจากผูบ้ริหารมีหลกัการในการบริหาร
ท่ีดีในทุกๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบุคลากรในองค์กรเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัมาก ผูบ้ริหารตอ้ง
ใหค้วามส าคญักบับุคคลทุกคนในองคก์ร หลกัการบริหารงานบุคคลจึงมีความจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารควร
มีแนวทางในการปฏิบติัต่อบุคลากรในองค์กรของตนเอง โดยมีนักวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวไว ้
ดงัน้ีบาร์โทล และมาร์ทีน (Bartol & Martin) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษยมี์กระบวนการ  
การบริหารงาน ดงัน้ี 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์คือ การคาดการณ์ล่วงหน้าในการระบุความ
ตอ้งการอตัราก าลงัคนในอนาคต 2) การสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร คือ การรวบรวมขอ้มูล      
ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์งานมาด าเนินการสรรหา ตลอดจนการคดัเลือกบุคคลดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ  3) การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร คือ การวิเคราะห์
ความตอ้งการในการฝึกอบรม การออกแบบการฝึกอบรม ตอบสนองความตอ้งการของบุคลากร   
และองค์กร 4) การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ คือ การก าหนดนโยบายและแผนการตอบแทน 
และการให้สิทธิประโยชน์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร 5) การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน คือ การก าหนดเป้าหมายของการประเมินผลการปฏิบติังาน การด าเนินการประเมินผล
การปฏิบติังานตลอดจนการติดตามการประเมินผลการปฏิบติังาน 6) ความปลอดภยัและสุขภาพ คือ 
การส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางร่างการและจิตใจ ตลอดจนการจดัตั้ ง     
ทีมท่ีปรึกษาให้บุคลากร สามารถร้องเรียน ปรับทุกข์เก่ียวกับสภาพการปฏิบัติงาน 7) แรงงาน
สัมพนัธ์ คือ การสร้างความสัมพนัธ์ในองคก์ร และภายในองคก์ร16 มอนด้ี และโน  (Mondy & Noe) 
กล่าววา่ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การคดัเลือก 2) การพฒันาบุคลากร 3) การจ่าย 
ค่าทดแทน 4) การประเมินผล 5) ลูกจา้งสัมพนัธ์17 ดร๊าฟ (Daft) กล่าววา่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หรือการบริหารงานบุคคลเป็นรายการขอ้ก าหนด และการปฏิบติัส าหรับการบริหารแรงงานของ
องค์กร ซ่ึงประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การประเมินและจ่ายค่าชดเชย 3) การพฒันาบุคลากร     
4) การคงไวซ่ึ้งสมรรถนะของบุคลากรหรือแรงงานสัมพันธ์ 18 การบริหารงานบุคคลตามแนว
ทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ 5 ดา้น คือ 1) การ
วางแผนอตัราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 3) การเสริมสร้าง

                                                           
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). 
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ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 4) วนิยัและการศึกษาวินยั 5) การออกจากราชการ19 จากแนวคิด
ดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัน ามาศึกษาเป็นขอบข่ายเชิงอา้งอิงของ การวจิยัไดด้งั แผนภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

19 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2546). 



  15 

กระบวนการ  

(Transformation Process) 
 

- การบริหาร 

 

- การจดัการเรียนการสอน 

- การนิเทศการศึกษา 

ผลผลิต  

(Outputs) 
 

- ประสิทธิภาพ 

- ประสิทธิผล 

- ความพึงพอใจ 

- คุณภาพการศึกษา 

ปัจจยัน าเขา้  

(Input) 
 

- บุคลากร 

- บุค 

-  

- งบประมาณ 

- วสัดุอุปกรณ์ 

- การจดัการ 

- - 

สภาพแวดลอ้ม (Environment) 

 

องคก์าร (Organization) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลยอ้นกลบั  (feedback) 

 

  
 
แผนภาพท่ี  1  ขอบข่ายเชิงอา้งอิงของการวจิยั 
ท่ีมา  :  Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: Concepts and 

Practices, 5th ed. (CA : Wadworth Publishing, 2007), 31-33.   

:  ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. 2556,” ราชกจิจานุเบกษา   เล่ม 130,  

ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556), 73–74. 

 :  กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทีเ่ป็นนิติบุคคล. (กรุงเทพฯ : 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 53-66. 

 

การบริหารงานบุคคล จรรยาบรรณ

วชิาชีพผูบ้ริหาร 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้แนวคิดตามขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ พ.ศ.2556 ซ่ึงประกอบด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 5 ส่วน ได้แก่           

1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 4) จรรยาบรรณ

ต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และ 5) จรรยาบรรณต่อสังคม และในส่วนของการบริหารงานบุคคลตาม

แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ 5 ด้าน คือ       

1) การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ ง 3) การ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 4) วินยัและการศึกษาวินยั  5) การออกจากราชการ 

ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2 

 

จรรยาบรรณของวชิาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา (X tot) 

 การบริหารงานบุคคล (Yt0t) 

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง (X1) 
2. จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ (X2) 
3. จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ (X3) 
4. จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบ
วชิาชีพ (X4) 
5. จรรยาบรรณต่อสังคม (X5) 

 1. การวางแผนและการก าหนดต าแหน่ง(Y1) 
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง (Y2) 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ(Y3) 
4. วนิยัและการศึกษาวนิยั (Y4) 
5. การออกจากราชการ (Y5) 
 

 
แผนภาพท่ี  2  ขอบเขตของการวจิยั 
 

ท่ีมา  :  ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. 2556,” ราชกจิจานุเบกษา    เล่ม 130,  

ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556), 73–74. 

       :  กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานทีเ่ป็นนิติบุคคล. (กรุงเทพฯ  : 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 53-66. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 จรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหาร หมายถึง ประมวลมาตรฐานความประพฤติท่ีผูป้ระกอบ

วิชาชีพจะตอ้งประพฤติปฏิบติัเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบวิชาชีพปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพื่อรักษา

และส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นท่ีเช่ือถือ 

ศรัทธาแก่ผู ้รับบริการและสังคม อันจะน ามาซ่ึงช่ือเสียงเกียรติคุณและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ              

ตามข้อบังคับคุ รุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 

ประกอบด้วย 5 ดา้น คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อ

ผูรั้บบริการ 4) จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ และ 5) จรรยาบรรณต่อสังคม 

การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  กระบวนการต่างๆ ในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล 

นบัตั้งแต่การก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล การวางแผนอตัราก าลงั การสรรหาและเลือกสรร 

การธ ารงรักษาบุคลากร การพฒันาใหบุ้คลากรกา้วหนา้ทนัสมยั การควบคุม ซ่ึงเป็นกระบวนการการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารท่ีตอ้งใชท้ั้งศิลปะและกลยทุธ์ในการด าเนินการ เพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ีให้ปฏิบติังานในองค์กรตามการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ 5 ดา้น คือ 1) การวางแผน

อตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติัราชการ 4) วนิยัและการศึกษาวนิยั 5) การออกจากราชการ   

 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   

หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 

เขต1 ท่ีจดัการเรียนการสอนตั้ งแต่ระดับชั้ นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวนทั้ งหมด 122 

โรงเรียน  
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกับการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 

เขต 1 เพื่อท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในการวิจยัมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความหมายของตวัแปร

จากวรรณกรรม ทฤษฎี และแนวคิดของนักวิชาการ นักการศึกษาและนักวิจัย ตลอดจนงาน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องทั้ งในประเทศไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วยสาระส าคัญต่อไปน้ี              

1) จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) การบริหารงานบุคคล 3) ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั

สถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ                

4) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดได ้ดงัน้ี 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

จรรยาบรรณวชิาชีพเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนท่ีจะตอ้งมีไวส้ าหรับคอยควบคุม

ความประพฤติและการกระท าให้สามารถปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งตามท านองคลองธรรม เพื่อรักษาหรือ

ส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของวชิาชีพต่อไป 

ความหมายจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานให้ความหมายวา่ จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความ

ประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่ละอยา่งก าหนดข้ึน เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง

และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได้20  

ช าเลือง วุฒิจนัทร์ ให้ความหมายไวว้า่ จรรยาบรรณ หมายถึง เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจบุคคล

ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยจรรยาบรรณนั้นจดัเป็นขอ้ก าหนดกิริยาท่ีบุคคลในสถานะและ    

                                                           
20 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ 

ราชบณัฑิตยสถาน, 2556). 
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ในอาชีพต่างๆ พึงตระหนกัและปฏิบติัให้เป็นไปในแนวทางท่ีจะอ านวยประโยชน์สุข ทั้งแก่ตนเอง  

และผูอ่ื้นในสังคม21  

ติน ปรัชญพ์ฤทธ์ิ กล่าววา่ ส่ิงท่ีกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงยดึถือวา่องคค์วามรู้หรือความรอบรู้
เก่ียวกบัอาชีพของคนมีค่าและพยายามผลกัดนัใหส้าธารณชนยอมรับสถานภาพอาชีพของตน22   

วริยา ชินวรรณโน สรุปวา่ ค  าวา่วิชาชีพ หมายถึง อาชีพหรืองานท่ีตอ้งอาศยัวิชาความรู้ท่ีมี

ความกา้วหนา้หรือความช านาญในระดบัสูง รวมทั้งการฝึกฝนท่ีมีความเฉพาะเจาะจง23  

ธีรยุทธ หล่อเลิศรัตน์ ให้ความหมายของค าวา่ จรรยาบรรณ คือ เร่ืองของการให้ความหมาย

ของความดีงาม เป็นขอ้ก าหนดเชิงปรัชญาและอุดมการณ์24  

คุรุสภา กล่าวไวว้า่ จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง มาตรฐานการปฏิบติัตนท่ีก าหนดข้ึนเป็น

แบบแผนในการประพฤติตน ซ่ึงผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม เพื่อรักษาและ

ส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่

ผูรั้บบริการและสังคม อนัจะน ามาซ่ึงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ25  

ฟอร์สเทอร์ (Forster) ให้ความหมายว่า จรรยาบรรณ หมายถึง หลกัปฏิบติัหรือแนวทางใน

การประพฤติตน การด าเนินชีวิต ตลอดจนการท างานท่ีมีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้นเคารพ    

กฎกติกาท่ีตนเองเห็นวา่ดีหรือเป็นขอ้ตกลงของประชาชนส่วนใหญ่26  

                                                           
21 ช าเลือง วฒิุจนัทร์, หลกัการและวธีิการพฒันาจริยศึกษาในสถานศึกษา สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพก์ารศาสนา จ ากดั, 2524). 
22 ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ, วชิาชีพนิยมของระบบราชการในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั : ววิฒันาการและผลกระทบต่อสังคมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2536). 

23 วริยา  ชินวรรณโน, ชุดบทความประกอบการสัมมนาเร่ือง จริยธรรมในวชิาชีพ 
(กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัมหิดล, 2546). 

24 ธีรยทุธ์ หล่อเลิศรัตน์, เอกสารการสอนชุดวชิาการบริหารงานบุคคลภาครัฐหน่วยท่ี 8-15 
(นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544). 

25 ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. 2556, ราชกิจจานุเบกษา 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). 
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โคห์ลเบิร์ก (Kohlberg) กล่าวว่า จรรยาบรรณ (ethics) ในลักษณะของศีลธรรม (Moral)   

ซ่ึงหมายถึง ระบบความคิดของบุคคลใดท่ีตดัสินใจเลือกจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 

ท าความดีละเวน้ความชัว่ใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมในการตดัสินใจในสถานการณ์ใดๆ27 

กล่าวโดยสรุป จรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายถึง หลกัแห่งความประพฤติท่ีดีงามอนัเป็น

เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลให้ท าแต่ส่ิงท่ีดีงามละเวน้ความชัว่ มีเหตุผลในการ

คิดวิเคราะห์เชิงจริยธรรม ใชเ้ป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบติัตน การด าเนินชีวิต ตลอดจนการ

ท างานและการประกอบวิชาชีพให้เกิดเป็นวินยัในตนเอง เพื่อน ามาเป็นเคร่ืองควบคุมระเบียบวินยั

ของคนหมู่มาก ให้เป็นมาตรฐานการปฏิบติัตน ส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพต่างๆ รวมถึงผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง

และฐานะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นท่ีเช่ือถือ ศรัทธาแก่ผูรั้บบริการและสังคม     

อนัจะน ามาซ่ึงช่ือเสียงเกียรติคุณและศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ 

ความส าคัญของจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

จรรยาบรรณวิชาชีพในทุกสาขาวิชาชีพลว้นแลว้แต่มีความส าคญั เพราะจรรยาบรรณเป็น

แนวทางในการก าหนดความประพฤติและการปฏิบัติตน เพื่อรักษาไวซ่ึ้งศกัด์ิศรีและส่งเสริม

ช่ือเสียงเกียรติคุณของผูป้ระกอบวิชาชีพ โดยมีผูก้ล่าวถึงความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ         

ในแง่มุมต่างๆ ดงัน้ี 

วริยา ชินวรรณโน ได้กล่าวว่าถึงความส าคญัของจรรยาบรรณวิชาชีพไวว้่า ผูท่ี้ประกอบ

วิชาชีพเป็นผูท่ี้ไดรั้บการฝึกฝนมีความรู้ความช านาญสูงเกินกว่าคนธรรมดาสามญั เม่ือเป็นเช่นนั้น

จึงมีโอกาสท่ีจะใช้วิชาความรู้ของตนเพื่อหาประโยชน์ โดยท่ีประชาชนทัว่ไปไม่รู้เท่าทนั เช่น 

แพทยอ์าจรักษาผูป่้วยแบบเล้ียงไข ้ต ารวจอาจใช้ต าแหน่งหน้าท่ีกลัน่แกลง้ประชาชนเพื่อแลกกบั

ผลประโยชน์ หรือสินบน ครูก็อาจเบียดเบียนหาผลประโยชน์จากศิษย ์ ซ่ึงตวัอย่างมีให้เห็นใน

ปัจจุบนั ในท่ีสุดสังคมก็เรียกร้อง จริยธรรมจากผูป้ระกอบวชิาชีพ ซ่ึงไดมี้การก าหนดข้ึนจากองคก์ร

หรือสมาคมวิชาชีพนั้ นๆ โดยมีวตัถุประสงค์ส าคัญอยู่ 3 ประการ ได้แก่  1) เป็นแนวทางให้                 

                                                           
27 Lawrence Kohlberg, The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the 

Idea of Justice (New York: Harper and Row, 1927). 
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ผูป้ระกอบวิชาชีพยึดถือปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง 2) เพื่อให้วิชาชีพคงฐานะไดรั้บการยอมรับและยกยอ่ง

จากสังคม 3) เพื่อผดุงเกียรติยศและศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ28   

อุบล เล้ียววาริณ กล่าววา่ จรรยาบรรณของวิชาชีพครูมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบวิชาชีพครู 
ดังน้ี 1) จรรยาบรรณวิชาชีพครูช่วยควบคุมมาตรฐานคุณภาพของครูให้ครูมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ทั้ งด้านการประพฤติปฏิบัติตนและจริยธรรมของครู 2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูช่วย
ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพและปริมาณท่ีดีมีคุณค่าสู่สังคมท าให้ครูได้รับความเช่ือถือศรัทธาจาก       
ผูพ้บเห็น 3) จรรยาบรรณวชิาชีพครูช่วยพิทกัษสิ์ทธิในการประกอบวชิาชีพครูและควบคุมมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ  4) จรรยาบรรณวิชาชีพครูช่วยลดปัญหาความประพฤติปฏิบัติของครู           
ท่ีไม่เหมาะสมไม่สมควรผิดหลักศีลธรรมคุณธรรม เช่น ความประพฤติผิดทางเพศ การท าร้าย     
ร่างกายเด็ก การเอารัดเอาเปรียบเด็ก เป็นตน้ 5) จรรยาบรรณวิชาชีพครูช่วยเน้นภาพลกัษณ์ของครู    
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมให้เห็นเด่นชัดยิ่งข้ึน เช่น ความรักความเมตตา ความเสียสละ อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงานและอาชีพ ความโอบออ้มอารี 6) จรรยาบรรณ
วชิาชีพครูช่วยรักษาช่ือเสียง เกียรติยศและศกัด์ิศรีของผูอ้ยูใ่นวงการวิชาชีพ 7) จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูช่วยให้ครูได้ตระหนักรู้ในความส าคญัของบทบาทหน้าท่ีและภาระงานของตนต่อสังคม และ       
8) จรรยาบรรณวิชาชีพครูช่วยปลูกฝังคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละการประพฤติปฏิบติัตนของครู
ใหถู้กตอ้งตามท านองคลองธรรม29  

พระราชวรมุนี ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4 
วิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพแพทย ์วิชาชีพครู วิชาชีพส่ือมวลชน วิชาชีพนักวิจยั โดยให้ความเห็นว่า
จริยธรรมไม่ไดคู้่กบัความฉลาดและการสอนใหมี้จริยธรรมทนัทีทนัใดและตั้งกติกาเป็นขอ้ๆ นั้นคง
เป็นไปไดย้ากแต่เป็นหนา้ท่ีของสังคมโดยรวมท่ีจะตอ้งช่วยกนัควบคุมคนทุกอาชีพตอ้งมีจริยธรรม 
จรรยาบรรณเป็นมาตรฐานควบคุมไม่ให้มีการละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ไม่กล้ากระท าผิด ทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ สังคมจึงจะอยูอ่ยา่งสงบสุขได้30   

กรมศาสนา กล่าวว่าจรรยาบรรณมีความส าคัญคือ 1) ช่วยควบคุมมาตรฐาน ประกัน
คุณภาพและปริมาณท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติังาน ตลอดจนการด าเนินงานขององคก์ร  2) ช่วยควบคุม

                                                           
28 วริยา ชินวรรณโณ, จริยธรรมในวชิาชีพ (กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ,์ 2546). 
29 อุบล เล้ียววาริณ, ความเป็นครูวชิาชีพ (วทิยาลยัการฝึกหดัครู มหาวทิยาลยัราชภฏัพระ

นคร2556). 
30 พระราชวรมุนี (ประยรู ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนกับริหาร (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธ

ธรรม, 2541). 
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จริยธรรมของบุคคลในองคก์รให้เป็นผูมี้ความซ่ือสัตย ์สุจริตและยุติธรรม 3) ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน 
คุณภาพและปริมาณของผลการปฏิบัติงานขององค์กร จัดท าข้ึนให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีอยู่เสมอ              
4) ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของบุคคลในองคก์ร และด าเนินการให้มีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจ
ต่อผูร่้วมงานในองค์กร 5) ช่วยลดการเอารัดเอาเปรียบ การฉ้อฉล ความเห็นแก่ตวั ตลอดจนความ  
มักง่ายใจแคบไม่เคยเสียสละ 6) ช่วยเน้นให้เห็นชัดเจนยิ่งข้ึนในภาพพจน์ท่ีดีขององค์กรท่ีมี
จริยธรรม และ 7) ช่วยท าให้หน้าท่ีพิทกัษสิ์ทธิตามกฎหมายขององค์กร ให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตาม
ท านองคลองธรรม31  

 สรุปไดว้า่ จรรยาบรรณของวชิาชีพมีความส าคญัในการช่วยควบคุม มาตรฐาน คุณภาพของ
บุคคลในองคก์ร โดยใช้เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบวิชาชีพยึดถือในการประพฤติปฏิบติัตนไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ให้ตระหนกัรู้ในความส าคญัของบทบาทหน้าท่ีและภาระงานของตนต่อองค์กรและสังคม 
อีกทั้งยงัช่วยปลูกฝังคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และการประพฤติปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามท านอง
คลองธรรม เพื่อรักษาช่ือเสียง เกียรติยศและศกัด์ิศรีของผูอ้ยู่ในวงการวิชาชีพให้วิชาชีพคงฐานะ
ไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากสังคม และผดุงเกียรติยศ ศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ 

 

จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 

จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน  
ขอ้บงัคบั ก.พ. วา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2537 เน่ืองดว้ยขา้ราชการ

พลเรือนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้ งการให้บริการแก่
ประชาชนซ่ึงจ าเป็นตอ้งท างานร่วมกนัหลายฝ่าย ฉะนั้นเพื่อใหข้า้ราชการพลเรือนมีความประพฤติดี
ส านึกในหน้าท่ี  สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน จึงสมควรให้มีขอ้บงัคบั ก.พ.ว่าดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการ
พลเรือนไวเ้ป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไวซ่ึ้งศักด์ิศรีและส่งเสริมช่ือเสียง เกียรติคุณ   
เกียรติฐานะของขา้ราชการพลเรือน อนัจะยงัผลให้ผูป้ระพฤติเป็นท่ีเล่ือมใส ศรัทธา และยกย่อง   
ของบุคคลโดยทัว่ไป ซ่ึงประกอบดว้ย 4 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 
พึงเป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดี มีทศันคติท่ีดีและพฒันาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้ง

เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการมี

                                                           
31 กรมการศาสนา, คู่มือสอนจริยธรรมศึกษาระดบัวทิยาลยั (ฉบบัทดลอง) (กรุงเทพฯ: 

ส านกัพิมพก์ารศาสนา, 2522). 
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ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน และประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ ใชว้ิชาชีพใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความซ่ือสัตย ์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในกรณีท่ีวชิาชีพใด
มีจรรยาวชิาชีพก าหนดไว ้ก็พึงปฏิบติัตามจรรยาวชิาชีพนั้นดว้ย  

หมวดท่ี 2 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
พึงปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 

อย่างเต็มก าลงัความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยนัหมัน่เพียร ถูกตอ้งสมเหตุสมผล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคญั ประพฤติตนเป็นผูต้รงต่อเวลา และใช้เวลา
ราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มท่ี ดูแลรักษาและใช้ทรัพยสิ์นของทางราชการ 
อย่างประหยดัคุ้มค่า โดยระมัดระวงัมิให้เสียหายหรือส้ินเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อ
ทรัพยสิ์นของตนเอง 

หมวดท่ี 3 จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน 
พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งใน

ดา้นการใหค้วามคิดเห็น การช่วยท างาน และการแกปั้ญหาร่วมกนัรวมทั้งการเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็น
วา่จะมีประโยชน์ต่อการพฒันางานในความรับผิดชอบดว้ย ผูบ้งัคบับญัชาพึงดูแลเอาใจใส่ผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชาทั้งในดา้นการปฏิบติังาน ขวญั ก าลงัใจ สวสัดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ยู่
ใตบ้งัคบับญัชาตลอดจนปกครองผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ยหลกัการและเหตุผลท่ีถูกตอ้งตามท านอง
คลองธรรม ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ รวมทั้ งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี         
ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผูร่้วมงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน 
ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยความสุภาพมีน ้ าใจและมนุษยสัมพนัธ์อนัดี และละเวน้จากการน าผลงาน
ของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

หมวดท่ี 4 จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลงัความสามารถดว้ยความเป็นธรรม  เอ้ือเฟ้ือ มีน ้ าใจ

และใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน เม่ือเห็นว่าเร่ืองใดไม่สามารถปฏิบติัได้หรือไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าท่ีของตนจะตอ้งปฏิบติั ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยงัหน่วยงานหรือบุคคลซ่ึงตน
ทราบวา่มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ ต่อไป ประพฤติตนให้เป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลทัว่ไป 
และละเวน้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัยท่ีวิญญูชนจะให้กัน          
โดยเสน่หาจากผูม้าติดต่อราชการหรือผูซ่ึ้งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบติัหน้าท่ีราชการนั้น 
หากไดรั้บไวแ้ลว้และทราบภายหลงัว่าทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีรับไวมี้มูลค่าเกินปกติวิสัย   
ก็ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี32  
                                                           

32 ขอ้บงัคบั ก.พ. วา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2537. 



  24 

จรรยาบรรณของวชิาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
จากจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา คุรุสภาไดก้ าหนดขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ย

แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550 ซ่ึงเป็นประมวลพฤติกรรมท่ีเป็น
ตวัอยา่งของการประพฤติท่ีก าหนดข้ึนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ ตอ้งหรือพึงประพฤติปฏิบติัตาม
ประกอบด้วย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ท่ีก าหนดให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องหรือ         
พึงประพฤติตาม และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ท่ีก าหนดให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้ง
หรือพึงละเวน้ท่ีสอดคลอ้งกนั แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
        ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งมีวินยัในตนเอง พฒันาตนเองดา้นวิชาชีพ บุคลิกภาพและ

วสิัยทศัน์ ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่สมอ  
    พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์

1) ประพฤติตนเหมาะสมกบัสถานภาพและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2) ศึกษา คน้ควา้ ริเร่ิมสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ในการพฒันาวชิาชีพอยูเ่สมอ 
3) ส่งเสริมและพฒันาครูในการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ 
4) สร้างผลงานท่ีแสดงถึงการพฒันาความรู้และความคิดในวชิาชีพจนเป็นท่ียอมรับ 
5) ส่งเสริมการปฏิบติังานโดยมีแผนปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และใช้นวตักรรม

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัและกา้วทนัการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
    พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์

1) เก่ียวขอ้งกบัอบายมุขหรือเสพส่ิงเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นท่ี
น่ารังเกียจในสังคม 

2) ประพฤติผดิทางชูส้าวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 
     3) ไม่พฒันาความรู้ในวชิาชีพเพื่อพฒันาตนเองและองคก์าร 
    4) ไม่ส่งเสริมการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อไปปรับปรุงพฒันาการจดัการศึกษา 
    5) ไม่ มีแผนหรือไม่ป ฏิบัติงานตามแผน ไม่ มีการประเมินผลหรือไม่น าผล                  

การประเมินมาจดัท าแผนปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ือง 
2. จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

    ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผดิชอบต่อวชิาชีพ และเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ  
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พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
1) แสดงความช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่าของวชิาชีพ 
2) รักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ 
3) ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานในวชิาชีพใหส้าธารณชนรับรู้ 
4) ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต ตามกฎระเบียบและแบบแผนของ

ทางราชการ 
5) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความมุ่งมัน่ ตั้งใจและใชค้วามรู้ความสามารถในการพฒันาครูและ

บุคลากร 
6) สนบัสนุนการจดักิจกรรมเก่ียวกบั การพฒันาครู การเรียนการสอนและการบริหาร

สถานศึกษา 
7) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์ วิจัยและน าเสนอผลงาน           

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ 
8) เข้าร่วมส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่าง

สร้างสรรค ์
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
1) วพิากษห์รือวจิารณ์องคก์ารหรือวชิาชีพ จนท าใหเ้กิดความเสียหาย 
2) ดูหม่ิน เหยียดหยาม ให้ร้ายผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพหรือองค์กร

วชิาชีพ 
3) ประกอบการงานอ่ืนท่ีไม่เหมาะสมกบัการเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา 
4) ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือแบบแผนของ   

ทางราชการ จนก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
5) ละเลยเพิกเฉยหรือไม่ด าเนินการต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพท่ีประพฤติผดิจรรยาบรรณ 
6) คดัลอกหรือน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
7) บิดเบือนหลกัวชิาการในการปฏิบติังานจนก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
8) ใชค้วามรู้ทางวิชาการ วิชาชีพหรืออาศยัองคก์รวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง

หรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
 3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

    ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลงัใจแก่ศิษยแ์ละ
ผูรั้บบริการตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ทกัษะและนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงาม แก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถดว้ย
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ความบริสุทธ์ิใจ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทั้งทางกาย วาจา  
และจิตใจ ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา 
จิตใจอารมณ์และสังคมของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ และผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งให้บริการด้วยความ
จริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ  

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
1) ปฏิบติังานหรือใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ โดยค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูรั้บบริการ 
2) ส่งเสริมใหมี้การด าเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส 
3) บริหารงานโดยยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
4) รับฟังความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 
5) ให้ครูและบุคลากร มีส่วนร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและเลือกวิธีการปฏิบัติท่ี

เหมาะสมกบัตนเอง 
6) เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ ด้วยการรับฟังความคิดเห็น      

ยกยอ่งชมเชย และใหก้ าลงัใจอยา่งกลัยาณมิตร 
7) ให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริการไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดหรือวธีิการท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการพฒันาวชิาชีพ 
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
1) ปฏิบัติงานมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะเลือก

ปฏิบติั 
2) เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผูรั้บบริการในงานตามบทบาทหนา้ท่ี 

4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 
    ผูบ้ริหารสถานศึกษา พึงช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมัน่ใน

ระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ โดยพึงประพฤติและละเวน้การประพฤติตามแบบ
แผนพฤติกรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
1) ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการบริหารเพื่อใหเ้กิดการพฒันาทุกดา้นต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
2) ส่งเสริมและพิทกัษสิ์ทธิของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
3) เป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงและพฒันา 
4) ใชร้ะบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
5) มีความรัก ความสามคัคีและร่วมใจกนั ผนึกก าลงัในการพฒันาการศึกษา 
6) ยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
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พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
1) น าเสนอแง่มุมทางลบต่อวชิาชีพ ขอ้เสนอไม่ไดเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 
2) ปกปิดความรู้ ไม่ช่วยเหลือผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
3) แนะน าในทางไม่ถูกต้องต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพจนท าให้เกิดผลเสียต่อผูร่้วม

ประกอบวชิาชีพ 
4) ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกบัผูร่้วมประกอบวิชาชีพในเร่ืองท่ีตนมีความถนดั

แมไ้ดรั้บการร้องขอ 
5) ปฏิบติัหน้าท่ีโดยค านึงถึงความพึงพอใจของตนเองเป็นหลกั ไม่ตระหนักถึงความ

แตกต่างระหวา่งบุคคลของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
6) ใช้อ  านาจหน้าท่ีปกป้องพวกพอ้งของตนท่ีกระท าผิด โดยไม่ค  านึงถึงความเสียหาย    

ท่ีเกิดข้ึนกบัผูร่้วมประกอบวชิาชีพหรือองคก์าร 
7) ยอมรับและชมเชยการกระท าของผูร่้วมประกอบวิชาชีพท่ีบกพร่องต่อหน้าท่ีหรือ

ศีลธรรมอนัดี 
8) วพิากษ ์วจิารณ์ผูร่้วมประกอบวชิาชีพในเร่ืองท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือแตกความ

สามคัคี 
5. จรรยาบรรณต่อสังคม 
   ผูบ้ริหารสถานศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาเศรษฐกิจ 

สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมัน่
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข โดยพึงประพฤติและ       
ละเวน้การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
1) ยดึมัน่ สนบัสนุน และส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
2) ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือในทางวชิาการหรือวชิาชีพแก่ชุมชน 
3) ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมเพื่อใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริการเกิดการเรียนรู้และ

สามารถด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เป็นผูน้ าในการวางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม พฒันาเศรษฐกิจภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรม 
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พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
1) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนท่ีจดัเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา

ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม 
2) ไม่แสดงความเป็นผูน้ าในการอนุรักษห์รือพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา

ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาหรือส่ิงแวดลอ้ม 
3) ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการอนุรักษห์รือพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
4) ปฏิบติัตนเป็นปฏิปักษต่์อวฒันธรรมอนัดีงามของชุมชนหรือสังคม33  
 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณวชิาชีพ พ.ศ. 2556 

โดยมีสาระส าคญั คือการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
ทั้งต่อตนเอง ผูรั้บบริการ ผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และสังคม ซ่ึงมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ ภายหลงัประกาศ  
ลงในราชกิจจานุเบกษา  

“ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา” วา่หมายถึง ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา 
และบุคลาการทางการศึกษาอ่ืน ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

“จรรยาบรรณวิชาชีพ” หมายถึง มาตรฐานการปฏิบติัตนท่ีก าหนดข้ึนเป็นแบบแผนในการ
ประพฤติตน ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ช่ือเสียงและฐานะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ ศึกษาให้เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่ผูรั้บบริการและ
สังคม อนัจะน ามาซ่ึงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ 

ส าหรับสาระในขอ้บงัคบัดังกล่าวท่ีน่าสนใจ ได้แก่จรรยาบรรณวิชาชีพของผูป้ระกอบ
วชิาชีพทางการศึกษาท่ีมีการก าหนดไว ้5 จรรยาบรรณ ประกอบดว้ย 

1. จรรยาบรรณต่อตนเองผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งมีวินยัในตนเอง พฒันาตนเอง
ด้านวิชาชีพบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยูเ่สมอ 

2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต 
รับผดิชอบต่อวชิาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ 

3. จรรยาบรรณต่อผู ้รับบริการผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ 
ช่วยเหลือ ส่งเสริมใหก้ าลงัใจแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ 

                                                           
33 ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ.2550, ราช

กิจจานุเบกษา เล่ม 124, ตอนพิเศษ 51 ง (27 เมษายน 2550). 
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4. จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือ
เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรคโ์ดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

5.จรรยาบรรณต่อสังคมผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้ าใน
การอนุรักษ์และพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข34   

 

จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพเวชกรรม  แบ่งเป็น 6 หมวด ดงัน้ี 
หมวด 1 หลกัทัว่ไป เก่ียวกบัการด ารงตนในสังคม การไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นเหตุให้

เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพและตอ้งประกอบวิชาชีพ โดยไม่ค  านึงถึงฐานะ เช้ือชาติ สัญชาติ 
ศาสนา สังคม หรือสิทธิทางการเมือง 

หมวด 2 เก่ียวกบัการไม่โฆษณาหรือให้ผูอ่ื้นโฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
ตนเองและผูอ่ื้น 

หมวด 3 การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตอ้งรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ   
ไม่ชักจูงหรือชกัชวนให้ผูป่้วยมารับบริการเพื่อประโยชน์ของตน ไม่สั่งหรือสนับสนุนการใช้ยา
ต าราลบั ไม่ออกใบรับรองอนัเป็นความเท็จ ไม่เปิดเผยความลบัของผูป่้วย ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือ   
ผูท่ี้อยูใ่นอนัตรายจากการเจบ็ป่วย 

หมวด 4 การปฏิบติัต่อผูร่้วมวิชาชีพ พึงยกยอ่งให้เกียรติ เคารพในศกัด์ิศรีซ่ึงกนัและกนั
ไม่ทบัถมใหร้้ายหรือกลัน่แกลง้กนั และตอ้งไม่ชกัจูงผูป่้วยของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

หมวด 5 การปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน พึงยกย่องให้เกียรติเคารพในศกัด์ิศรีของผูร่้วมงาน     
ไม่ทบัถมใหร้้ายหรือกลัน่แกลง้ผูร่้วมงาน และพึงสนบัสนุนการประกอบวชิาชีพของผูร่้วมงาน 

หมวด 6 การทดลองในมนุษย ์ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูถู้กทดลองและรับผิดชอบ
ต่อการทดลอง35  

 
 
 

                                                           
34 ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. 2556, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130, 

ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556). 
35 สุชาดา ชินะจิตร, รวบรวมจรรยาบรรณอาจารยแ์ละจรรยาบรรณวชิาชีพ (กรุงเทพฯ: โรง

พิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2534). 



  30 

จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพการแพทย์แผนไทย  
ขอ้บงัคบัสภาการแพทยแ์ผนไทยว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย 

พ.ศ.2557 ประกอบดว้ย 7 หมวด ดงัน้ี 
หมวด 1 หลกัทัว่ไป 

ขอ้ 1 ผูป้ระกอบวชิาชีพยอ่มด ารงตนใหส้มควรในสังคมโดยธรรม เคารพต่อ
กฎหมายของบา้นเมือง 

ขอ้ 2 ผูป้ระกอบวชิาชีพยอ่มไม่ประพฤติหรือกระท าการใดๆ อนัอาจเป็นเหตุให้
เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ 

ขอ้ 3 ผูป้ระกอบวิชาชีพยอ่มประกอบวิชาชีพ โดยยดึถือสุขภาพและความปลอดภยั
ของผูป่้วยและประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยไม่ค  านึงถึงฐานะ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม
หรือการเมือง 

หมวด 2 การประกอบวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 
ขอ้ 4 ผูป้ระกอบวิชาชีพพึงหมัน่ศึกษาหาความรู้ ความกา้วหน้าทางวิชาการต่างๆ 

เพื่อรักษาไวซ่ึ้งมาตรฐานแห่งวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย ตามท่ีสภาวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย
ก าหนด 

ขอ้ 5 ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพในระดบัท่ีดี
ท่ีสุดและพยายามให้ผูป่้วยพ้นจากอาการทรมานจากโรคและความพิการต่างๆ โดยไม่เรียกร้อง
สินจา้งรางวลัพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการท่ีควรไดรั้บตามปกติ 

ขอ้ 6 ประกอบวิชาชีพตอ้งไม่จูงใจหรือชกัชวนให้ผูป่้วยมารับบริการทางวิชาชีพ
เพื่อผลประโยชน์ของตน 

ขอ้ 7 ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งไม่ให้หรือรับผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนเน่ืองจาก
การรับหรือส่งผูป่้วยเพื่อรับบริการทางการแพทย ์

ขอ้ 8 ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งปฏิบติัต่อผูป่้วยโดยสุภาพมีน ้ าใจ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
ปราศจากการบงัคบัขู่เขญ็ ล่วงเกินและลวนลามผูป่้วยดว้ยกาย วาจา ใจ ทางดา้นกามารมณ์และอ่ืนๆ 

ขอ้ 9 ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งไม่หลอกลวงผูป่้วยให้หลงเขา้ใจผิดในการประกอบ
วชิาชีพ 

ขอ้ 10 ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค  านึงถึงความปลอดภยั
และความส้ินเปลืองของผูป่้วย 

ขอ้ 11 ผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งไม่ใหค้  ารับรองอนัเป็นเทจ็ 
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ขอ้ 12 ผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งไม่เปิดเผยความลบัของผูป่้วยซ่ึงตนทราบมาเน่ืองจาก
การประกอบวิชาชีพ เวน้แต่ดว้ยความยินยอมของผูป่้วย หรือเม่ือตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือตาม
หนา้ท่ี 

ขอ้ 13 ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผูท่ี้อยู่ในระยะอนัตรายจาก
การเจบ็ป่วยเม่ือไดรั้บค าขอร้องและตนอยูใ่นฐานะท่ีจะช่วยได ้

ขอ้ 14 ผูป้ระกอบวิชาชีพพึงให้ค  าแนะน าเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและการใช้ยา      
แก่ผูป่้วย 

ข้อ 15 ผูป้ระกอบวิชาชีพต้องไม่ใช้หรือสนับสนุนให้มีการประกอบวิชาชีพ       
โดยผดิกฎหมาย 

หมวด 3 การโฆษณาการประกอบวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 
ขอ้ 16 ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งไม่โฆษณา ใช้ จา้งหรือยินยอมให้ผูอ่ื้นโฆษณาการ

ประกอบวชิาชีพความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพของตน 
ขอ้ 17 ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งไม่โฆษณา ใช ้จา้งหรือให้ผูอ่ื้นโฆษณาการประกอบ

วชิาชีพความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพของผูอ่ื้น 
ขอ้ 18 การโฆษณาตามขอ้ 16 และขอ้ 17 อาจกระท าไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 1) การแสดง 

ผลงานในวารสารทางวิชาการหรือในการประชุมวิชาการ 2) การแสดงผลงานในหนา้ท่ี หรือในการ
บ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะ 3) การแสดงผลงานหรือความกา้วหนา้ ทางวิชาการเพื่อการศึกษาของ
มวลชน  4)  การประกาศเกียรติคุณเป็นทางการโดยสถาบนัวชิาการ สมาคม หรือมูลนิธิ 

ข้อ 19 ผูป้ระกอบวิชาชีพสามารถแสดงข้อความเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ     
ของตนท่ีสถานท่ีท าการประกอบวิชาชีพไดเ้พียงขอ้ความเฉพาะเร่ืองต่อไปน้ี 1) ช่ือนามสกุล และ
อาจมีค าประกอบช่ือได้เพียง ต าแหน่งทางวิชาการ ฐานันดรศักด์ิ ยศและบรรดาศักด์ิเท่านั้ น               
2) ช่ือปริญญา วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมติั หรือหนังสือแสดงคุณวุฒิอย่างอ่ืน ซ่ึงตนได้รับจาก      
สภาวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทย หรือสถาบนัท่ีทางราชการรับรอง  3) ประเภทของการประกอบ
วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 4) เวลาท าการ 

ข้อ 20 ผูป้ระกอบวิชาชีพสามารถแจ้งข้อความการประกอบวิชาชีพ เฉพาะการ
แสดงท่ีอยูท่ี่ตั้งสถานท่ีท าการประกอบวิชาชีพ หมายเลขโทรศพัท ์หรือการส่ือสารอ่ืน หรือขอ้ความ
ท่ีอนุญาตตามขอ้ 19 

ขอ้ 21 ผูป้ระกอบวิชาชีพผูท้  าการเผยแพร่ให้ขอ้มูลทางวิชาการหรือตอบปัญหา
เก่ียวกับวิชาชีพทางส่ือมวลชน ถ้าแสดงตนว่าเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพต้องไม่แจง้สถานท่ีท าการ
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ประกอบวิชาชีพส่วนตวัท านองการโฆษณาและตอ้งไม่มีการแจง้ขอ้ความตามขอ้ 22 ในท่ีเดียวกนั
หรือขณะเดียวกนันั้นดว้ย 

หมวด 4 การปฏิบติัต่อผูร่้วมวชิาชีพ 
ขอ้ 22 ผูป้ระกอบวิชาชีพพึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศกัด์ิศรีซ่ึงกนัและกนั 

รวมทั้งสร้างความสามคัคีในหมู่ผูร่้วมวชิาชีพ 
ขอ้ 23 ผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งไม่เอาผลงานของผูป้ระกอบวชิาชีพอ่ืนมาเป็นของตน 
ข้อ 24 ผูป้ระกอบวิชาชีพต้องไม่ให้ร้าย หรือดูหม่ินเหยียดหยามผูร่้วมวิชาชีพ

ดว้ยกนั 
ขอ้ 25 ผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งไม่ชกัจูงผูป่้วยของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

หมวด 5 การปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน 
ขอ้ 26 ผูป้ระกอบวชิาชีพพึงยกยอ่งใหเ้กียรติและเคารพในศกัด์ิศรีของผูร่้วมงาน 
ขอ้ 27 ผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งไม่ใหร้้าย หรือดูหม่ินเหยยีดหยามผูร่้วมงาน 
ขอ้ 28 ผูป้ระกอบวิชาชีพพึงส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูร่้วมงานมีโอกาสเพิ่มพูน

ความรู้ทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมวด 6 การทดลองในมนุษย ์

ขอ้ 29 ผูป้ระกอบวิชาชีพผูท้  าการทดลองในมนุษย์ตอ้งได้รับความยินยอมจาก         
ผูถู้กทดลองเป็นลายลกัษณ์อกัษร และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการวา่ดว้ยจริยธรรม
การท าวจิยัในมนุษย ์

หมวด 7 การปฏิบติัตนเก่ียวกบัสถานท่ีท าการประกอบวชิาชีพ 
ขอ้ 30 ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งปฏิบติัตนเก่ียวกบัสถานท่ีท าการประกอบวิชาชีพ  

ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลและกฎหมายวา่ดว้ยยา36  
 

จรรยาบรรณวชิาชีพบัญชี  

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความประพฤติและการด าเนินงานของผูท้  าบญัชีท่ีตอ้งปฏิบติัตามกรอบ
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพบญัชี ซ่ึงก าหนดและควบคุมโดยสภาวชิาชีพบญัชี มี 6 ดา้น ดงัน้ี 

 1. ดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 2. ดา้นความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 
 3. ดา้นการรักษาความลบั 

                                                           
36 ขอ้บงัคบัสภาการแพทยแ์ผนไทยวา่ดว้ยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 

2557, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131, ตอนพิเศษ 204 ง (13 ตุลาคม 2557). 
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   4. ดา้นความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ 
 5. ด้านความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูท้  าบัญชี

ปฏิบติัหนา้ท่ีให ้
 6. ดา้นความรับผดิชอบต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพ 

ประมวลจรรยาบรรณของสมาคมครูใหญ่ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศ
ออสเตรเลยี (Code of  ethics The Australian Secondary Principals Association)  

สมาคมครูใหญ่โรงเรียนมธัยมตน้ประเทศออสเตรเลียไดล้งความเห็นให้ประกาศสถานะ
ความเป็นสถาบนัวิชาชีพครูใหญ่มธัยมตน้ (secondary principalship) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 มิติดงัน้ี 
1) การยึดมัน่เอาผลของประมวลจรรยาบรรณเป็นหลกัยึดส าหรับปฏิบติั 2) มัน่อุทิศเพื่อให้การศึกษา
เอ้ืออ านวยแก่ผูเ้รียน และ3) มุ่งสัมฤทธิผลและด ารงรักษาระดบัความกา้วหน้าสูงสุด เพื่อศกัยภาพ
การแข่งขนัความเป็นผูน้ าทางการศึกษา 

เน่ืองจากกฎหมายท่ีจดัระเบียบ (ธรรมนูญ) ของสมาคมก าหนดใหใ้ชป้ระมวลจรรยาบรรณ
ของสมาคมเพื่อให้การรับรองออกใบอนุญาตให้กบัสมาชิกในดา้นออกใบอนุญาต ขอ้พนัธะสัญญา
ทางวิชาชีพครูใหญ่ความเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน (principalship) ท่ีตอ้งมีหน้าท่ีในการพฒันาผูเ้รียน
ดว้ยความรับผิดชอบให้แต่ละคนมุ่งสู่ความเป็นคนดีของสังคม สมาชิกของสมาคมตอ้ง ตระหนกัถึง
ความรักผิดชอบในความเป็นไปตามสาระส าคญัของผูเ้รียนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูกผนักบัภาระส าคญัของ
โรงเรียนตามหนา้ท่ีตลอดช่วงท่ีพวกเขาอยูใ่นกระบวนการศึกษาเล่าเรียนช่วงชีวิตวยัเรียนตวัเองเป็น
ท่ีพึงเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนัอยา่งชดัเจน (Interdependence) สมาชิกพึงปฏิบติัดงัน้ี  

1. พึงระลึกอยู่เสมอว่าความรับผิดชอบในเบ้ืองต้นคือการสนับสนุนการเจริญเติบโต
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนในดา้นสติปัญญาและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  

2. พึงเห็นโรงเรียนคือชุมชนแห่งการศึกษาท่ีมีพนัธกิจต่อการเจริญเติบโตของบุคลากร 
ของสมาชิกในชุมชนทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงนกัเรียนและคณะครูดว้ย  

3. ตอ้งมีความเป็นผูน้ าทางการศึกษาสมกบัเป็นบุคคลส าคญัตามภาระหน้าท่ีทางวิชาชีพ
ดว้ยความรับผิดชอบในโรงเรียนในเร่ืองคุณภาพในการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน การวดัผล
ประเมินผลและการรายงานผลการเรียนการสอนตามหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

4. พึงพฒันาความรู้ทกัษะและเจตนคติทางวิชาชีพการเป็นครูใหญ่อยา่งต่อเน่ืองและคน้หา
วธีิการเพื่อน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนร่วมงาน 

5. พึงร่วมมือกันด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มก าลังความสามารถในการสร้างทีมงาน   
เพื่อพนัธกิจของโรงเรียน 
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6. พึงร่วมมือกบัคณะทีมงานเพื่อสร้างสัมพนัธภาพกบัครอบครัวในฐานะเป็นครูคนแรก
ของผูเ้รียนและขยายกวา้งไปสู่ชุมชน 

7. พึงให้การยอมรับและเคารพต่อพนัธะทางสังคมของโรงเรียนท่ีมีต่อสังคมโดยรอบ         
ผูเ้ป็นเจา้ของคุณค่าทั้งปวงวา่เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของโรงเรียนและเป็นกลุ่มบุคคลท่ีส าคญั
เก่ียวกบัโรงเรียนในดา้นสนบัสนุนคุณธรรมและใหก้ารสนบัสนุนอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียน 

8. พึงเอาใจใส่บทบาทความรับผิดในความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพให้กับคณะครู            
ในโรงเรียน   

9. พึงพยายามมุ่งมัน่ให้แน่วแน่มัน่คงต่อพนัธะสัญญาท่ีไดใ้หไ้วเ้พื่อสร้างคุณค่าและปฏิบติั
ตามใหเ้ป็นไปตามกระบวนการท่ียดึเอาประโยชน์ของโรงเรียนท่ีใหไ้วจ้นส าเร็จ 

10. พึงแสดงออกถึงความภกัดีต่อผูมี้พระคุณในการจา้งงานอย่างสม ่าเสมอ มัน่คงกบังาน
ในหนา้ท่ีท่ีตอ้งจดับริการท่ีดีต่อชุมชนแวดลอ้มโรงเรียน 

11. พึงยดึมัน่ต่อการสนบัสนุนงานวชิาชีพของสมาคมครูใหญ่โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้
ของออสเตรเลียและองคค์ณะสมาคมวชิาชีพครูใหญ่อ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพ 

12. พึงประพฤติปฏิบติัการแสดงออกถึงการมีมาตรฐานท่ีสูงยิ่งในการมีศีลธรรมท่ีเหมาะสม
อยา่งยิง่กบัการเป็นครูใหญ่37    

 

 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของรัฐเคนตั๊กกี้  (KY: Education 
Professional Standardsn Board) มีจรรยาบรรณของตนไวด้ว้ยหลกัจรรยาบรรณใหญ่ 3 ประการ 

1. จรรยาบรรณต่อนกัเรียน ให้บริการการเรียนการสอนนกัเรียนโดยไม่มีอคติ เคารพใน
สิทธิ ดูแล และปกป้องสุขภาพอนามยัให้กับนักเรียน ไม่ใช้อ  านาจของวิชาชีพครูเพื่อประโยชน์
ส่วนตวั รักษาขอ้มูลและความลบัของนกัเรียน 

2. จรรยาบรรณต่อผูป้กครอง ติดต่อส่ือสารกบัผูป้กครองนกัเรียนให้ประจกัษ์วา่มีความ
สนใจต่อนกัเรียนจริง เขา้ใจวฒันธรรมของชุมชนและสภาพแวดลอ้มทางบา้นของนกัเรียน ไม่ใช้
ประโยชน์ของสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ส่วนตวั  

3. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพการศึกษา ประพฤติปฏิบติัตนเพื่อรักษาศกัด์ิศรีของวิชาชีพ 
ปฏิบติัต่อผูร่้วมอาชีพตามความรับผดิชอบและสิทธิ ไม่ใชว้ิธีการบงัคบัหรือปฏิบติัการใหป้ระโยชน์
แก่บุคคลเพื่อไดอิ้ทธิพลมาใชใ้นการตดัสินใจของตน38  

                                                           
37 Forster, "Codes of Ethics in Australian Education: Towards a National Perspective," 

Australian Journal of Teacher Education 37  (2012). 
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จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่าไม่ว่าจะประกอบวิชาชีพใดๆ นั้นล้วนมีหลักแห่ง
มาตรฐานการปฏิบติัตนท่ีเป็นแนวทางในการประพฤติ อนัเป็นขอ้ก าหนดกิริยาท่ีบุคคลในสถานะ
และอาชีพต่างๆ พึงตระหนักและปฏิบติั เพื่อใช้เป็นไปในแนวทางท่ีอ านวยประโยชน์สุข ทั้งแก่
ตนเองและผูอ่ื้นทั้งส้ิน ผูว้ิจยัเล็งเห็นวา่จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษามีความส าคญั
และจ าเป็นมากต่อองค์กรหรือสถานศึกษา ท่ีใช้เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวและเป็นแบบแผนใน                
การประพฤติปฏิบติัตน เพื่อมุ่งให้การบริหาร กระบวนการจดัการในสถานศึกษาประสบความส าเร็จ
เป็นอยา่งดี ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามแนวความคิด
ของคุรุสภาท่ีออกเป็นขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ    
พ.ศ.2550 และขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ.2556 ดงัท่ี กล่าวมา 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง หมายถึง การประพฤติตนเหมาะสมกบัสถานภาพและเป็น
แบบอยา่งท่ีดี ศึกษา คน้ควา้ ริเร่ิมสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ในการพฒันาวิชาชีพอยูเ่สมอ ส่งเสริมและ
พฒันาครูในการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ สร้างผลงานท่ีแสดงถึงการพฒันา
ความรู้และความคิดในวิชาชีพจนเป็นท่ียอมรับ ส่งเสริมการปฏิบติังานโดยมีแผนปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม และใชน้วตักรรมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัและกา้วทนั การเปล่ียนแปลงใน
อนาคต 

ส่วนท่ี 2 จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ หมายถึง การรักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ 
ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต ตามกฎระเบียบและแบบแผนของทางราชการ    
ดว้ยความมุ่งมัน่ ตั้งใจและใชค้วามรู้ความสามารถในการพฒันาครูและบุคลากร สนบัสนุนการจดั
กิจกรรมเก่ียวกบั การพฒันาครู การเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรได้ศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์ วิจยัและน าเสนอผลงานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ ยกย่องและ      
เชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานในวชิาชีพใหส้าธารณชนรับรู้ 

ส่วนท่ี 3 จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ หมายถึง การปฏิบติังานหรือให้บริการอย่างมี
คุณภาพ ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชนและผูด้้อยโอกาส รับฟังความ
คิดเห็นท่ีมีเหตุผลของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 
ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นยกยอ่งชมเชย และให้ก าลงัใจอยา่งกลัยาณมิตร ให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ
ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดหรือวธีิการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาชีพ 

ส่วนท่ี 4 จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ หมายถึง ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการบริหาร
เพื่อให้เกิดการพฒันาทุกดา้นต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ ส่งเสริมและพิทกัษสิ์ทธิของผูร่้วมประกอบ
                                                                                                                                                                      

38 "Ky: Education Professional Standardsn Board-Code of Ethics, ,"  
http://www.kyepsb.net. 
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วิชาชีพ ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผูร่้วมประกอบวิชาชีพ มีความรัก ความ
สามคัคีและร่วมใจกนั ผนึกก าลงัในการพฒันาการศึกษา เป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงและพฒันา 
ยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

ส่วนท่ี 5 จรรยาบรรณต่อสังคม หมายถึง ยึดมัน่ สนับสนุน และส่งเสริม การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทาง
วิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมเพื่อให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 
เกิดการเรียนรู้และสามารถด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผูน้ าในการวางแผนและ
ด าเนินการเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พฒันาเศรษฐกิจภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรม 

 

การบริหารงานบุคคล 

ความหมายการบริหารงานบุคคล 

 การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กรใดๆ ก็ตามยอ่มอยู่ท่ีการบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นส าคญั ในบรรดาทรัพยากร        
การบริหารทั้งหลาย เป็นที่ยอมรับวา่ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีความส าคญั
มากท่ีสุดเพราะมนุษย์เป็นผูมี้ความคิด มีสติปัญญาดี เป็นกลไกส าคญักว่าส่ิงมีชีวิตใดๆ ในการ
ดดัแปลงปรับปรุงพฒันาทรัพยากรอ่ืนๆ ใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง องคก์รหน่วยงาน และสังคม
ภายใต ้เง่ือนไขต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ ดงันั้นการบริหารงานในองคก์รหรือหน่วยงาน
ต่างๆ จึงให้ความส าคญักบัการบริหารงานบุคคลเป็นอนัดบัแรกๆ มีนกัวิชาการและนกับริหารได้
เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบั ความหมายของ “การบริหารงานบุคคล” ไว ้ดงัน้ี 
 เกรียงศกัด์ิ เขียวยิ่ง กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) 
คือ การใช้ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององค์กร โดยผูบ้ริหารจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
ประสานความร่วมมือในการบริหารจดัการทรัพยากรณ์มนุษยใ์หมี้ระบบและเกิดประสิทธิภาพ39 

วรนารถ แสงมณี กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ 
กระบวนการท่ีผูบ้ริหารใชก้ลยุทธ์ในการสรรหา คดัเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
จะปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์ร และใหค้วามสนใจในการพฒันาและธ ารงรักษาบุคลากรให้มีการเพิ่มพูน

                                                           
39 เกรียงศกัด์ิ  เขียวยิง่, การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(กรุงเทพฯ: บริษทัรุ่งเรืองรัตน์ พร้ินต้ิง 

จ  ากดั, 2550). 
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ความรู้ความสามารถ มีสุขภาพจิตท่ีดีในการท างาน และหาวิธีท่ีท าให้บุคลากรในองคก์รท่ีตอ้งพน้
จากการท างานดว้ยเหตุใดๆ สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข40  

วิชัย โถสุวรรณจินดา กล่าวว่า กระบวนการท่ีผูบ้ริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการ   
สรรหา คดัเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบติังานในองค์กร พร้อมทั้งสนใจ      
ในการพฒันาการบ ารุงรักษาใหส้มาชิกท่ีปฏิบติังาน41  

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา กล่าวว่า กระบวนการท่ีผูบ้ริหาร    
มีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับงานบุคลากรหรือบุคคลท่ีต้องปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับบุคลากรขององค์กร     
ร่วมใชค้วามรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการสรรหา คดัเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
ใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังานในองคก์ร พร้อมทั้งการธ ารงรักษาและพฒันาให้บุคลากรขององคก์ร
มีศกัยภาพท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน มีคุณภาพชีวติท่ีดี42  

เสนาะ ติเยาว ์กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล คือ การจดัระเบียบและดูแลบุคคลให้ท างาน
อยา่งเต็มความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลใหม้ากท่ีสุด เป็นกระบวนการท่ีท าให้ไดม้า ซ่ึงบุคคล  
การใชง้านบุคคล การบ ารุงรักษาบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในจ านวนท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม นั่นคือหน้าท่ีในการรับสมคัร การคดัเลือก การฝึกอบรม การพฒันาบุคคล การรักษา
ระเบียบวนิยั การใหส้วสัดิการ และการโยกยา้ยเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน43  

บุญเลิศ  ไพรินทร์ ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยว์า่ เป็นกระบวนการใน
การก าหนดนโยบายและแผน รวมถึงกฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกับการวางแผนก าลังคน      
การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงินเดือน เพื่อให้องค์การได้มาซ่ึงบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ทกัษะ และทศันคติเขา้มาปฏิบติังานในองค์การให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้รวมทั้งมีการใช้บุคคล
เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกับงาน ช่วยให้การปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงค์ของ      

                                                           
40 วรนารถ  แสงมณี, การบริหารทรัพยากรมนุษย/์งานบุคคล (กรุงเทพมหานคร: ประสิทธิ

ภณัฑแ์อนดพ์ร้ินต้ิง, 2547). 
41 วชิยั โถสุวรรณจินดา. 
42 คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา, การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(ม.

ป.ท. : ม.ป.พ., 2553). 
43 เสนาะ  ติเยาว,์ การบริหารงานบุคคล, พิมพค์ร้ังท่ี 12 ed. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์, 2543). 
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ทั้ งส่วนบุคคลและองค์การ และยงัรวมถึงกระบวนการทางวินัย การรักษาวินัย และการให ้ 
ผลประโยชน์เก้ือกูล จนกระทัง่บุคคลพน้จากงานไปในท่ีสุด44  

บีช (Beach) กล่าววา่ การบริหารงานบุคคล  คือ การด าเนินงานต่างๆเก่ียวกับตวับุคคล      
การคดัเลือกบุคคล การให้การศึกษาอบรม การก าหนดส่ิงตอบแทนต่างๆ การควบคุมอตัราก าลงั  
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน การสร้างภาวะผูน้ า ตลอดจนการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี    
ในองคก์ร45  

แคสเตทเทอร์ (Castetter) กล่าววา่ ความส าเร็จทางการศึกษาส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัคุณภาพ
ของบุคคลและประสิทธิภาพในการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่บุคคลและกลุ่มบุคคล อาคาร
สถานที่ จุดมุ่งหมาย เงิน โครงการท่ีดี ความเป็นผูน้ า ลว้นมีความจ าเป็นและส าคญัแต่องคป์ระกอบ
ท่ีส าคญัท่ีสุดในกระบวนการศึกษา คือ “คน” ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท างานเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
เด็กและเยาวชนใหเ้ป็นท่ีพึงปรารถนา46  

อาร์มสตรอง (Armstrong) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การใช้กลยุทธ์        
เชิงรุกท่ีมีความสัมพนัธ์กันอย่างต่อ เน่ืองในการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดใน
องค์กร นัน่คือทรัพยากรบุคคลภายในองค์เพื่อให้การท างานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ47  

ฮอยและเชอร์ชิว  (Hoy and Cecil)  อธิบายวา่ การบริหารโรงเรียนเป็นการบริหารบุคลากร
ทางการศึกษา ครู นักเรียน เพื่อให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติังานในโรงเรียนให้
บุคคลทั้ง 3 กลุ่มเห็นดว้ยและด าเนินการตามขอ้ตกลงท่ีวางไวแ้ละพึงยดึปฏิบติัโดยเคร่งครัด48  

นิโกร (Nigro ) ไดอ้ธิบายวา่ การบริหารงานบุคคล คือ ศิลปะในการเลือกสรรคนใหม่และ
คนเก่าในลกัษณะท่ีจะใหไ้ดผ้ลงานและคุณภาพ49  
                                                           

44 บุญเลิศ  ไพรินทร์, พฤติกรรมการบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ: ส านกัขา้ราชการพล
เรือน, 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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จากแนวคิดของนักวิชาการทั้ งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผูว้ิจ ัยสามารถสรุปได้ว่า        
การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการต่างๆ ในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล นบัตั้งแต่
การก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและเลือกสรร          
การธ ารงรักษาบุคลากร การพฒันาให้บุคลากรก้าวหน้าทนัสมยั การควบคุม ซ่ึงเป็นกระบวนการ
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีผู ้บริหารท่ีต้องใช้ทั้ งศิลปะและกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อให้ได้บุคคล             
ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังานในองคก์ร 

แนวคิดและหลกัการบริหารงานบุคคล 

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ย่อมต้องการบุคลากรท่ีมีทั้ งความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถควบคุมการด าเนินงานให้ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี แนวคิดของการ
บริหารงานบุคคลโดยทัว่ไปนั้นไดมี้ผูใ้หนิ้ยามความหมายไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี 
 วลิาวรรณ รพีพิศาล กล่าววา่ การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนั มิไดเ้นน้ในเร่ืองความรู้ 
ความสามารถเพียงอย่างเดียวหากแต่มีการขยายแนวคิดในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
แผนใหม่ให้ มีขอบเขตกว้างยิ่ง ข้ึน  ถือเป็นการส่งเสริมกระบวนการบริหารให้มี คุณธรรม              
โดยผูรั้บผดิชอบงานดา้นน้ีจะตอ้งมีบทบาทเพิ่มข้ึนในการใชก้ลยทุธ์ท่ีจะช่วยให้การบริหารงานดา้น
ทรัพยากรมนุษย์มีส่วนผลักดันให้องค์การหาจุดยืน และข้อได้เปรียบในการแข่งขันสามารถ
ยกระดบัการบริหารงานใหมี้คุณภาพ โดยเนน้หลกัปฏิบติัต่อไปน้ี 

1. มุ่งสร้างประสิทธิภาพของบุคลากร นอกจากจะตระหนกัวา่ประสิทธิภาพของงาน
ยอ่มข้ึนอยูก่บัความสามารถของบุคลากรในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีเป็นส าคญัแลว้  
ยงัจะต้องมองให้ไกลออกไปอีกว่าบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องรับรู้บทบาทและความ
รับผิดชอบ ต่อหนา้ท่ีของตน เพื่อผลประโยชน์ขององคก์รและสังคม และท่ีส าคญัแต่ละคนจะตอ้งรู้
ว่าตนเองอยู่ในฐานะอะไร จะต้องประพฤติปฏิบติัตนอย่างไรจึงจะเหมาะสม ซ่ึงแนวคิดเหล่าน้ี       
มุ่งเป้าหมายท่ีจะได้เห็นการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และให้เป็นไปในทิศทางท่ีจะสนบัสนุนเก้ือกูลต่อการพฒันาองค์กรให้เติบโต
กา้วหนา้ยิง่ข้ึนต่อไป 

2. มุ่งเสริมสร้างและพฒันาบุคลากรให้มีคุณค่า มุ่งใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์มาก
ท่ีสุด โดยให้ความสนใจวา่บุคลากรทุกคนมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงและพฒันาตนเองตลอดเวลาหาก

                                                                                                                                                                      
49 Felix A. Nigro, The New Public Personnel Administration (New York: 

MacmillanCompany, 1965). 
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อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนส่งเสริมขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานโดยเท่าเทียมกนั ดงันั้น 
แนวคิดในเร่ืองน้ีจึงเป็นการพฒันาบุคลากร ดว้ยการเสริมสร้างความรู้ และพยายามท าให้บุคลากร
ทุกคนมีความอบอุ่นเกิดความมัน่ใจ รู้สึกมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีของตนเอง 

3. เน้นการจัดองค์การให้อยู่ในฐานะเป็นศูนย์กลางบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็น
แนวคิดท่ีเน้นในเร่ืองประสิทธิภาพขององคก์ารเป็นส าคญัซ่ึงจะมองครอบคลุมไปถึงบทบาทและ
วิสัยทศัน์ของผูน้ าในการบริหารจดัการ ท่ีจะท าให้องค์การเป็นเสมือนศูนยก์ลางท่ีคอยท าหน้าท่ี
กระตุน้ และพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพพร้อมท่ีจะปฏิบติัภารกิจไดทุ้กสถานการณ์ แมว้่าจะตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคท่ียากต่อการควบคุมก็ตาม50  
 อาภรณ์  ภู่วทิยพนัธ์ุ  ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นแนวคิดของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ท่ีเน้นการท างานเชิงรุกมากกว่าการท างานเชิงรับ ถือไดว้่าเป็นฟังก์ชัน่ท่ีก าหนด
ข้ึนมาเพื่อช่วยและสนบัสนุนการท างานของผูจ้ดัการและหัวหน้างานตามสายงานต่างๆ ท่ีเรียกว่า 
“Line Manager” ซ่ึงปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์อยู่ท่ีการหาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับ
องค์การและลักษณะงานและการใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุดอนัน าไปสู่การท างานให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดตามกลยทุธ์ท่ีองคก์รก าหนดข้ึนมา51  
 สุกิจ จุลละนันท์ กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลในปัจจุบนัได้ประยุกต์เอาความก้าวหน้า
ทางดา้นการบริหารมาประกอบกบัหลกัการบริหารงานบุคคล ดว้ยการบริหารงานบุคคลแผนใหม่    
จึงยดึหลกัการส าคญั 12 ประการ คือ 

1. หลกัความเสมอภาค ยึดตามการเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกนัส าหรับผูที้่มีคุณสมบติั
ตามท่ีตอ้งการในการสมคัรเขา้ท างาน โดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเพศ ผิว ศาสนาเป็นการเปิดโอกาสรับ
สมคัรทัว่ไป 

2. หลกัความสามารถ  ยึดถือความรู้ความสามารถ  ถือหลกัคุณวุฒิเป็นเกณฑ์ใน   
การเลือกสรรบุคคลเขา้ท างาน รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบและการเล่ือนต าแหน่ง 

3. หลกัแห่งความมัน่คง ถือวา่การปฏิบตัิงานเป็นอาชีพมัน่คงถาวร การจะให้ออก
จากงานตอ้งมีเหตุผล เม่ือพน้จากงานโดยไม่มีความผดิจะมีผลตอบแทนการด ารงชีวติตามอตัภาพ 

                                                           
50 วลิาวรรณ  รพีพิศาล, ความรู้พื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย,์ กรุงเทพฯ ( โรง

พิมพ ์วจิิตรหตัถกร2554). 
51 อาภรณ์  ภู่วทิยพนัธ์ุ, กลยทุธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์ เซ็น

เตอร์, 2551). 
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4. หลักความเป็นกลางทางการเมือง  ถือว่าข้าราชการประจ าต้องไม่ฝักใฝ่ทาง
การเมือง มุ่งปฏิบติังานให้เกิดผลต่อประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและในการปฏิบติังานนั้น 
ขา้ราชการประจ ามีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง หรืออยู่
ภายใตอิ้ทธิพลของนกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ 

5. หลักการพฒันา ได้แก่ การจดัให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคคล   
โดยการศึกษาอบรม การนิเทศ การตรวจตราการปฏิบติังานท่ีดี เพื่อให้เกิดความเจริญกา้วหน้าใน   
หนา้ท่ีการงาน ตลอดจนการจดัระบบการพิจารณาความดีความชอบอยา่งเป็นธรรม 

6. หลกัแห่งความเหมาะสม  เป็นหลกัการใช้คนให้เหมาะสมกบังาน โดยการแต่งตั้ง
และมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ และความถนดัของตน 

7. หลกัความยุติธรรม เป็นหลกัปฏิบติัในการบริหารงานบุคคล โดยละเวน้จากการ
เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั มีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพของงานท่ีรับผดิชอบ 

8. หลกัสวสัดิการ การจดัให้มีสวสัดิการต่างๆ ท่ีจะเอ้ือในการปฏิบติังาน สามารถ
อุทิศตนให้กบังานได้อย่างเต็มท่ี เช่น การจดัท่ีท างานให้ถูกสุขลกัษณะ การรักษาสุขภาพ ความ
ปลอดภยั และการสงเคราะห์ในดา้นต่างๆ 

9. หลักเสริมสร้างได้ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  ทั้ งในทางป้องกัน      
การกระท าผดิ และประพฤติมิชอบของบุคคล การกวดขนัลงโทษผูก้ระท าผดิ 

10. หลกัมนุษยสัมพนัธ์ การยอมรับนบัถือให้คุณค่าและศกัด์ิศรีของบุคคลแต่ละคน         
โดยยึดหลกัประชาธิปไตยในการท างาน โดยเสริมสร้างบรรยากาศและความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึน 
ในระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน 

11. ประสิทธิภาพ ถือว่าการท างานใดจะต้องท าให้เกิดผลดีมากท่ีสุด โดยใช้คน
เวลา และค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด  
  12. หลกัการวิจยัการบริหารงาน บุคคลจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงให้เหมาะสม
ทันสมัยอยู่เสมอ ระบบการบริหารบุคคลท่ีดีจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
เพื่อท่ีจะได้น าวิทยาการก้าวหน้าต่างๆ มาใช้ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน52  

อุทยั หิรัญโต กล่าวว่า หลักการส าคญัของการบริหารงานบุคคล  คือ การจดัให้บุคคลท่ี
เลือกสรรมาเป็นอยา่งดีแลว้ไดท้  างานในต าแหน่งท่ีเหมาะสมใหเ้ขามีจิตใจทุ่มเทและรับผิดชอบงาน 
โดยการให้ความเป็นธรรม ในการก าหนดเงินเดือน หรือค่าจา้งรวมทั้งการเล่ือนต าแหน่งฐานะและ
เงินเดือน ฝึกอบรมให้เขามีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน ตลอดจนจดัสวสัดิการหรือประโยชน์เก้ือกูล 
                                                           

52 สุกิจ จุลละนนัท,์ หลกัการบริหาร (กรุงเทพฯ: ทอ้งถ่ิน, 2532). 
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ให้เขามีขวญัก าลังใจดี ซ่ึงการท่ีจะด าเนินการให้บรรลุผลดังกล่าวน้ี การบริหารงานบุคคลจึงมี
กระบวนการเป็นอนัมาก ซ่ึงอาจล าดบัขั้นท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

1. การก าหนดนโยบาย และวางระเบียบเก่ียวกบัตวับุคคล 
2. การวางแผนในการจดัอตัราก าลงั ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
3. การวางโครงการปฏิบติั 
4. การก าหนดหนา้ท่ีและคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานต าแหน่งต่าง ๆ 
5. การจ าแนกต าแหน่ง 
6. การก าหนดอตัราเงินเดือนหรือค่าจา้ง 
7. การสรรหาคนมาท างาน 
8. การเลือกสรรและทดสอบ 
9. การใหท้ดลองปฏิบติังาน 
10. การบรรจุแต่งตั้ง 
11. การจดัท าทะเบียนประวติั 
12. การยา้ยและโอน 
13. การพฒันาตวับุคคล 
14. การประเมินผลการปฏิบติังาน 

15. การพิจารณาความดีความชอบ 
16. การเล่ือนต าแหน่งฐานะ 
17. การรักษาสุขภาพ และความปลอดภยัในการท างาน 
18. การจดัสวสัดิการ หรือประโยชน์เก้ือกูล 
19. การปกครองบงัคบับญัชา 
20. การรักษาวนิยั 
21. การใหพ้น้จากงาน 
22. การจดัระบบบ าเหน็จบ านาญ 

 23. การศึกษาวจิยั53  
 
 

                                                           
53 อุทยั หิรัญโต, หลกัการบริหารบุคคล, พิมพค์ร้ังท่ี 2 ed. (กรุงเทพมหานคร ส านกัพิมพโ์อ

เดียนสโตร์, 2531). 



  43 

 จากแนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้า่ การบริหารงานบุคคลเป็นหวัใจของการบริหารไม่วา่จะ
เป็นหน่วยงานประเภทใด จะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการต่างๆ ในการด าเนินงานท่ีเก่ียวกับบุคคล 
นบัตั้งแต่การก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล การวางแผนก าลงัคน การสรรหาและเลือกสรร 
การธ ารงรักษาบุคลากร การพฒันาใหบุ้คลากรกา้วหนา้ทนัสมยัอยูเ่สมอ การควบคุม การประเมินผล
การปฏิบติังานและการให้พน้จากงานโดยวิธีการต่างๆ ตั้งแต่โอน ยา้ย ให้ออก ไล่ออก ปลดออก 
และเกษียณอายุ เป็นตน้ เพื่อให้ได้คนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดคงอยู่กบัองค์กรตราบนานเท่านาน  
หากการบริหารงานบุคคลบกพร่อง หน่วยงานนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าได้ยาก เพราะว่าบุคคลเป็น
ผูป้ฏิบติังานผลงานจะดีหรือจะเสียอยูท่ี่บุคคลท่ีท างานนั้น ถา้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังาน
ขวญัไม่ดี ไม่มีก าลังใจ ไม่มีสมรรถภาพ ผลงานก็จะบกพร่อง แต่ถ้าการบริหารงานบุคคลได้รับ
ความส าเร็จ บุคคลทุกฝ่ายจะร่วมมือกนัปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ต่อหน่วยงานทุกคนในหน่วยงานพอใจ 
 

ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริหารงานบุคคล 
 ทฤษฎีของการบริหารงานบุคคลเป็นศาสตร์ท่ีมีองค์ประกอบของความรู้ หลักและ
กฎเกณฑ์ท่ีน ามาจากศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาความรู้เก่ียวกับ             
การบริหารแล้วน  าไปสู่การปฏิบัติจริง  การบริหารท่ีจะประสบผลส าเร็จได้นั้ น  ก็ ข้ึนอยู่กับ
ความสามารถประสบการณ์และทกัษะของผูบ้ริหาร การประยุกต์เอาทฤษฎีต่างๆ เก่ียวข้องกับ     
การบริหารไปสู่การปฏิบติัจริงให้ได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม นับว่าเป็น
ศิลปะอย่างหน่ึง  ซ่ึงนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

บาร์โทล และมาร์ทีน  (Bartol & Martin) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
กระบวนการการบริหารงาน ดงัน้ี 

1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือ การคาดการณ์ล่วงหน้าในการระบุความต้อง        
การอตัราก าลงัคนในอนาคต 

2) การสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร คือ การรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
งานมาด าเนินการสรรหา ตลอดจนการคดัเลือกบุคคลดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงบุคลากรท่ี     
มีความรู้ ความสามารถ 

3) การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร คือ การวิเคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรม 
การออกแบบการฝึกอบรม ตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรและองคก์ร 

4) การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ คือ การก าหนดนโยบายและแผนการตอบแทน 
และการใหสิ้ทธิประโยชน์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร 
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5) การประเมินผลการปฏิบติังาน คือ การด าหนดเป้าหมายของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดตามการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

6) ความปลอดภยัและสุขภาพ คือ การส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์   
ทั้งทางร่างการและจิตใจ ตลอดจนการจดัตั้งทีมท่ีปรึกษาให้บุคลากร สามารถร้องเรียน ปรับทุกข์
เก่ียวกบัสภาพการปฏิบติังาน 

7) แรงงานสัมพนัธ์ คือ การสร้างความสัมพนัธ์ในองคก์ร และภายในองคก์ร54  
 

มอนด้ี และโน (Mondy & Noe) กล่าววา่ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง ระเบียบการ
ปฏิบติั และระบบท่ีจะโน้มน้าวให้เกิดพฤติกรรมของลูกจา้ง เจตคติและผลงานท่ีองค์กรตอ้งการ     
ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) การคดัเลือก คือ กระบวนการท่ีองค์กรใช้ในการตดัสินใจว่าใครควรหรือไม่ควร
รับเข้ามาร่วมงานในองค์กร มีมาตรฐานพื้นฐานหลายข้อในกระบวนการน้ี คือ ความเท่ียงตรง 
ความสามารถท่ีตอ้งการ ความสามารถการใช้ประโยชน์ไดห้ลายอย่างและความสอดคลอ้งถูกตอ้ง
กบัขอ้บงัคบั 

2) การพฒันาบุคลากร ไดแ้ก่ การศึกษา ประสบการณ์ในการท างานสัมพนัธภาพและ
การประเมินบุคลิกภาพ และความสามารถท่ีจะช่วยให้ลูกจ้างเตรียมพร้อมส าหรับอนาคตเป็น
เป้าหมายระยะยาว เป็นกระบวนการเตรียมพร้อมให้มีความสามารถในงานการใช้เทคโนโลยีใน
ระยะเวลาสั้นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

3) การจ่ายค่าทดแทน ได้แก่ เงินท่ีจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อทดแทนแรงงานเป็นค่าจ้าง      
รายชัว่โมง รายวนั หรือเม่ือทดแทนการสูญเสีย เช่น การบาดเจ็บจาการท างานและค่าตอบแทนหรือ
รางวลั คือ ส่ิงท่ีไดรั้บจากการประเมินผล  หากบรรลุเป้าหมายขององคก์รหรือเกินเป้าหมายท่ีตั้งไว้
ทั้งขององคก์ร และจาการพฒันาตนเองจากเดิมทั้งในเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว 

4) การประเมินผล ได้แก่ การวดัผลงานตามแผนงานท่ีวางไว ้องค์กรและเป็นกุญแจ
ส าคญัในการเพิ่มการแข่งขนักนั ซ่ึงจะท าใหเ้กิดประโยชน์แก่องคก์ร การประเมินผลงานเป็นการวดั
ว่าลูกจ้างปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือไม่ มีการพัฒนาผลงานหรือไม่และ
เปรียบเทียบกนั 

5) ลูกจา้งสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การดูแลและส่ิงท่ีองคก์รมองใหแ้ก่ลูกจา้งเพิ่มข้ึนตามระยะเวลา
ของการคงอยู ่เช่น จ านวนวนัพกัผอ่นประจ าปี การเล่ือนต าแหน่ง และเอกลกัษณ์เฉพาะ ท่ีของแต่ละ

                                                           
54 Bartol and Martin, Management (New York McGrau-Hill, 1994). 
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องคก์ร เพื่อใหลู้กจา้งมีความสุขและพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน55  
ดร๊าฟ  (Daft) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์  หรือการบริหารงานบุคคลเป็น

รายการ ขอ้ก าหนด และการปฏิบติัส าหรับการบริหารแรงงานขององคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย 
1) การวางแผน คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ เพื่อการคาดคะเน 

การขยายงาน ผลผลิต ยอดขายและก าลงัคนในอนาคตให้มีความสัมพนัธ์กนั และการจดัท าแผน   
เพือ่การรับคนเขา้ท างานใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่ง 

2) การประเมินและจ่ายค่าชดเชย คือ การวดัผลงานความกา้วหนา้ และการเปรียบเทียบ
เพื่อเล่ือนต าแหน่ง การให้ค่าตอบแทนแก่ลูกจา้ง และใหส่ิ้งตอบแทน เช่น เงิน เบ้ียเล้ียง โบนสั หรือ
เงินท่ีไดจ้ากยอดขายของผลิตภณัฑ์ 

3) การพฒันาบุคลากร คือ การวางรูปแบบใหม่ในการพฒันาเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี พฒันาบุคลากรเพื่อรองรับกระบวนการและการใช้เคร่ืองมือใหม่ ความคิดในการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อใหเ้กิดการแข่งขนักนัในแต่ละองคก์ร 

4) การคงไวซ่ึ้งสมรรถนะของบุคลากรหรือแรงงานสัมพนัธ์ คือ วิธีการต่างๆ ซ่ึงท าให้
ลูกจา้งพึงพอใจและคงอยูใ่นองคก์ร เช่น การรับฟังขอ้คิดเห็นจากลูกจา้ง มีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การสร้างความสามคัคีกนัในองคก์ร56  

มาสโลว  ์(Maslow) เสนอแนวคิดเก่ียวกบัเก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษย ์มีล าดบัขั้น
ความตอ้งการ (Hierarchy of need)  5  ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพื้นฐานของ
มนุษยซ่ึ์งจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ เช่น น ้า อาหาร อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safty Needs) ความตอ้งการความปลอดภยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
ความมั่นคงในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือการท างาน เป็นความต้องการทุกอย่างท่ีท าให้เกิด
ความรู้สึกปลอดภยั  

3. ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) มนุษยต์อ้งการสังคม ตอ้งการเพื่อน ความรัก 
ความเป็นมิตรจากบุคคลอ่ืนๆ 

4. ความต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริญ  (Esteem Needs) เป็นความต้องการ           
การยอมรับจากบุคคลอ่ืนๆ มีช่ือเสียงในสังคม อยากมีต าแหน่งมีอ านาจ เป็นตน้ 

5. ความตอ้งการความส าเร็จสมหวงัในชีวิต  (Seif - Actualization) เป็นความตอ้งการ    
                                                           

55 Mondy R Wayne and Ronert M. Noe., Human Resource Management, 8th ed ed. (New 
Jersey: Prentice Hall, 2000). 

56 R.L. Daft, Management. (Orlando FL: Dryden, 2000). 
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ท่ีเก่ียวกบัศกัยภาพสูงสุดของบุคคล ความตอ้งการท่ีปรารถนาจะเป็นมากวา่ท่ีเขาเป็นอยู ่เป็นความ
ปรารถนาท่ีจะเป็นทุกๆอยา่งท่ีเขาจะสามารถเป็นได ้

ความคิดเก่ียวกับล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของ Maslow แสดงให้เห็นถึงความ

ตอ้งการของมนุษยน์ั้นมีล าดบัขั้นตอนท่ีแน่นอนจากขั้นต ่าไปขั้นสูง เม่ือความตอ้งการขั้นตน้ไดรั้บ

การตอบสนองแลว้จึงจะมีความตอ้งการในขั้นต่อไป ดงันั้นในการจูงใจคนให้ปฏิบติังานจึงจ าเป็น 

ตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการพื้นฐานก่อน ซ่ึงถา้บุคคลไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการแลว้ก็จะ

เกิดความพึงพอใจ มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน รวมถึงสามารถท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

อยา่งมีประสิทธิภาพ 57 

เฮิร์ซเบิร์ก (Herzbergs) เสนอแนวคิดเร่ืองของการจูงใจ โดยเสนอวา่มีปัจจยั 2 ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการจูงใจให้บุคลากรท างาน แบบท่ีหน่ึงเป็นผลให้เกิดความพอใจในการท างาน (Motivators)  
และแบบท่ีสองคือ การป้องกนัการเกิดความพอใจในการท างาน (Hygienes)  

1. Motivators Factors คือ ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีจะน าไปสู่ความพึงพอใจใน
การท างานของพนกังาน ไดแ้ก่ 

1 . ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 
 2. การไดรั้บความส าคญั (Recognition) 
3 . ความรับผดิชอบในงานท่ีทา้ทาย (Responsibility) 
4 . ความน่าสนใจในของงาน (Task Interest) 
5 . การเจริญเติบโตในการท างาน (Growth) 

2.  Hygienes Factors คือ องคป์ระกอบท่ีสามารถป้องกนัการเกิดความไม่พอใจใน
การท างานไดแ้ก่ 

1. เงินเดือนและสวสัดิการ (Salary and Benefits) 
2. การบงัคบับญัชา  (Supervision) 
3. สภาพการท างาน (Work Condition) 
4. สถานภาพในการท างาน (Status) 
5. ความมัน่คงในการท างาน (Security) 
6. ความสมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Relations) 
7. นโยบายต่างๆ ในการท างาน (Policy) 

                                                           
57 อนิวชั  แกว้จ านงค,์ การจดัการทรัพยากรณ์มนุษย ์= Human Resource Management 

(กรุงเทพฯ: ภาควชิาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2552). 
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จากความคิดของ Herzberg ปัจจยัจูงใจดงักล่าวขา้งตน้เป็นปัจจยัท่ีสามารถจูงใจพนักงาน 

ให้อยากท างานกบัองค์กร และยงัรวมไปถึงปัจจยัท่ีป้องกันความไม่พอใจของพนักงานในการ

ปฏิบติังานไดดี้ดว้ย ส่งผลท าให้พนักงานมีความเต็มใจ และตั้งใจในการท างาน มีผลงานออกมาดี  

ส่งผลดีกบัองคก์ร58  

ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 

 ในปัจจุบัน น้ีองค์กรต่างๆ เกิดปัญหาถูกกระทบจากอิทธิพลการเป ล่ียนแปลงใน

สภาพแวดลอ้มเป็นอนัมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลในองค์กรโดยตรงจะมีความ

ยุ่งยาก ซับซ้อนและทา้ทายมากกว่าสมยัก่อน การเปล่ียนแปลงต่างๆ เท่าท่ีเห็นกนัอยู่ในปัจจุบนั      

ทั้งในส่วนท่ีเป็นเศรษฐกิจ และสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลง

สภาพแวดล้อมท่ีมีผลให้เกิดความสนใจเล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์ดงัน้ี 

 บรรยงค์ โตจินดา กล่าวว่า ความส าคญัของการบริหารงานบุคคลนบัวนัจะมากข้ึนเร่ือยๆ 
ตราบใดท่ีเรายอมรับความจริงวา่การทรัพยากรมนุษยน์ั้นส าคญัยิ่งกว่าปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ แมจ้ะมี
เทคโนโลยีต่างๆ เขา้มามีบทบาทในการด าเนินงานมากข้ึน และใช้วิทยาการสูงข้ึนเพียงใดก็ไม่
สามารถน าเคร่ืองจักรเข้ามาแทนท่ีคน เพราะคนต้องเป็นนายเคร่ืองจักร คือ เป็นผู ้สร้างและ
ผูใ้ชเ้คร่ืองจกัร   
 1.  เพราะมีการแข่งขนัท่ีมากข้ึนตลอดเวลา 
 2.  รัฐบาลเล็งเห็นความส าคญัของการใชค้นภายใตเ้ง่ือนไขของยคุสมยัทางเศรษฐกิจสังคม
และการเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลง ปรับตวัตลอด 
 3.  ความซบัซอ้นและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีท าใหเ้กิดการประดิษฐคิ์ดคน้วธีิการ  
และเคร่ืองมือมาอ านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่การด ารงชีวติของมนุษย ์
 4.  พลังของสถาบันแรงงานท่ี เติบโตและแข็งแรงข้ึน เป็นแรงผลักดันให้นายจ้าง              
ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลเพิ่มข้ึน 
 5.  องคก์ารใหญ่โตซบัซอ้นมากข้ึน 

                                                           
58 ประคลัภ ์ ปัณฑพลงักูร, การวา่จา้งและรักษาบุคลากร/Hiring and Keeping the Best 

People (กรุงเทพฯ: เอก็ซเปอร์เน็ท, 2551). 
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 6.  บทบาทของการจดัการเล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก  เพราะตอ้งการผูบ้ริหารมืออาชีพ       
ท่ีมีทั้ งความรู้และความสามารถ เพื่อมาบริหารงานหรือจดัการงานได้ตามสถานการณ์  โดยใช ้        
สหวทิยาการเพื่อการแกปั้ญหา 
 7.  พฤติกรรมศาสตร์กา้วหน้าและเขา้มามีบทบาทในการบริหารงานมากข้ึน กระบวนการ

บริหารงานประกอบด้วย POSDC คือ Planning, Organizing,Staffing,Directing และ  Controlling   

ตวั “S” ส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นผูป้ฏิบติัขั้นตอนอ่ืนๆ ทั้งหมดของกระบวนการบริหาร ดงันั้นเม่ือ

จดัตั้งองคก์ารแลว้ตอ้งมีคนท างาน โดยหาคนมาท างานนัน่เอง การจดัคนลงไปในงาน (Staffing)59  

วชิยั โถสุวรรณจินดา กล่าววา่ การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ดีจะช่วยใหอ้งคก์รเจริญเติบโต 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานกับองค์กร ช่วยให้บุคคล              
ท่ีปฏิบติังานในองคก์ารมีขวญัและก าลงัใจท่ีดี เกิดความรักในองค์กรและลดความขดัแยง้ระหวา่ง
ผูป้ฏิบติังานกบัองคก์ร ส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความสุข อยา่งไรก็ดี การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั 2 ประการ ต่อไปน้ี  

1. ความตอ้งการขององคก์ร โดยมีส่วนท าให้องค์กรเจริญเติบโตกา้วหน้ามีการท างานท่ีมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งน้ีโดยอาศยักลไกวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์     
การสรรหา การคัดเลือก  การบรรลุ  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การประเมิน  และการจ่าย
ค่าตอบแทน ทั้งน้ีเพื่อใหอ้งคก์รไดค้นท่ีดีท่ีสุดเขา้มาท างาน  

2. ความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน โดยการบริหารทรัพยากรมนุษยต์อ้งสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการต่างๆ ของผูป้ฏิบติังานในเร่ืองของการด ารงชีวติ การมีความมัน่คง ความรู้สึกปลอดภยั 

การไดรั้บการยอมรับ และการประสบความส าเร็จ โดยใช้กลไกการข้ึนค่าจา้ง การให้ต าแหน่งการ

แกไ้ขปัญหาขอ้ร้องทุกข ์การจดักิจกรรมสังคมและการท างานร่วมกนัเป็นทีม60  

ธีรยุทธ์ พึ่งเทียร และสุรพล สุยะพรหม การเปล่ียนแปลงทางสังคมไดมี้ผลท าให้ทศันคติ
และค่านิยม ตลอดจนส่ิงจูงใจต่างๆ ของคนในยุคใหม่ โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวต่างไปจากเดิมเป็น
อย่างมาก การเข้าใจได้ถูกต้องและมีศิลปะในการจูงใจท่ีไม่ซ ้ าแบบเดิม นับว่าเป็นเร่ืองส าคัญ           
ท่ีจะต้องด าเนินการอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การท่ีจะสามารถเผชิญกับปัญหาท้าทายต่างๆ เหล่าน้ี             

                                                           
59 บรรยงค ์ โตจินดา, การบริหารงานบุคคล(การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(กรุงเทพฯ: อมร

การพิมพ,์ 2550). 
60 วชิยั โถสุวรรณจินดา, การบริหารทรัพยากรมนุษย,์ พิมพค์ร้ังท่ี 4 ed. (กรุงเทพมหานคร: 

ส านกัพิมพ ์โฟรเพช, 2551). 
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จึงนับเป็นเร่ืองส าคญัท่ีองค์การส่วนมากต้องพยายามมุ่งความสนใจในส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวกับงาน      
ดา้นการบริหารงานบุคคล คือ 
 1.  ตอ้งพยายามเขา้ใจถึงความตอ้งการทางจิตวทิยา 
 2.  ตอ้งพิจารณาและยกระดบัความสามรถของวชิาชีพดา้นการบริหารงานบุคคล   

3.  ต้องให้ความสนใจกับการวิจยัศึกษาปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล เร่ืองน้ีนับว่า      

ขาดแคลนเป็นอย่างมาก ซ่ึงถ้าหากได้ให้ความสนใจ ค้นควา้วิจัยปัญหาอย่างลึกซ้ึงทีละด้าน    

เร่ือยไปแล้วในระยะยาวการได้ขอ้เท็จจริงหรือความรู้มากข้ึน จะช่วยให้การบริหารงานบุคคลมี

คุณภาพและท าไดผ้ลมากยิง่ข้ึน61  

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 การบริหารงานบุคคล เป็นงานหลกัท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของการบริหารสถานศึกษา เพราะ

บุคลากรในสถานศึกษาซ่ึงประกอบด้วยผู ้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครูผู ้สอน เป็นผู ้ท่ี มี

ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันานักเรียนให้เป็นผูท่ี้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ในสังคมได้อย่าง       

มีความสุขตามเป้าหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติไดก้ าหนดไว ้การบริหารงานตาม

แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึง

แนวทางในการบริหารงานบุคคลไว้62 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1.  การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง มีขอบข่ายการด าเนินงาน ดงัน้ี 
  1.1  การวเิคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคน 
  1.2  การก าหนดต าแหน่ง 
  1.3  การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวทิยฐานะขา้ราชการครู 
 2.  การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  มีขอบข่ายการด าเนินงาน ดงัน้ี 
  2.1  ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรั้บมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2.2  การจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 
  2.3  การแต่งตั้ง ยา้ย โอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                                           
61 ธีรยทุธ  พึ่งเทียร and สุรพล  สุยะพรหม, การบริหารงานบุคคลและวชิาความถนดัเชิง

วเิคราะห์ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพสู์ตรไพศาล, 2543). 
62 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2546). 
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  2.4  การบรรจุกลบัเขา้รับราชการ 
  2.5  การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
 3.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ มีขอบข่ายการด าเนินงาน ดงัน้ี 
  3.1  การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.2  การเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.3  การเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 
  3.4  การด าเนินการเก่ียวกบับญัชีถือจ่ายเงินเดือน 
  3.5  เงินวทิยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน 
  3.6  งานทะเบียนประวติั 
  3.7  งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
  3.8  การขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  
 4.  วนิยัและการศึกษาวนิยั มีขอบข่ายการด าเนินงาน ดงัน้ี 
  4.1  กรณีความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 
  4.2  กรณีความผดิวนิยัร้ายแรง 
  4.3  การอุทธรณ์ 
  4.4  การร้องทุกข ์
  4.5  การเสริมสร้างและการป้องกนัการกระท าผิดวนิยั     
 5.  การออกจากราชการ มีขอบข่ายการด าเนินงาน ดงัน้ี 
  5.1  การลาออกจากราชการ 
  5.2  การใหอ้อกจากราชการ กรณีไม่พน้ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือไม่ผา่นการ
เตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  5.3  การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบติัทัว่ไป 
  5.4  การใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
  5.5  การใหอ้อกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
  5.6  กรณีมีมลทินมวัหมอง 
 5.7  กรณีไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือ รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด

ใหจ้ าคุกในความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
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 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ยึดขอบข่ายการบริหารงานบุคคล ตามแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ 5 ด้านได้แก่ การวางแผน
อตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบติัราชการ วนิยัและการรักษาวนิยั และการออกจากราชการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.  การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 

     1.1  การวเิคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคน 
      แนวทางการปฏิบติั  
      1.1.1   ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา 
      1.1.2  จดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑท่ี์กรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด 
      1.1.3  น าเสนอแผนอตัราก าลงัเพื่อขอความเห็นชอบต่ออนุกรรมการขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา (อ.ก.ค.ศ)    
      1.1.4  น าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั 
  1.2   การก าหนดต าแหน่ง 
     แนวทางการปฏิบติั  

1.2.1 สถานศึกษาจดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       1.2.2  ท  าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาเพื่อน าเสนออนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ) 
เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แลว้แต่กรณี 
พิจารณาอนุมติั 
    1.3  การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา  และวทิยฐานะขา้ราชการครู 
      แนวทางการปฏิบติั  
      1.3.1  สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/                     
ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      1.3.2  ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ /ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/ขอก าหนด
ต าแหน่งเพิ่มขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ.
ก าหนด   
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      1.3.3  ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา และหรือ  
ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณีพิจารณาอนุมติัและเสนอผูมี้อ านาจแต่งตั้ง 

 2.  การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
  2.1  ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในสถานศึกษากรณีไดรั้บมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
      แนวทางการปฏิบติั 
    2.1.1  การสอบแข่งขนั การสอบคดัเลือก และการคดัเลือกในกรณีจ าเป็นหรือ       
มีเหตุพิเศษ ในต าแหน่งครูผูช่้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ใหด้ าเนินการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
       2.1.2  การบรรจุแต่งตั้งผูช้  านาญการหรือผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูง 
         1)  ใหส้ถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษาและขออนุมติัต่อ ก.ค.ศ. 
            2)  แลว้ใหส้ถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งวทิยฐานะและ 
ใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
     2.2  การจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 
    แนวทางการปฏิบติั 
     2.2.1  กรณีการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวโดยใชเ้งินงบประมาณใหด้ าเนิน
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงการคลงัหรือตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
     2.2.2  กรณีการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก
สถานศึกษาสามารถด าเนินการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวของสถานศึกษาได ้โดยใชเ้งิน
รายไดข้องสถานศึกษา ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     2.3  การแต่งตั้ง  ยา้ย โอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2.3.1  การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขต
พื้นท่ีการศึกษาอ่ืน 
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      แนวทางการปฏิบติั 
             1)  เสนอค าร้องขอยา้ยไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการ
น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมติัของผูป้ระสงคย์า้ยและผูรั้บยา้ยแลว้แต่กรณี 
             2)  บรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับยา้ยมาจาก
สถานศึกษาอ่ืนในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน  ส าหรับต าแหน่งขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
             3)  รายงานการบรรจุแต่งตั้งและขอ้มูลประวติัส่วนตวัไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อจดัท าทะเบียนประวติัต่อไป 
      2.3.2  การโอนหรือการเปล่ียนสถานะของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
  แนวทางการปฏิบติั  (ม.58) 
       1)  เสนอค าร้องขอโอนของขา้ราชการพนกังานส่วนทอ้งถ่ินไปยงัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  เพื่อด าเนินการต่อไป 
    2)  บรรจุแต่งตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษาก าหนด 
     2.4  การบรรจุกลบัเขา้รับราชการ 
                        การบรรจุกลบัเขา้รับราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) 
ออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (มาตรา 66)  และ
ลาออกจากพนกังานส่วนทอ้งถ่ินหรือขา้ราชการอ่ืนท่ีไม่ใช่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(มาตรา 67) 
    แนวทางการปฏิบติั   
         กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) เสนอค าขอของผูก้ลับเข้ารับราชการไปยงั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมติั อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาส าหรับต าแหน่งขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผู้มี้อ  านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
         กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) ให้ยื่นเร่ืองขอกลบัเขา้รับ
ราชการภายในก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกิน 4 ปี ให้ผูมี้อ  านาจตามมาตรา 53            
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
        กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร  
(มาตรา 66) ให้ยื่นเร่ืองขอกลบัเขา้รับราชการภายในก าหนด 180 วนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร  
ใหผู้มี้อ  านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
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 กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือข้าราชการอ่ืนท่ีไม่ใช่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 67) สมคัรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตร 53 ท่ีตอ้งการจะรับเขา้รับ
ราชการเสนอเร่ืองไปให้ ก.ค.ศ. หรือผูท่ี้ ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมติั  เม่ือไดรั้บอนุมติัแล้ว      
ใหผู้มี้อ  านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุแต่งตั้ง 
     2.5  การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
          แนวทางการปฏิบติั   
      กรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ 
ให้รองผูอ้  านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาหลายคนให้
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษา
ราชการแทน ถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได้
ให้สถานศึกษาเสนอขา้ราชการท่ีเหมาะสม ให้ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้ง
ขา้ราชการในสถานศึกษา คนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน (มาตรา 54 แห่งกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
     กรณีต าแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลง หรือ          
ผูด้  ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีราชการได้ ให้ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53        
สั่งใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการในต าแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายวา่
ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

          3.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
     3.1  การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         1)  การพฒันาก่อนมอบหมายการปฏิบติัหนา้ท่ี  
                     แนวทางการปฏิบติั 
                   (1)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผูท่ี้ไดรั้บการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
          (2)  แจง้ภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวชิาชีพ  จรรยาบรรณ
วชิาชีพ เกณฑก์ารประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ก่อนมีการมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติังาน     
          (3)  ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจดัใหมี้การพฒันาตามความ
เหมาะสมและต่อเน่ือง 
       2)  การพฒันาระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ (ม.79) 
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            แนวทางการปฏิบติั   
                (1)  ศึกษาวเิคราะห์ ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาตนเองของขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
                (2)  ก าหนดหลกัสูตรการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นใน    
การพฒันาตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
                (3)  ด าเนินการพฒันาหลกัสูตร 
                (4)  ติดตาม ประเมินการพฒันา 
                (5)  รายงานผลการด าเนินงานไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
        3)  การพฒันาก่อนการเล่ือนต าแหน่ง (ม.80) 
            แนวทางการปฏิบติั   
                 (1)  ศึกษา วเิคราะห์ คุณลกัษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ลกัษณะงานตาม
ต าแหน่งท่ีไดรั้บการปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
                 (2)  ด าเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม 
               (3)  ติดตาม  ประเมินการพฒันา 
        4)  การพฒันากรณีไม่ผา่นการประเมินวทิยฐานะ (ม.55) 
           แนวทางการปฏิบติั   
                (1)  ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
                (2)  รายงานผลการด าเนินงานไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     3.2  การเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         1)  การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 
                                แนวทางการปฏิบติั 
                     (1)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
                     (2)  คณะกรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ย
การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
                (3)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  กรณีสั่งไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ตอ้งช้ีแจงเหตุใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดงักล่าวทราบ   
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              กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีถึงแก่ความตายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
                     (4)  รายงานการสั่งเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อจดัเก็บขอ้มูลลงทะเบียนประวติัต่อไป 
                         2)  การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติั 
หนา้ท่ีราชการ 
                แนวทางการปฏิบติั 
                (1)  แจง้ช่ือผูต้ายและขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติั
ราชการใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการขอความเห็นชอบไปยงัคณะรัฐมนตรี 
                (2)  สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ผูต้ายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
                (3)  รายงานผลการด าเนินการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีเพื่อด าเนินการต่อไป 
             3)  การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบติังานวจิยั 
              แนวทางการปฏิบติั   
                (1)  ด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและขอ้มูลของผูไ้ปศึกษาต่อฝึกอบรม      
ดูงานหรือปฏิบติังานวจิยั จากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ 
                (2)  ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
                (3)  สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับผูท่ี้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

     (4)  รายงานผลการด าเนินการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา       
  3.3   การเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 
                        แนวทางการปฏิบติั 
          กรณีการเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด   
          กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก
สถานศึกษาสามารถด าเนินการจา้งลูกจา้งลูกจา้งชัว่คราวของสถานศึกษาได ้โดยใชเ้งินรายไดข้อง
สถานศึกษา ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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      3.4  การด าเนินการเก่ียวกบับญัชีถือจ่ายเงินเดือน 
                       แนวทางการปฏิบติั 
           ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
      3.5  เงินวทิยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน 
                       แนวทางการปฏิบติั 
           ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
      3.6 งานทะเบียนประวติั 
        1) การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาและลูกจา้ง  
           แนวทางการปฏิบติั   
            (1)  สถานศึกษาจดัท าทะเบียนประวติัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน  2  ฉบบั 
            (2)  สถานศึกษาเก็บไว ้1 ฉบบั ส่งไปเก็บรักษาไวท่ี้ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 1  ฉบบั 
               (3)  เปล่ียนแปลง  บนัทึกขอ้มูล  ลงในทะเบียนประวติั 
        2)  การแกไ้ข วนั เดือน ปีเกิด ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจา้ง 
           แนวทางการปฏิบติั   
            (1)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประสงค์ขอแก้ไข       
วนั  เดือน ปีเกิด ยื่นค าขอตามแบบท่ีก าหนดโดยแนบเอกสารต่อผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ประกอบดว้ย       
สูติบตัร ทะเบียนราษฎร์ หลกัฐานทางการศึกษา 
            (2)  ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
            (3) น าเสนอไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมติัการแกไ้ขต่อ อ.ก.ค.ศ. 
            (4)  ด าเนินการแกไ้ขทะเบียนประวติั 
            (5)  แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.7 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
          แนวทางการปฏิบติั   
           1)  ตรวจสอบผูมี้คุณสมบติัครบถว้น สมควรไดรั้บการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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       2)  ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ
จกัรพรรดิมาลาแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกดัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด 
       3)  จดัท าทะเบียนผู ้ท่ีได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจกัรพรรดิมาลา
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ และผูคื้นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
     3.8  การขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
           แนวทางการปฏิบติั   
                     1)  ผูข้อมีบตัรกรอกรายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง    
       2)  ตรวจสอบเอกสารความถูกตอ้ง 
       3)  น าเสนอผูมี้อ านาจลงนามในบตัรประจ าตวั โดยผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 
โดยคุมทะเบียนประวติัไว ้
       4)  ส่งคืนบตัรประจ าตวัถึงสถานศึกษา 
     3.9  งานขอหนงัสือรับรอง งานขออนุญาตใหข้า้ราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาต  
ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงิน
วทิยพฒัน์ และการจดัสวสัดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4. วนัิยและการรักษาวนัิย 
     4.1  กรณีความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 
       แนวทางการปฏิบติั   
       1)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสอบสวนใหไ้ด้
ความจริงและความยติุธรรมโดยไม่ชกัชา้ เม่ือมีกรณีอนัมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าผดิวนิยัร้ายแรง 
           2)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งยติุเร่ืองในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลว้พบวา่
ไม่ไดก้ระท าผดิวนิยั หรือสั่งลงโทษภาคทณัฑ ์ ตดัเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ี
คณะกรรมการสอบสวนพบวา่มีความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 
      3)  รายงานการด าเนินงานทางวนิยัไม่ร้ายแรงไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     4.2  กรณีความผดิวนิยัร้ายแรง 
           แนวทางการปฏิบติั   
                 1)  ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอนัมีมูลวา่ขา้ราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษากระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎ 
ก.ค.ศ. 
        2)  ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให ้อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา
พิจารณาลงโทษ 
        3)  ผูมี้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ   
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
        4)  รายงานการด าเนินงานทางวนิยัไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา       
  4.3  การอุทธรณ์ 
        การอุทธรณ์กรณีความผิดวนิยั 
                       แนวทางการปฏิบติั   
        กรณีการอุทธรณ์ความผิดวนิยัท่ีไม่ร้ายแรง ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษายืน่เร่ืองขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง  
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี  ก.ค.ศ. ก าหนด 
        กรณีการอุทธรณ์ความผิดวนิยัท่ีร้ายแรง ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษายืน่เร่ืองขออุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง  ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
     4.4  การร้องทุกข ์
            แนวทางการปฏิบติั   
        กรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งใหอ้อกจากราชการให้ร้องทุกข์
ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
        กรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือมีความ
คบัขอ้งใจ เน่ืองมาจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง
วนิยั ใหร้้องทุกขต่์อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี        
  4.5  การเสริมสร้างและการป้องกนัการกระท าผิดวนิยั 
        แนวทางการปฏิบติั   
         1)  ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาปฏิบติัตนเป็นแบบยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบั บญัชา 
                                2)  ด าเนินการใหค้วามรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวญัและก าลงัใจ การจูงใจ ฯลฯ  
ในอนัท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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         3)  หมัน่สังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ ป้องกนัและขจดัเหตุเพื่อมิให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผิดวินยัตามควรแก่กรณี 
        โดยในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ห้ความหมายของวินยัและการรักษาวินยั ไวว้่า 
หมายถึง การบริหารงานบุคคลในเร่ือง กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีความผิดวินัยร้ายแรง     
การอุทธรณ์ การร้องทุกข ์และการเสริมสร้างและการป้องกนัการกระท าผดิวนิยั      

     5. การออกจากราชการ 
     5.1  การลาออกจากราชการ 
           แนวทางการปฏิบติั   
      1)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูช่้วย 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
      2)  รายงานการอนุญาตการลาออกไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     5.2   การใหอ้อกจากราชการ กรณีไม่พน้ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือไม่ผา่น    
การเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด 
       แนวทางการปฏิบติั   
       1)  ด าเนินการใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการหรือเขา้รับการพฒันาอยา่งเขม้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ก าหนด 
      2)  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
      3)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหผู้ท่ี้ไม่ผา่นการประเมินการทดลองปฏิบติั
ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ออกจากราชการ 
      4)  รายงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
     5.3  การออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบติัทัว่ไป 
            แนวทางการปฏิบติั   
     1)  สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบติัครูผูช่้วยครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
     2)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ออกจากราชการหากภายหลงัปรากฏว่าขาดคุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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     5.4  การใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
           แนวทางการปฏิบติั   
     1)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งพกัราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อน 
ในกรณีท่ีครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาว่ากระท าผิดทางอาญา 
(เวน้แต่ไดก้ระท าผดิโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)   
     2)  รายงานสั่งพกัราชการหรือการให้ออกจากราชการไวก่้อนไปยงัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
     5.5  การใหอ้อกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน     
  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดและรายงานการออกจาก
ราชการไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานอกจากด าเนินการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. แลว้ยงั
สามารถด าเนินการได ้ ดงัต่อไปน้ี  คือ 
      1)  กรณีเจบ็ป่วยโดยไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสม ่าเสมอ 
             แนวทางการปฏิบติั   
           (1)  ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการอนัเน่ืองมาจากการ
เจบ็ป่วย 
           (2) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหอ้อกจากราชการเม่ือเห็นวา่ไม่สามารถ
ปฏิบติัราชการได ้
           (3) รายงานการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     2)  กรณีไปปฏิบติังานตามความประสงคข์องทางราชการ 
            แนวทางการปฏิบติั   
           (1)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
สมคัรใจจะไปปฏิบติัราชการตามความประสงคข์องทางราชการออกจากราชการเอง 
           (2) รายงานการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     3)  กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบติัทัว่ไป ตามมาตรา 30 แห่ง
กฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผูไ้ม่มีสัญชาติไทย (ม.30 (1)) กรณี
เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ตาม(ม.30 (4)) กรณีเป็น
คนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม.30 (5)) 
กรณีเป็นผูบ้กพร่องศีลธรรมอนัดี (ม.30 (5) (7)) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็น
เจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง (ม.30 (8)) หรือกรณีเป็นบุคคลลม้ละลาย (ม.30 (9))    
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             แนวทางการปฏิบติั   
           (1)  สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนตามคุณสมบัติในมาตรา  (ม.30 (1) (4)  (5) (7) (8) หรือ (9)) แห่งกฎหมายระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           (2)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหผู้ข้าดคุณสมบติั ตามขอ้ 1 ออกจากราชการ 
           (3)  รายงานการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      4)  กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู ้ไม่เล่ือมใสในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (ม.30 (3))   
             แนวทางการปฏิบติั   
           (1)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเม่ือมีเหตุอนั
ควรสงสัยวา่ ครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผูใ้ดเป็นผูข้าดคุณสมบติัทัว่ไป (ม.30 (3))   
           (2)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
           (3) เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติเห็นวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัทัว่ไป
ตามมาตรา 30 (3) ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหอ้อกจากราชการ 
     5)  กรณีเหตุอนัควรสงสัยวา่หยอ่นความสามารถบกพร่องในหนา้ท่ีราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
                  แนวทางการปฏิบติั   
           (1)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเม่ือครูผูช่้วย 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่หยอ่นความสามารถ
ในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการบกพร่องในหนา้ท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
           (2)  ถา้คณะกรรมการสอบสวนและผูอ้  านวยการสถานศึกษาเห็นวา่ ครูผูช่้วย  
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนไม่เป็นผูห้ย่อนความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีราชการ
บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือเป็นผูป้ระพฤติตนเหมาะสมให้สั่งยุติเร่ือง แต่ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนและผูอ้  านวยการสถานศึกษาเห็นวา่เป็นผูห้ยอ่นความสามารถบกพร่องในหน้าท่ีราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเร่ืองไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
           (3)  เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติใหผู้น้ั้นออกจากราชการให้
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหอ้อกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 
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                 5.6  กรณีมีมลทินมวัหมอง     
           แนวทางการปฏิบติั   
      1)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง
กรณีมีเหตุอนัควรสงสัยอย่างยิ่งว่าครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนได้มีการกระท า
ความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ไดค้วามแน่ชดัพอท่ีสั่งลงโทษวนิยัอยา่งร้ายแรง ถา้ให้
รับราชการต่อไปจะท าใหเ้สียหายต่อทางราชการอยา่งร้ายแรง 
      2)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
       3)  เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติให้ผูน้ั้ นออกจากราชการเพราะมี
มลทินหรือมวัหมองกรณีท่ีถูกสอบสวนขา้งตน้ ให้ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ
เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญทดแทน 
        5.7  กรณีไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด
ใหจ้ าคุกในความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ     
           แนวทางการปฏิบติั   
      1)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญ     
เหตุทดแทนเม่ือปรากฏว่าครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่ง   
ของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกในความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท   
หรือความผดิลหุโทษ 
     2)  รายงานผลการสั่งการใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานหน่ึงใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ควบคุม ดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดบัการศึกษาภาคบงัคบัใน
เขตพื้นท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงมี 4 อ าเภอ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ อ าเภอทบัสะแก อ าเภอ
บางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย 
 การปฏิรูปการศึกษาเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางการศึกษาไปสู่ส่ิงท่ีดีข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อให้ไดค้นไทยท่ีมีคุณภาพและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์เป็นทั้งคนดี เก่ง มีความสุข 

การพฒันาคนไทยให้มีคุณภาพตอ้งอาศยัการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ไดรั้บการสนบัสนุน

ส่งเสริมดว้ยระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการมีระบบบริหาร
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จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ จึงไดป้ฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารใหม่ โดยการยุบรวมส านกังาน

ศึกษาธิการจงัหวดั ส านักงานประถมศึกษาจงัหวดั ส านักงานสามญัศึกษาจงัหวดั ส านักงานการ

ประถมศึกษาอ าเภอ และส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ โดยแบ่งส่วนราชการใหม่เป็นการบริหาร

ราชการส่วนกลางและการบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา63 จากการปรับ

โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการส่งผลให้โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และ

โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จึงอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ พ .ศ.  

2546 

 ต่อมาเม่ือมีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ .ศ. 2552 - 2561) ส่งผลให้มีการ

แก้ไขกฎหมายการศึกษาเพื่อเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกเป็นเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยออกเป็นกฎหมายระดับ

พระราชบัญญัติเพิ่มเติมจ านวนสามฉบับ คือ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ .ศ. 2553  

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบบัท่ี 2) พ .ศ. 2553 พระราชบญัญติั

ระเบียบข้าราชการค รูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ ท่ี  3) พ .ศ. 2553 โดยประกาศใน                       

ราชกิจจานุเบกษา มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2553 ดว้ยเหตุผลวา่การจดัระเบียบบริหาร

ราชการในเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดให้แต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบด้วยการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา ซ่ึงมีการบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมอยูใ่นความ

รับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา ท าให้เกิดความไม่คล่องตวัในการบริหารราชการ สมควร

แยกเขตพื้นท่ีการศึกษาออกเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เพื่อให้การบริหารและการจดัการศึกษามีประสิทธิภาพเป็นการพฒันาการศึกษาแก่นกัเรียนในช่วง

ชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษาใหส้ัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิง่ข้ึน64  

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการจ านวนสองฉบบั เร่ืองการก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลง
เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเร่ืองการก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา

                                                           
63 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี

เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2546). 
64 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553, ราช

กิจจานุเบกษา เล่มท่ี 127, ตอนท่ี 45 ก (22 กรกฎาคม 2553). 
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มธัยมศึกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2553 ประกาศ        
ทั้ งสองฉบับถือได้ว่าเป็นกฎหมายระดับรองท่ีออกมาเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัด
การศึกษา ระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบให้มี
คุณภาพ ในระดบัประถมศึกษาจึงมีการเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา     
เพื่อบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยแยกโรงเรียนมัธยมศึกษาไปอยู่ในการบริหารและจัด
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ส่วนโรงเรียนท่ีสองช่วงชั้ น 1-3 (โรงเรียนขยาย
โอกาส) มีการส ารวจความประสงค ์พิจารณาขอ้มูล ความพร้อมในดา้นต่างๆ เพื่อไปอยูใ่นสังกดัเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ซ่ึงพบว่าส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยภาพรวมทั่วประเทศ
โรงเรียนขยายโอกาสส่วนใหญ่แสดงความประสงค์อยู่เขตพื้นท่ีประถมศึกษา ซ่ึงโรงเรียนขยาย
โอกาสในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์มีความประสงคอ์ยูใ่นสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาครบ 100% โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสใน
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์จึงอยู่ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 
เขต 1 
 ปัจจุบันส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 เป็น

หน่วยงานสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการ

ภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ .ศ.2553 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 329/1 หมู่ 2 บา้นหนองหิน 

ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นอาคารตึก 3 ชั้น 2 หลงั     

มีเน้ือท่ี 15 ไร่เศษ  มีสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 

เขต 1 จ านวน 122 แห่ง อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 36 แห่ง อ าเภอทบัสะแก จ านวน 26 แห่ง  

อ าเภอบางสะพาน จ านวน 38 แห่ง อ าเภอบางสะพานน้อย จ านวน 22 แห่ง เป็นหน่วยงานหลกัใน

การจดัและส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวยัเรียนอยา่งทัว่ถึงเต็มตาม

ศกัยภาพ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อพฒันาสู่

ความเป็นเลิศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน65  

                                                           
65 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต1, ขอ้มูลพื้นฐานทาง

การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 (เอกสารกลุ่ม
นโยบายและแผน งานขอ้มูลสารสนเทศ: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1, 2558). 
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ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนสถานศึกษาในแต่ละอ าเภอของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 

 

อ าเภอ จ านวนสถานศึกษา 
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ 36 
อ าเภอทบัสะแก 26 
อ าเภอบางสะพาน 38 
อ าเภอบางสะพานนอ้ย 22 

รวม 122 
 
ท่ีมา : ขอ้มูลพื้นฐานสถานศึกษา สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์
เขต 1 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

งานวจัิยในประเทศ 

ดุจเดือน พนัธุมนาวนิ ไดศึ้กษาเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมทั้งของไทยและของต่างประเทศ 
สรุปไดว้า่ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมและพฤติกรรมตามหลกัจิตวิทยา มีทฤษฎีส าคญั 3 ทฤษฎี 
คือ 1) ทฤษฎีพฒันาการเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก ซ่ึงมี 3 ระดับ คือระดับก่อนเกณฑ์ใช้
หลกัการหลบหลีกการถูกลงโทษ หลักการแสวงหารางวลั ระดับตามเกณฑ์ ใช้หลกัการท าตาม          
ท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบ หลักการท าตามหน้าท่ีและกฎข้อบังคับของสังคม และระดับเหนือกฎเกณฑ์              
ใช้หลกัการท าตามค ามัน่สัญญา และหลกัการยึดตามอุดมคติสากล 2) ทฤษฎีพฒันาการทางการรู้  
การคิดของเพียเจต์ ซ่ึงมีขั้นตอนการพฒันา  4  ขั้นตอน คือ ขั้นระยะการเคล่ือนไหว สัมผสั ขั้นก่อน
ปฏิบติัการ ขั้นปฏิบติัการแบบรูปธรรม และขั้นปฏิบติัการแบบระบบ และ 3) ทฤษฎีตอ้นไม่จริยธรรม
ของ ดวงเดือน พนัธุมนาวิน ซ่ึงน าเสนอในรูปแบบของตน้ไม ้ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ 
ส่วนรากแทนจิตลษัณะพื้นฐานส าคญั 3 ประการ (สุขภาพจิต ความเฉลียวฉลาด และประสบการณ์
ทางสังคม) อนัน าไปสู่การพฒันาส่วนอ่ืนของตน้ไมจ้ริยธรรม ส่วนล าตน้แทนจิตลกัษณะ 5 ประการ 
(ทศันคติ ค่านิยม คุณธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมตน ความเช่ืออ านาจในตน  
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ) อนัเป็นสาเหตุของพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาและส่วนของดอกและผลแทน
พฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง รวม 2 ประการ ประการแรกพฤติกรรมของคนดี ประกอบด้วย       
การไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ประการท่ี 2 พฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง ประกอบด้วยพฤติกรรม
รับผดิชอบและพฤติกรรมการพฒันา66  

โชคชยั ปัญญาค า ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะดา้นจริยธรรมของนกัศึกษาสถาบนั
การพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ พบวา่คุณลกัษณะดา้นจริยธรรมของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา  
วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยภาพรวมและแยกตามคณะ พบว่าอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงและคุณลกัษณะ
ด้านจริยธรรมท่ีมีมากเป็นอันดับแรกคือ การเป็นผูต้รงต่อเวลา ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
คุณลกัษณะดา้นจริยธรรมของนกัศึกษา พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ถึงกิจกรรมส่งเสริม

                                                           
66 ดุจเดือน  พนัธุมนาวนิ, การสังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย

และต่างประเทศ, พิมพค์ร้ังท่ี 1 ed. (กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม 
(ศูนยคุ์ณธรรม, 2550). 
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จริยธรรม และการรับรู้การเป็นแบบอย่างท่ีดีของครู สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณลักษณะด้าน
จริยธรรมไดร้้อยละ 38.6067  

หนูพร สุภาชาติ ศึกษาเร่ือง ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดัสกลนคร ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพปัญหาและ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดั
สกลนคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าสภาพการด าเนินงาน
การบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง ด้านปัญหาการด าเนินการในการบริหารงานบุคคล
พบว่าโดยภาพรวมโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดัสกลนครมีปัญหาอยู ่      
ในระดบัน้อย ดา้นประสิทธิผลในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนโดยภาพรวมมีประสิทธิผล    
อยู่ในระดบัปานกลาง 2) ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน
จงัหวดัสกลนครมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโดยรวม          
ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อนและด้านการออกจากราชการมีความคิดเห็น           
ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยครูผูส้อนมีความคิดเห็นมากกวา่ผูบ้ริหาร ส่วนดา้น
อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั  3) ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดั
สกลนครท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาและ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดั
สกลนคร โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการออกจากราชการผูบ้ริหารโรงเรียนและ
ครูผู ้สอนท่ี มีประสบการณ์  10 ปี ข้ึนไปมีความคิดเห็นมากว่าประสบการณ์ ไม่ เกิน  10 ปี                         
4) ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู ้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวดัสกลนครท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดับแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโดยรวมไม่แตกต่างกัน 5) ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนท่ี
ปฏิบติังานในเขตพื้นท่ีการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดัสกลนครโดยรวมไม่
แตกต่างกนั68  

 
                                                           

67 โชคชยั  ปัญญาค า, "ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะดา้นจริยธรรมของนกัศึกษาสถาบนัการ
พลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่" (มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2550). 

68 หนูพร  สุภาชาติ, "สภาพปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดัสกลนคร" (มหาวิทยาลยัราชภฏัสกนคร, 2552). 
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พินิจนารถ ล าดวน ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า 1) ขา้ราชการครูสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับรู้การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา อยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบั คือ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ดา้นจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ และดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วม
ประกอบวิชาชีพ 2) ขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับ คือ ด้านความมั่นคง
ปลอดภยัในการปฏิบติังาน ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบติังาน    
ดา้นความศรัทธาต่อผูบ้ริหารและผูร่้วมงาน ลา้นนโยบายและการบริหารงาน 3) การปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบติังานของครู อยูใ่นระดบัมากอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0169   

นฤป สืบวงษา ได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากับสมรรถนะการปฏิบติัหน้าท่ีของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี 
พบว่า การบริหารงานบุคคลของผู ้บ ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่                    
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ส่วนใหญ่  
ไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั     
ทางสถิติท่ีระดบั .01 สมรรถนะการปฏิบติัหนา้ท่ีของครู ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยภาพรวมและรายด้านมีสมรรถนะในการปฏิบัติอยู ่         
ในระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบติัหนา้ท่ีของครู ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน                  
การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัสมรรถนะการปฏิบติั
หนา้ท่ีของครู อยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0170  
                                                           

69 พินิจนารถ  ล าดวน, "ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของครู สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1" (มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2552). 

70 นฤป สืบวงษา, "ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
สมรรถนะการปฏิบติัหนา้ท่ีของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี" (มหาวทิยาลยัราช
ภฏัอุดรธานี, 2552). 
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รพีพรรณ เอกสุภาพนัธ์ุ ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันายุทธศาสตร์การเสริมสร้างจรรยาบรรณของ
วชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ 1) สภาพการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาจากตน้สังกดัในปัจจุบนัไดด้ าเนินงานตามโครงการ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรม แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสนใจเข้ารับการพฒันา ไม่เป็นการบงัคับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่จะไดรั้บการพฒันาในช่วงการเขา้สู่ต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
และพฒันาดา้นวิชาการทัว่ๆ ไป โดยจดัหลกัสูตรจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดแทรกกบัหลกัสูตร
อบรมการเขา้สู่ต าแหน่ง 2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีเหมาะสมและใชไ้ดจ้ริง คือ ยุทธศาสตร์ชุมชนนกับริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ 
17 มาตรการ 60 กิจกรรม ดงัน้ี ยุทธศาสตร์การสร้างและพฒันาองค์ความรู้ด้านจิตวิญญาณของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามี 4 มาตรการ 18 กิจกรรม ยุทธศาสตร์การร่วมเสริมสร้างและพฒันาองค์การ
ทางการศึกษามี 4 มาตรการ 9 กิจกรรม ยทุธศาสตร์การส่ือสารสร้างความเขา้ใจในการพฒันาจิตเพื่อ
สุขภาวะท่ีดีมี 3 มาตรการ 18 กิจกรรม และยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายและระบบบริการท่ีค านึง      
ถึงคุณค่าและสิทธิขั้นพื้นฐานของผูรั้บบริการมี 6 มาตรการ 25 กิจกรรม ยุทธศาสต์การเสริมสร้าง
จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คือ ยุทธศาสตร์ชุมชนนักบริหารสถานศึกษา ผู ้เช่ียวชาญได้ท าการประเมินตรวจสอบความ
เหมาะสมความเป็นไปไดข้องยุทธศาสตร์แล้ว พบว่า มีความเหมาะสมในระดบัมาก และมีความ
เป็นไปได ้   ในการน าไปใชใ้นระดบัมากท่ีสุด71  

โยษิตา เพชรกูลกิจ ไดศึ้กษาเก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู อ าเภอบา้นบึง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า  
1) จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู อ าเภอบา้นบึง สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย ไดแ้ก่ จรรยาบรรณต่อสังคม จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ และจรรยาบรรณต่อ ผูร่้วมประกอบ
วิชาชีพ 2) ผลการเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
อ าเภอบา้นบึง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ  าแนกตามเพศและ  
วฒิุการศึกษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู อ าเภอบ้านบึง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและ รายด้านแตกต่างกันอย่างมี
                                                           

71 รพีพรรณ เอกสุภาพนัธ์ุ, "การพฒันายทุธศาสตร์การเสริมสร้างจรรยาบรรณของวชิาชีพ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" (จุฬาลงการณ์
มหาวทิยาลยั, 2552). 
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยรวมและรายดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม 
โรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกบัโรงเรียนขนาดเล็ก จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อ       
ผูร่้วมประกอบวชิาชีพและจรรยาบรรณต่อสังคม โรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกบัโรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกบัโรงเรียนขนาดกลาง72  

จินตนา เย็นทรวง ได้ศึกษาเก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู อ าเภอวิหารแดง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
พบวา่ 1) จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น ของครู อ าเภอวิหารแดง สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดังน้ีด้าน
จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ดา้นจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง และด้านจรรยาบรรณต่อสังคม 2) ผลการเปรียบเทียบจรรยาบรรณ
วิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  อ าเภอวิหารแดง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา่ โดยรวมและรายดา้น แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 3) ผลการเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  อ าเภอวิหารแดง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และด้าน
จรรยาบรรณ ต่อผู ้ รับบ ริการแตก ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท างส ถิ ติ ท่ี ระดับ  .05 ยก เว้น                             
ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณต่อ
สังคมไม่แตกต่างกนั73   

พระมหาอาจริยพงษ์ ค  าตัน๋ ได้ศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า      
1) ระดับการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
                                                           

72 โยษิตา เพชรกูลกิจ, "จรรยาบรรณวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
อ าเภอบา้นบึง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1" (มหาวทิยาลยับูรพา, 
2554). 

73 จินตนา เยน็ทรวง, "จรรยาบรรณวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
อ าเภอวหิารแดง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 " (มหาวทิยาลยั
ปทุมธานี, 2554). 
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มธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ยกเวน้ดา้นความประหยดั อยูใ่นระดบัปานกลาง 2) นกัเรียนท่ีมีเพศ
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนนักเรียนท่ีมีระดับชั้นและสภาพ
ครอบครัวท่ีต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ไม่
แตกต่างกนั 3) ปัจจยัด้านจิตวิทยา ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ปัจจยัด้านสังคม ด้านการสร้าง
บรรยากาศในสถานศึกษา และดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สามารถร่วมกนั
ท านายผลการปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคไ์ดร้้อยละ 13.1 4) แนวทาง
ในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี 5 แนวทางคือ 1)การพฒันาด้วย
กระบวนการในการจดัการเรียนการสอน 2)การพฒันาดว้ยการเป็นแบบอย่างท่ีดี 3)การพฒันาดว้ย
การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 4)การพฒันาด้วยการจัด
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน และ5)การพฒันาดว้ยการสร้างความมีส่วนร่วม74 

พระเส็ง ปภสฺสโร  ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบว่า 1) การบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นการวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหา  และบรรจุแต่งตั้ ง ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และด้านวินัยและการรักษาวินัย  ด้านการออกจากราชการ         
อยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล          
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์สอน แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตาม อายุ ต าแหน่ง และขนาดโรงเรียน แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความเห็นมากกว่าครูใน
โรงเรียนขนาดกลาง75  
 ณัฐพร ภูทองเงิน ได้ศึกษาการบริหารงานบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลัก     
พรมวิหาร 4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นท่ี ท่ี 1-4 สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
                                                           

74 พระมหาอาจริยพงษ ์ ค  าตัน๋, "การปฏิบติัตนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม" (มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554). 

75 พระเส็ง ปภสฺสโร, "การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษา
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1" (มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 
2554). 
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ขอนแก่น เขต 1 พบวา่ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงการเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูในการ
บริหารงานบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามหลกัพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นเมตตา ดา้นกรุณา ดา้นมุทิตา ดา้นอุเบกขา ตามล าดบั การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีมีต่อการการบริหารงานบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา      
ตามหลักพรหมวิหาร 4 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี ต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีต่างกัน          
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามหลกัพรหมวิหาร 4            
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้          
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านอุเบกขา ไม่แตกต่างกัน ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวก้ารเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนท่ีมีต่อ การบริหารงานบุคลากรของผู ้บริหาร
สถานศึกษาตามหลกัพรหมวิหาร 4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นท่ี ท่ี 1-4 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
บุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามหลกัพรหมวิหาร 4 โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ด้านอุเบกขา ไม่แตกต่าง ดา้นเมตตา 
ดา้นกรุณาดา้นมุทิตา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0176   
 ประดินันท์ ประดบัศิลป์ และลกัษณา เกตุเตียน ได้ศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างขนาด
ของส านักงานบญัชีกับการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูท้  าบญัชี ผลการวิจยัพบว่า 
ขนาดของส านกังานบญัชีท่ีมีขนาดเล็กไม่มีผลต่อการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 4 ดา้น คือ 
ด้านความรู้ ด้านความสามารถมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความลับ ด้านความ
รับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อร่วมวิชาชีพ ขนาดของส านักงานท่ีมีผล       
ต่อการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 ด้าน คือ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม 
และความซ่ือสัตยสุ์จริต ดา้นความรับผิดขอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูท้  า
บัญชีปฏิบัติหน้าท่ีให้ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีมีผลต่อการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพทั้ง 6 ดา้น คือ ดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ดา้นความรู้ความสามารถ มาตรฐานการปฏิบติังาน ดา้นการรักษาความลบั ดา้นความ

                                                           
76 ณฐัพร ภูทองเงิน, "การบริหารงานบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลกัพรมวหิาร 

4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นท่ี ท่ี 1-4 สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
1" (มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2555). 
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รับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ ดา้นความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ี
ผูท้  าบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให ้ดา้นความรับผดิชอบต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพ77  
 จันทร์ทร ปานคล ้ า ได้ศึกษาเร่ืองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหาร
สถานศึกษากบัองคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ 1) การปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่
ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียนค่ามชัณิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดงัน้ี จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริหาร จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณต่อสังคม 2) องคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียนค่ามัชณิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังน้ี การมี
คุณธรรมหิริ โอตปัปะ การหาความรู้ การผ่อนคลาย สังคมดี น ้ าใจงาม สุขภาพดี ใช้เงินเป็นและ
ครอบครัวดี 3) การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กับ
องคก์รแห่งความสุขใจสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0178   
 ดวงจนัทร์ ประเคนคะชา ได้ศึกษาการประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอธาตุพนม สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 1  พบวา่ 1) การประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) มีความคิดเห็นต่อการ
ประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ           
ท่ีระดับ  .05 ในด้านจรรยาบรรณต่อสังคม โดยผู ้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นสูงกว่าครู                
3) ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนท่ีมีข้อคิดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารต่อ
ผูรั้บบริการ สูงกว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ในโรงเรียนขนาดเล็กและในโรงเรียนขนาดกลาง 
และผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการประพฤติปฏิบติัตน
                                                           

77 ประดินนัท ์ประดบัศิลป์ and ลกัษณา เกตุเตียน, "จรรยาบรรณวชิาชีพของผูท้  าบญัชีท่ี
ปฏิบติังานในส านกังานบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครต่อการจดัท าบญัชีและน าเสนองบการเงินท่ีอยู่
นอกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย" (มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2557). 

78 จนัทร์ทร ปานคล ้า, "การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
องคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร" (มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2557). 
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ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ สูงกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู 
ในโรงเรียนขนาดกลาง79  
 อุดม พุ่มโพธ์ิงาม ไดศึ้กษาเร่ืองการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า 1) การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
โดยภาพรวมมีการปฏิบติัระดบั มากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด 
คือ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ รองลงมาคือ ด้านจรรยาบรรณต่อผู ้ร่วมประกอบวิชาชีพ                
ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ตามล าดบั ดา้นท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด คือ 
ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม 2) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง  
โดยภาพรวม และ รายด้าน มีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั 3) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ในภาพรวมและรายดา้น มีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั80  
 เฉลิมพร ติยะกวา้ และเสวียน เจนเขวา้ ได้ศึกษาจรรยาบรรณของผูบ้ริหารสถานศึกษา      
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในสหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 42 จงัหวดันครสวรรค ์เก่ียวกบัจรรยาบรรณในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวม   พบว่า 1) ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน           
สหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี มีความคิดเห็นต่อจรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบ้ริหารอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ จรรยาบรรณต่อผูร่้วม
ประกอบวชิาชีพ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง ส่วนดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
โรงเรียนมธัยมศึกษาในสหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต 42 จงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในสหวทิยาเขตตากฟ้า-
ตาคลี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวดันครสวรรค์ เก่ียวกับ
                                                           

79 ดวงจนัทร์ ประเคนคะชา, "การประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอธาตุพนม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1," 
วารสารมหาวทิยาลยันครพนม  (2558). 

80 อุดม พุม่โพธ์ิงาม, "การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กรุงเทพมหานคร " (วทิยาลยันครราชสีมา, 
2558). 
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จรรยาบรรณของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยจ าแนกตามเพศ และอายรุาชการ พบวา่ ความคิดเห็นของ
เพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น81  
 

งานวจัิยต่างประเทศ 

 ลาดทีกาและเฮอร์ก (Ladtika and Houck) ศึกษาการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ โดยการมอบหมายให้นักศึกษาสร้างกรณีศึกษาในสถานการณ์ทางจริยธรรมท่ีพบ     
ในท่ีท างาน นกัศึกษาพฒันากรณีศึกษาทางจริยธรรมเป็นรายบุคคล มีการก าหนดรายละเอียดของ
กรณีศึกษาให้มี 6 ส่วน คือ 1) ความขดัแยง้เชิงจริยธรรม หรือสถานการณ์ท่ีนักศึกษาได้เผชิญใน      
ท่ีท างาน ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีนกัศึกษามีการตดัสินใจเชิงจริยธรรม  2) แหล่งขอ้มูลท่ีนกัศึกษาได้
ปรึกษาเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 3) ระบบค่านิยมท่ีนักศึกษาใช้ในการตดัสินใจเชิงจริยธรรม    
4) บทบาทของระบบต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา 5) ต าแหน่งของนกัศึกษาใน
องค์กรมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยา่งไร 6) นกัศึกษามีการแกปั้ญหาสถานการณ์จริยธรรมอยา่งไร
และพิจารณาว่าประสบการณ์ตั้งแต่หลงัจากเหตุการณ์คร้ังนั้นอาจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใน
ปัจจุบนัหรือไม่อยา่งไร โดนให้น าเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นเวลา 8-10 นาที และตามดว้ยการอภิปราย
ใช้เวลา 8-10 นาที เก่ียวกับกรณีศึกษาท่ีได้น าเสนอ มีการให้ข้อมูลป้อนกลับและการซักถาม          
เพื่อความกระจ่างจากผลการประเมินพบว่า การสอนวิธีน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพใน          
การท าให้นกัศึกษาเขา้ถึงการพิจารณา การอภิปรายเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมในการปฏิบติังาน
และเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูอ่ื้น82  
 ทูจี โอวโซลา อเดเยมี (Tunji Olusola Adeyemi)  ท าการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของกลยุทธ์   
การบริหารส่งผลกระทบต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพในโรงเรียนมธัยมศึกษา   
ในรัฐออนโด ประเทศไนจีเรีย พบว่า ระดบัการบริหารทรัพยาการมนุษยข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา
พิจารณาจาก 1) ประสิทธิภาพของภาวะผูน้ า 2) ประสิทธิภาพการนิเทศ 3) ความสามารถในการ
รักษาระเบียบวินยั 4) การก ากบั ดูแล ติดตาม 5) การจูงใจ 6) การมอบอ านาจหน้าท่ี 7) การส่ือสาร 

                                                           
81 เฉลิมพร ติยะกวา้ และเสวยีน, "จรรยาบรรณของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในสหวทิยาเขตตากฟ้า-ตาคลี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 42 จงัหวดันครสวรรค์," วารสารวชิาการสถาบนัวทิยาการจดัการแห่งแปซิฟิค  
(2559). 

82 S.B. Ladtika and M.M. Houck, "Student-Developed Case Studies : An Experiential 
Approach for Teaching Ethics in Management," Journal of Business Ethics 64  (2006). 
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ผลการวิจยัอยู่ในระดบัต ่า การปฏิบติัไม่มีความแตกต่างกนัในระหวา่งบุคคลากรครู และผูท่ี้ไม่ใช่
บุคลากรครูในโรงเรียน อยา่งไรก็ตามในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นโรงเรียนขนาดเล็กดีกวา่ใน
โรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ และในโรงเรียนท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่นเมืองจะดีกวา่โรงเรียนท่ีมีท่ีตั้งอยูน่อกเมือง83  
 เชง และฮวง (Chen and Huang) ท าการศึกษาเร่ืองการน ากลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
มาใชเ้พื่อสร้างผลงานท่ีเป็นนวตักรรมภายใตอ้งคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่โดยท าการศึกษาในรูปแบบของการ
บรรยายใช้สถิติแบบถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์                 
มีความสัมพนัธ์กบัองคค์วามรู้ทางบวกในการท่ีจะสร้างผลงานท่ีเป็นนวตักรรมใหเ้กิดข้ึนมา84  
 เลียวนาร์ด (Leonard) ศึกษาเก่ียวกับการให้ความรู้ด้านคุณธรรมส าหรับครูและผูน้ าทาง 
การศึกษาของโรงเรียนในเร่ืองเจตคติ และไดเ้สนอกรอบแนวความคิดวา่นกัการศึกษาจะตอ้งไดรั้บ
ประสบการณ์ในการพฒันาวิชาชีพ และการน าขั้นตอนของแนวความคิดน้ีไปบรรจุไวใ้นหลกัฐาน
การใหค้วามรู้ดา้นคุณธรรมแก่ผูเ้ร่ิมเรียนวิชาชีพครู รวมทั้งผูเ้ขา้รับการศึกษาเป็นผูน้ าทางการศึกษา
ดว้ยการให้ความรู้น้ีจะตอ้งจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์และไดฝึ้กปฏิบติัครบทุก
ขั้นตอนของการมีคุณธรรมภายใต้บรรยากาศหรือส่ิงแวดล้อมของห้องเรียนขั้นตอนของการจดั
ประสบการณ์ให้ผูท่ี้จะเข้าสู่วิชาชีพครูได้เรียนรู้เร่ืองของการมีคุณธรรม มี 3 องค์ประกอบ คือ        
ขั้นเร่ิมตน้เรียนรู้คุณลกัษณะหรือรูปแบบของคุณธรรม ขั้นปรับทศันคติหรือเจตคติ และขั้นปลูกฝัง
ให้เกิดเจตคติท่ีเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนจะตอ้งมีการก าหนดหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกนัตามล าดบั
ทั้งดา้นเน้ือหาวชิา และกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกดา้นคุณธรรมไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ85  
 ดาวิส (Davis) ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการศึกษาเชิงคุณภาพของความสัมพนัธ์ระหว่างทฤษฎี 
และการปฏิบัติของการเป็นผู ้น าทางศีลธรรมในการ  บริหารการศึกษาของโรงเรียน โดยการ
ตรวจสอบ ความเขา้ใจและความรู้สึกของการเป็นผูน้ าคุณธรรมดว้ยวิธีการแบบใหม่ ผา่นการส ารวจ
ภาคสนามงานวฒันธรรมของโรงเรียน ศึกษาแรง  บันดาลใจในช่วงหน่ึงปีการศึกษาตามหลัก
                                                           

83 T.O.   Adeyemi, "The Influence of Administrative Strategies on the Effective  
Management  of  Human  Resource  in  Secondary  School  in  Ondo  State,  Nigeria" (ISEA, 
2008). 

84 Ch. J. Chen and J. W. Huang, "Strategic  Human  Resource  Practices  and  Innovation  
Performance – the  Mediating  Role  of  Knowledge  Managemant  Capactiy," Journal  of  
Business  Research  62  (2009). 

85 Pauline Leonard, "Moral Literlacy for Teacher and School Leadership Education : A 
Matter of Attitude,"  http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ987853.pdf. 
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วฒันธรรมของวิถีชีวติ ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัของโรงเรียน ตามมุมมองท่ีเปรียบเทียบกบัการรับรู้ของ 
สมาชิกท่ีเลือกโดยมูลนิธิครูผูป้กครองและนักเรียน การศึกษาเน้นการวดัพฤติกรรมดา้นคุณธรรม
ของ ศาสนา ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัของสังคม โดยกล่าววา่ ค  าสอนจริยธรรมเป็นเร่ืองของ
ความศรัทธาและโอกาสซ่ึงเป็นพฤติกรรมโดยสงบ วิทยานิพนธ์น้ี พบว่า 1) ผูน้ าท่ีแทจ้ริงคือความ
เป็นผูน้ าทางศีลธรรม 2) ผูน้ าใชค้วามเป็นผูน้ าก าหนด แนวทางการจดัการทีม เพื่อความส าเร็จของ
ภารกิจ ความทา้ทาย โดยใชศี้ลธรรมเช่ือมโยงในการท างาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และไม่เช่ือถือ
ส่ิงท่ีงมงาย อีกทั้งยงัสร้างแรงบนัดาลใจจากความกระตือรือร้น ความมุ่งมัน่และความเสียสละ        
แก่องคก์ร ผลกระทบจากความไม่สอดคลอ้งกบัจิตวิญญาณจริยธรรมของผูศ้รัทธา จะมีผลต่อการ
ท างานเป็นทีม และความศรัทธาท าให้เกิดแรงบนัดาลใจจากวิธีการ ตดัสินใจ และการแกไ้ขความ
ขดัแยง้โดยการใหค้  า ปรึกษาแบบใหม่86  
 เวอร์ทีการ์น (Vertigan) ศึกษางานวิจยัเก่ียวกับผลการวิเคราะห์ปัญหาการจดัการศึกษา     
ในด้านจริยธรรมของผูบ้ริหารกบัผูท่ี้ปฏิบติัตามนโยบายของโรงเรียนและวิทยาลัย ท่ีมีลกัษณะ 
คล้ายคลึงกันระหว่างโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยเน้นจริยธรรม ค่านิยม กับโรงเรียนท่ีไม่ให้
ความส าคญั โดยกล่าวถึงความสนใจของโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา 
โดยเนน้จริยธรรมของครูผูส้อน และการปฏิบติัตามนโยบายอยา่งไร ซ่ึงอาจมีขอ้จ ากดัดา้นความเช่ือ
ทางจริยธรรมท่ีจะถูกน าเขา้สู่วิธีการวิจยั ในการส ารวจความเช่ือทางจริยธรรมของครู ท่ีขดัแยง้กบั
ดา้นการบริหารจดัการ เม่ือเปรียบเทียบกบัการบริหารจดัการ โดยใช้เคร่ืองมือ Ethnographic จาก
การใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จากครูในโรงเรียนมธัยมและวิทยาลยั โดยใชว้ิธีการศึกษาเพิ่มเติมเชิงคุณภาพ 
เช่น การสัมภาษณ์ และdiscussion กับ ผูเ้ก่ียวข้องกับแบบสอบถามท่ี สร้างข้ึนบนพื้นฐานของ
ปัญหาจริยธรรม ท่ีเป็นผลมาจากการปฏิบติังานในโรงเรียน และส่วนท่ีกลุ่มครูเห็นวา่ส าคญั ในการ
เขา้ใจระบบการท างานของผูบ้ริหารท่ีมีจริยธรรมในโรงเรียน โดยผลการวิจยัพบวา่มีความเป็นไป
ไดข้องการแกปั้ญหาเชิงประจกัษ ์ตามกลยุทธ์ท่ีส าคญั เช่น เทคนิคการ วิเคราะห์ความจริงเพื่อแกไ้ข
สภาพปัจจุบนัปัญหา ของโรงเรียน ซ่ึงผลการวิจยัยอมรับความเท่ียงตรง ของเคร่ืองมือดงักล่าว87  
 

                                                           
86 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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สรุป 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ ในเร่ืองจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพผูบ้ริหารกบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ผูว้ิจยัไดป้ระมวลความคิดและทฤษฎี 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยใช้การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามประกาศของ
ส านกังานเลขธิการคุรุสภา เร่ือง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผูป้ระกอบ
วิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ตามขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซ่ึงประกอบดว้ย 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3) จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 4) จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ 5) จรรยาบรรณต่อสังคม 
ส่วนของการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 5 ดา้น คือ 1) การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 2) การสรรหาและ
การบรรจุแต่งตั้ง 3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 4) วินัยและการศึกษาวินัย    
5) การออกจากราชการ มาเป็นตวัแปรในการศึกษาคร้ังน้ี  ทั้งจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกบั
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาจะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และได้รับการยกย่องจาก
สังคมและสามารถพฒันาองคก์รรวมถึงผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพได ้
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บทท่ี 3 

การด าเนินงานวิจยั 
 

การด าเนินการวิจยัเร่ือง จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 มีวตัถุประสงค์
เพื่อทราบ 1) จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างจรรยาบรรณของ
วิชาชีพผูบ้ริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต1 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) 
โดยใช้สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 เป็น
หน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล เพื่อให้การ
ด าเนินการวจิยัเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนการวจิยั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 

เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี จึงไดก้ าหนดการด าเนินการวิจยั
ไว ้3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ศึกษาปัญหาและความตอ้งการจากสภาพความ  
เป็นจริงจากต ารา เอกสาร ข้อมูลสถิติ พร้อมแหล่งข้อมูลต่างๆ ศึกษาทฤษฏี แนวคิด หลักการ 
ตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัท าโครงการและเสนอโครงการ 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย  ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือและน าเคร่ืองมือท่ีสร้างให้
ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าไป
ทดลองใชก้บัโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง (try out) เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) พร้อมสามารถ
น าไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งจริง 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการน าเสนอรายงานผลการวิจยั โดยการ 

น าร่างผลการวิเคราะห์ แปลผล จากนั้นน าเคร่ืองมือไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง แลว้น าขอ้มูลท่ี

เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ประมวลผลและเสนอแนะ 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ผูว้ิจยัไดก้  าหนด 

รายระเอียดต่างๆ ประกอบดว้ย แผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือ

และการสร้างเคร่ืองมือ การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

แผนแบบของการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) มีแผนแบบการวิจยัในลกัษณะของการใช้
กลุ่มตวัอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental case-study) 
ซ่ึงเขียนเป็นแผนผงั (diagram) ไดด้งัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3 แผนแบบของการวจิยั 

R หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการสุ่ม 

X หมายถึง  ตวัแปรท่ีศึกษา 

O หมายถึง  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 

 
 

  

    O  

 

 

                 R                                            X 

 

R   X 



  82 

ประชากร 

ประชากรส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 1 จ  านวน 122 แห่ง ประกอบดว้ย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ 36 แห่ง 

อ าเภอทบัสะแก 26 แห่ง อ าเภอบางสะพาน 38 แห่ง และอ าเภอบางสะพานนอ้ย 22 แห่ง88  

กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ สถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 97 แห่ง ซ่ึงไดม้าโดยการก าหนดขนาดตวัอยา่งจากการ

เปิดตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)89  แล้ว

ด าเนินการเลือกตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified random sampling) จ าแนกตาม

อ าเภอ ดงัตารางท่ี 2 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผูว้ิจยัก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา/รักษาราชการ

แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล /รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

บุคคล จ านวน 1 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 194 คน 

 

                                                           
88 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1, ขอ้มูลขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 (งาน
ขอ้มูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน, 2558). 

89 V. Krejcie  Robert and W. Morgan Earyle, พื้นฐานการวจิยั (กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาส์น, 
2543). 
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ตารางท่ี  2  ประชากร กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูล 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรท่ีศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

1. ตวัแปรพื้นฐาน ไดแ้ก่ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง  และประสบการณ์ในการท างาน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา คือ เป็นตัวแปรท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพผู ้บริหารและการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ดงัน้ี 

   2.1 ตัวแปรต้น  คือ ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของ
วชิาชีพ พ.ศ. 2556 แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

 2.1.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง (X1) หมายถึง การประพฤติตนเหมาะสมกับ

สถานภาพและเป็นแบบอย่างท่ีดี ศึกษา คน้ควา้ ริเร่ิมสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการพฒันาวิชาชีพ    

อยูเ่สมอ ส่งเสริมและพฒันาครูในการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ สร้างผลงาน

ท่ีแสดงถึงการพฒันาความรู้และความคิดในวิชาชีพจนเป็นท่ียอมรับ ส่งเสริมการปฏิบติังานโดยมี

แผนปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และใช้นวตักรรมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพปัจจุบนัและ      

กา้วทนัการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 

ประชากร 

(โรงเรียน) 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

(โรงเรียน) 

จ านวนผูใ้หข้อ้มูล (คน) 

ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา/
รักษาราชการ
แทนผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล/รอง
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 

รวม 

 

อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ 36 29 29 29 58 
อ าเภอทบัสะแก 26 21 21 21 42 
อ าเภอบางสะพาน 38 30 30 30 60 
อ าเภอบางสะพานนอ้ย 22 17 17 17 34 

รวม 122 97 97 97 194 
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 2.1.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ (X2) หมายถึง การรักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรี

แห่งวิชาชีพ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต ตามกฎระเบียบและแบบแผนของทาง

ราชการดว้ยความมุ่งมัน่ ตั้งใจและใชค้วามรู้ความสามารถในการพฒันาครูและบุคลากร สนบัสนุน

การจดักิจกรรมเก่ียวกบั การพฒันาครู การเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครู

และบุคลากรไดศึ้กษา คน้ควา้ วิเคราะห์ วิจยัและน าเสนอผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ ยกยอ่งและ

เชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานในวชิาชีพใหส้าธารณชนรับรู้ 

 2.1.3 จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ (X3) หมายถึง การปฏิบติังานหรือให้บริการอยา่ง

มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส รับฟังความ

คิดเห็นท่ีมีเหตุผลของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ 

ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นยกยอ่งชมเชย และให้ก าลงัใจอยา่งกลัยาณมิตร ให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ

ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดหรือวธีิการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาชีพ 

 2.1.4 จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ (X4) หมายถึง ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ

บริหารเพื่อให้เกิดการพฒันาทุกดา้นต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ส่งเสริมและพิทกัษ์สิทธิของผูร่้วม

ประกอบวิชาชีพ ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของผูร่้วมประกอบวิชาชีพ มีความรัก 

ความสามคัคีและร่วมใจกนั ผนึกก าลงัในการพฒันาการศึกษา เป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงและ

พฒันา ยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

 2.1.5 จรรยาบรรณต่อสังคม  (X5) หมายถึง ยึดมั่น  สนับสนุน และส่งเส ริม              

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข ให้ความร่วมมือและ

ช่วยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมเพื่อให้ศิษย์

และผูรั้บบริการเกิดการเรียนรู้และสามารถด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผูน้ าในการ

วางแผนและด าเนินการเพื่ ออนุ รักษ์ ส่ิงแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ

ศิลปวฒันธรรม 

    2.2 ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล (Ytot)     

ตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ 5 ด้าน 

ดงัน้ี 
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 2.2.1 การวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง (Y1) หมายถึง การวเิคราะห์

และวางแผนอตัราก าลงัคน การก าหนดต าแหน่ง การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและ

วทิยฐานะขา้ราชการครู 

 2.2.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง (Y2) หมายถึง การสรรหาเพื่อบรรจุบุคคล

เขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรั้บมอบอ านาจจาก

อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นท่ีการศึกษา การจ้าง

ลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชั่วคราว การแต่งตั้ง ยา้ย โอน ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

การบรรจุกลบัเขา้รับราชการ การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 

 2.2.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ (Y3) หมายถึง การพฒันา

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา การเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว การด าเนินการเก่ียวกบับญัชีถือจ่ายเงินเดือน  

เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน งานทะเบียนประวติั งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ การขอมีบตัร

ประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐและงานขอหนงัสือรับรอง งานขออนุญาตให้ขา้ราชการไปต่างประเทศ  

งานขออนุญาต ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกยอ่งเชิดชูเกียรติและ

ให้ไดรั้บเงินวิทยพฒัน์และการจดัสวสัดิการ และด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์และ

วธีิการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.2.4 วินัยและการรักษาวินัย (Y4) หมายถึง การบริหารงานบุคคลในเร่ืองกรณี

ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีความผิดวินัยร้ายแรง การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการเสริมสร้าง

และการป้องกนัการกระท าผดิวนิยั 

 2.2.5 การออกจากราชการ (Y5) หมายถึง การบริหารงานบุคคลในเร่ืองงานออก

จากราชการ การให้ออกจากราชการกรณีไม่พน้ทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือไม่ผา่นการเตรียม

ความพร้อมและพฒันาอย่างเขม้ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนดการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบติัทัว่ไป การใหอ้อกจากราชการไวก่้อน     

การใหอ้อกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนกรณีมีมลทินมวัหมอง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire)  จ  านวน      

1 ฉบบั โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน  เป็นแบบสอบถามก าหนดตวัเลือกไวใ้ห้เลือก 

(forces choice) 

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารในสถานศึกษา ตามข้อบังคับ        

คุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. 2556 

ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับการด าเนินงานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตาม

แนวความคิดคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ 

ส าหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert)90  ดงัน้ี 

ระดบั 1 หมายถึง   จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือการบริหารงาน

บุคคลอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน  

ระดบั 2 หมายถึง   จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือการบริหารงาน

บุคคลอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 

ระดบั 3 หมายถึง   จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือการบริหารงาน

บุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน  

ระดบั 4 หมายถึง   จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือการบริหารงาน

บุคคลอยูใ่นระดบัมาก มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน  

ระดบั 5    หมายถึง   จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือการบริหารงาน

บุคคลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 

 

                                                           
90 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: McGraw-Hill, 1961). 
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การสร้างและพฒันาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวจัิย 

เพื่อให้ได้เคร่ืองมือท่ีมีความเท่ียงตรง และความเช่ือมั่นใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้

ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร ต าราทางวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผูบ้ริหาร แนวคิดในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยรับค าแนะน า 

จากอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 

ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน

ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity)     

น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวตัถุประสงค์ (Index of Item Objective 

Congruence: IOC)  ไดค้่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00 

ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบัผูบ้ริหารและครู

สถานศึกษาท่ีไม่ใช่ตวัอยา่ง จ านวน 15 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมจ านวน 30 คน 

ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีไดค้  านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)91 โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้ค่าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 0.893 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เพื่อใหก้ารวจิยัในคร้ังน้ีส าเร็จดว้ยดี ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1. ท าหนงัสือถึงหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา เพื่อขอออกหนงัสือถึงผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่งเพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลแต่ละโรงเรียน 

2. ส่งหนงัสือดงักล่าวส่งไปยงัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใหผู้ใ้หข้อ้มูลส่งแบบสอบถามกลบัมาทางไปรษณีย ์
 

                                                           
91 Lee J. Crobach, Essential of Psychological Testing, 3th ed. (New York: Herper& Row 

Publishers, 1987). 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีใช้หน่วยการวิเคราะห์ (Unit Of Analysis) เป็นโรงเรียนในสังกดัส านักงาน

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา/รักษาราชการแทนผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล/รอง

หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล จ านวน 1 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน 194 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

เพื่อใหก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั  ผูว้จิยัไดใ้ชข้อ้มูลทางสถิติดงัน้ี 

1. วิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถ่ี (Frequency : f)       

และค่าร้อยละ (Percentage : %) 

2. การวิเคราะห์จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารและการบริหารงานบุคคล  วเิคราะห์โดย

ใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean : x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.)

ทั้งน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์ตามแนวคิดของเบสท ์(Best)92 หากค่ามชัฌิมเลขคณิตอยู่

ในช่วงใดก็แสดงวา่ จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารและการบริหารงานบุคคลเป็นแบบนั้น ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 1.00 - 1.49 แสดงวา่ จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาและการ

บริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 1.50 - 2.49 แสดงวา่ จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาและการ

บริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต  2.50 - 3.49 แสดงวา่ จรรยาบรรณวขิองชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาและการ

บริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต  3.50 - 4.49 แสดงวา่ จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาและการ

บริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัมาก 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 4.50 - 5.00 แสดงวา่ จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาและการ

บริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

                                                           
92 John W. Best, Research in Education, 2 ed. (New Jersey: Prentice Hall, 1997). 
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3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกบัการบริหารงาน
บุคคล ในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1       
ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient)93  ซ่ึงมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

 0.00 – 0.29  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 
 0.30 – 0.69  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 0.70 – 1.00  มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก94 
 

สรุป 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ     

1) จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถม ศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 3) ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์เขต 1 จ านวน 97 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ ผูใ้ห้ขอ้มูล 

โรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วยผูอ้  านวยการ/รักษาราชการแทน จ านวน1คน รองผูอ้  านวยการ /

หวัหนา้งานบุคคล จ านวน 1 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูล 194 คน โดยการใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล

แบ่งเป็น 3 ตอน โดยใชส้ถิติ คือ ค่าความถ่ี (Frequency:f) ร้อยละ (Percentage:%) ค่ามชัฌิมเลขคณิต 

(Arithmetic mean : x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) น าค่ามชัฌิมเลขคณิตมา

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

จริยธรรมของผูบ้ริหารกบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 สถิติท่ีใช้คือ การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

                                                           
93 บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, ระเบียบวธีิการวจิยัทางการพยาบาลศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี 5 ed. 

(กรุงเทพฯ: ยแูอนดไ์อ อินเตอร์ มีเดีย, 2553). 
94 ระเบียบวธีิการวจิยัทางการพยาบาลศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี 5 ed. (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพย์ู

แอนดไ์อ อินเตอร์ มีเดีย, 2553). 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 1) จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 2) การบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 3) ความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งจรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารกบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  โดยใช้สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unity of analysis) ผูว้ิจยั
ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถามไปยงัสถานศึกษาสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 ท่ี เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 97 แห่ง ได้รับ
แบบสอบถามคืนกลบัมาจ านวน 82 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.53 โดยก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลสถานศึกษาละ 
2 คน ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือรักษาราชการแทนผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน  1 คน 
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือรองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล จ านวน 1 คน รวมทั้งส้ิน 
จ านวน 164 คน แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบค า
บรรยาย จ าแนกออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกบัการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 
เขต 1 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา หรือรักษาราชการแทนผู ้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือ           

รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ของสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 82 สถานศึกษา        
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รวม 164 คน แยกพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ใน       

การท างานในสถานศึกษาแต่ละแห่ง ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  3 

 
ตารางท่ี   3  จ  านวน ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเม่ือจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งหนา้ท่ี และประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

ขอ้ท่ี สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
80 
84 

 
48.78 
51.22 

รวม 164 100.00 
2 อาย ุ

1. 20-30 ปี                  
2. 31-40 ปี 
3. 41-50 ปี    
4. 51-60 ปี 

 
9 

32 
42 
81 

 
5.49 

19.51 
25.61 
49.39 

รวม 164 100.00 
3 ระดบัการศึกษาสูงสุด 

1. ปริญญาตรี 
2. ปริญญาโท       
3. ปริญญาเอก 

 
74 
87 
3 

 
45.12 
53.05 
1.83 

รวม 164 100.00 
4 ต าแหน่งปัจจุบนั 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา/รักษาราชการแทนผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

2. หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานบุคคล/ รองหวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

 
82 

 
82 

 

 
50.00 

 
50.00 

 
 รวม 164 100.00 
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5 ประสบการณ์ในการท างาน 
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. มากกวา่  30 ปี 

 
14 
16 
19 
30 
22 
15 
48 

 
8.54 
9.76 

11.58 
18.29 
13.41 
9.15 

29.27 
 รวม 164 100.00 

 
จากตารางท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20 

รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 เป็นผูท่ี้มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี 
จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 รองลงมามีอายุระหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.60 และมีอายุระหว่าง 20-30 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ 
ระดบัปริญญาโท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 53.10 รองลงมาคือระดบัปริญญาตรี จ านวน 74 คน       
คิดเป็นร้อยละ 45.10 และระดบัปริญญาเอกจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ1.80 มีผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือรักษาราชการแทนผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือรองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล จ านวน 82 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.00 ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 30 ปี จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27 
รองลงมาคืออายุระหว่าง 16-20 ปี จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.29 อายุระหว่าง 21-25 ปี 
จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.41 อายรุะหวา่ง 11-15 ปี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.58 อายุ
ระหว่าง 6-10 ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.76 อายุระหว่าง 26-30 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.15 และอายรุะหวา่ง 1-5 ปี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.54 
 

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์จรรยาบรรณของวชิาชีพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 ในการวิเคราะห์ระดบัจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) เปรียบเทียบกบัเกณฑข์อบเขตค่า

คะแนนตามแนวคิดของเบสท ์(Best) ท่ีก าหนดไว ้ ปรากฏผลลงัตารางท่ี 4 - 9 ดงัน้ี 



  93 

ตารางท่ี  4  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัจรรยาบรรณของวชิาชีพ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  
โดยภาพรวม 
 

(n=82) 
ดา้น จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา x  S.D. ค่าระดบั 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

จรรยาบรรณต่อตนเอง (X1) 
จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ (X2) 
จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ (X3) 
จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ (X4) 
จรรยาบรรณต่อสังคม (X5) 

4.59 
4.57 
4.63 
4.63 
4.63 

0.27 
0.32 
0.31 
0.31 
0.37 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 รวม (Xtot) 4.61 0.21 มากท่ีสุด 
 
 

จากตารางท่ี 4 จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.61 , S.D. = 0.21) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ทั้ ง 5 ด้าน โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี จรรยาบรรณต่อ
ผูรั้บบริการ (X3) ( x =4.63 , S.D.= 0.31) จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ (X4) ( x =4.63, 
S.D.= 0.31) จรรยาบรรณต่อสังคม  (X5) ( x = 4.63 , S.D.= 0.37) จรรยาบรรณต่อตนเอง (X1)            
( x =4.59 , S.D.= 0.27) จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ (X2) ( x = 4.21 , S.D.= .27 ) 

 
 เม่ือวิเคราะห์ระดบัจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1โดยจ าแนกเป็นรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 5-9 
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ตารางท่ี 5  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัจรรยาบรรณของวชิาชีพ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง (X1) จ าแนกตามรายขอ้ 

(n=82) 
ขอ้ท่ี จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา x  S.D. ค่าระดบั 
 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
8. 

จรรยาบรรณต่อตนเอง (X1) 
มีวนิยั ปฏิบติัตนตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั สามารถประพฤติ
ตนเหมาะสมกบัสถานภาพและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ศึกษาหาความรู้ใหม่ ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลย ี
เขา้ร่วมการประชุม อบรม สัมมนา แสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
เพื่อการพฒันาตนเองดา้นวชิาชีพ 
ศึกษาคน้ควา้ ริเร่ิมสร้างสรรค์ให้ได้ความรู้ใหม่ท่ีเก่ียวกบั
วชิาชีพอยูเ่สมอ 
ส่งเสริมและพฒันาครูในการใช้นวตักรรม และเทคโนโลยี
ในการจดัการเรียนรู้ 
สร้างผลงานใหม่ เพื่อพฒันาสถานศึกษา และพฒันางาน
ดา้นการบริหารจนเป็นท่ียอมรับ 
ส่งเสริมการปฏิบติังาน โดยมีแผนปฏิบติังานแบบมีส่วนร่วม 
ใชน้วตักรรม เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั และ
กา้วทนัการเปล่ียนแปลง 

 
4.68 

 
4.59 

 
4.68 

 
4.62 

 
4.62 

 
4.48 

 
4.59 
4.50 

 

 
0.49 

 
0.51 

 
0.47 

 
0.49 

 
0.50 

 
0.51 

 
0.49 
0.53 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 รวม  4.59 0.27 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 5 พบว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา  ดา้นจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง (X1) โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.59 , S.D. = 0.27) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 7 ขอ้ โดยเรียงล าดบัจากค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงการเขา้ร่วมการประชุม อบรม สัมมนา แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อ
การพฒันาตนเองดา้นวชิาชีพ ( x = 4.68 , S.D. = 0.47) การมีวนิยั ปฏิบติัตนตามกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั 
สามารถประพฤติตนเหมาะสมกบัสถานภาพและเป็นแบบอยา่งท่ีดี (x = 4.68 , S.D. = 0.49)  การศึกษา
คน้ควา้ ริเร่ิมสร้างสรรค์ให้ไดค้วามรู้ใหม่ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพอยู่เสมอ ( x = 4.62 , S.D. = 0.49) และ
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อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ สร้างผลงานใหม่ เพื่อพฒันาสถานศึกษา และพฒันางานดา้นการบริหารจน
เป็นท่ียอมรับ ( x = 4.48 , S.D. = 0.51) 
 
ตารางท่ี  6 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัจรรยาบรรณของวชิาชีพ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ (X2) จ าแนกตามรายขอ้ 

(n=82) 
ขอ้ท่ี จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา x  S.D. ค่าระดบั 

 
1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 

จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ (X2) 
ศรัทธา รักษาช่ือเสียง และปกป้องศกัด์ิศรี แห่งวชิาชีพ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริต ตาม
กฎระเบียบและแบบแผนของทางราชการ 
มุ่งมั่น ตั้ งใจ และใช้ความรู้ความสามารถ  ในการ
พฒันาครู และบุคลากร 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาครู     
การเรียนการสอน และการบริหารสถานศึกษา 
ส่งเสริมให้ครูและบุคลกรได้ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ 
วจิยั และน าเสนอผลงานในวชิาชีพ 
ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู ้ท่ี มีผลงานในวิชาชีพให้
สาธารณชนรับรู้ 

 
4.62 
4.63 

 
4.56 

 
4.55 

 
4.55 

 
4.50 

 
0.49 
0.48 

 
0.50 

 
0.50 

 
0.50 

 
0.50 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 รวม  4.57 0.32 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 6 พบว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านจรรยาบรรณต่อ

ตนเอง (X2) โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.57 , S.D.= 0.32) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย                       

3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริต 

ตามกฎระเบียบและแบบแผนของทางราชการ ( x = 4.63 , S.D. = 0.48) การศรัทธา รักษาช่ือเสียง 

และปกป้องศกัด์ิศรี แห่งวชิาชีพ  ( x = 4.62 , S.D. = 0.49) มุ่งมัน่ ตั้งใจ และใชค้วามรู้ความสามารถ

ในการพัฒนาครู และบุคลากร ( x = 4.56 , S.D. = 0.50) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ยกย่องและ        

เชิดชูเกียรติ ผูท่ี้มีผลงานในวชิาชีพใหส้าธารณชนรับรู้ ( x = 4.50, S.D.= 0.50) 
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ตารางท่ี  7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัจรรยาบรรณของวชิาชีพ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ (X3) จ าแนกตามรายขอ้ 

(n=82) 
ขอ้ท่ี จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา x  S.D. ค่าระดบั 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
 
 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ (X3) 
ปฏิบติังาน และใหบ้ริการแก่ผูป้กครอง นกัเรียน    
และชุมชนอยา่งมีคุณภาพ 
ส่งเสริมใหมี้การด าเนินงาน เพื่อปกป้องสิทธิเด็ก 
เยาวชน และผูด้อ้ยโอกาส 
รับฟังความคิดเห็นของศิษย ์และผูรั้บบริการ 
ยกยอ่ง ชมเชย ให้ก าลงัใจศิษย ์และผูรั้บบริการอยา่ง
กลัยาณมิตร 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ศิษย์ และผูรั้บบริการได้ มี
ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดหรือวิธีการท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอน และการ
บริหารจดัการสถานศึกษา 

 
4.57 

 
4.68 

 
4.63 
4.68 

 
4.60 

 
 
 

 
0.50 

 
0.47 

 
0.48 
0.47 

 
0.49 

 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 รวม  4.63 0.31 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านจรรยาบรรณต่อ

ผูรั้บบริการ (X3) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.63 , S.D. = 0.31) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ี สุด โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย                          

3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมให้มีการด าเนินงาน เพื่อปกป้องสิทธิเด็ก 

เยาวชน และผูด้อ้ยโอกาส ( x = 4.68 , S.D.= 0.47) ยกย่อง ชมเชย ให้ก าลงัใจศิษย ์และผูรั้บบริการ

อย่างกลัยาณมิตร ( x = 4.68 , S.D.= 0.47) รับฟังความคิดเห็นของศิษย ์และผูรั้บบริการ ( x = 4.63, 

S.D. = 0.48)  และอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ปฏิบติังาน และให้บริการแก่ผูป้กครอง นกัเรียน และชุมชน

อยา่งมีคุณภาพ ( x = 4.57 , S.D. = 0.50) 
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ตารางท่ี  8  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัจรรยาบรรณของวชิาชีพ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ (X4) จ าแนกตามรายขอ้ 
 

(n=82) 
ขอ้ท่ี จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา x  S.D. ค่าระดบั 

 
1. 
 

2. 
3. 
 

4. 
 

5. 
6. 
 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ (X4) 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการบริหาร  เพื่อพฒันา
วชิาชีพ 
ส่งเสริมและพิทกัษสิ์ทธิของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
ใชร้ะบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของ ผูร่้วม
ประกอบวชิาชีพ 
มีความรัก ความสามคัคี และความร่วมมือ ร่วมใจใน
การพฒันาการศึกษา 
เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง และพฒันาการศึกษา 
รับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของ  ผูร่้วม
ประกอบวชิาชีพ 

 
4.51 

 
4.57 
4.72 

 
4.71 

 
4.60 
4.67 

 
0.51 

 
0.50 
0.45 

 
0.45 

 
0.50 
0.47 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 รวม  4.63 0.31 มากท่ีสุด 
 
 

จากตารางท่ี 8 พบว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นจรรยาบรรณต่อ    
ผูร่้วมประกอบวิชาชีพ  (X4)  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.63 , S.D. = 0.31) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากค่ามชัฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงการใชร้ะบบคุณธรรมในการพิจารณา
ผลงานของผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ( x = 4.72 , S.D. = 0.45) มีความรัก ความสามคัคี และความ
ร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนาการศึกษา( x = 4.71 , S.D. = .45) รับ ฟั งความคิดเห็น  และ
ข้อเสนอแนะของ   ผู ้ร่วมประกอบวิชาชีพ  ( x = 4.67 , S.D. = .47) และอันดับสุดท้าย ได้แก่            
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการบริหาร เพื่อพฒันาวชิาชีพ ( x =4.51 , S.D. = 0.51) 
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ตารางท่ี  9 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัจรรยาบรรณของวชิาชีพ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม (X5) จ าแนกตามรายขอ้ 

(n=82) 
ขอ้ท่ี จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา x  S.D. ค่าระดบั 

 
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

จรรยาบรรณต่อสังคม (X5) 
ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม การปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการหรือ
วชิาชีพแก่ชุมชน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรม เพื่อให้ศิษย์
และผูรั้บบริการเกิดการเรียนรู้และสามารถด าเนินชีวิต
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นผูน้ าในการวางแผนและด าเนินการ เพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม พฒันาเศรษฐกิจภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
ศิลปวฒันธรรม 

 
4.77 

 
 

4.62 
 

4.64 
 
 
 

4.64 

 
0.42 

 
 

0.49 
 

0.48 
 
 
 

0.51 

 
มากท่ีสุด 

 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 
 

มากท่ีสุด 

 รวม  4.63 0.37 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 9  พบวา่จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม (X5)  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.63 , S.D. = 0.37)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยู่
ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับจากค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย  3 อนัดับแรก ได้แก่ 
ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงความยดึมัน่ สนบัสนุน และส่งเสริม การปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ( x = 4.77 , S.D. = 0.42) ส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรม 
เพื่อให้ศิษย์และผูรั้บบริการเกิดการเรียนรู้และสามารถด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง            
( x = 4.64 , S.D. = 0.48) เป็นผูน้ าในการวางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พฒันา
เศรษฐกิจภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรม ( x = 4.64 , S.D. = 0.51) และอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 
ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือในทางวชิาการหรือวชิาชีพแก่ชุมชน ( x = 4.62 , S.D. = 0.49) 
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ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

  ในการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าค่ามชัฌิมเลขคณิตเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขตค่าคะแนน
ตามแนวคิดของเบสท ์(Best) ท่ีก าหนดไว ้ปรากฏผลลงัตารางท่ี 10-15 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 10  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยภาพรวม 
 

(n=82) 
ดา้น การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา x  S.D. ค่าระดบั 

1. 
 

2. 
3. 
 

4. 
5. 

การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด
ต าแหน่ง (Y1) 
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (Y2) 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (Y3) 
วนิยัและการรักษาวนิยั (Y4) 
การออกจากราชการ (Y5) 

4.62 
 

4.60 
 

4.57 
4.63 
4.61 

0.30 
 

0.30 
 

0.30 
0.34 
0.36 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 รวม (Xtot) 4.60 0.23 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 10 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.60 , S.D. = 0.23)          
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 
โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังน้ี วินัยและการรักษาวินัย (Y4)            
( x = 4.63 , S.D. = 0.34) การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง  (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)  และการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ (Y3) ( x = 4.57 , 
S.D. = 0.30) 
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 เม่ือวิเคราะห์ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยจ าแนกเป็นรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 11-15 
 
ตารางท่ี 11  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา  ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง (Y1) จ าแนกตามรายขอ้ 
 

(n=82) 
ขอ้ท่ี การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา x  S.D. ค่าระดบั 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

การวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง (Y1) 
การประชุมวางแผนก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการ
ก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา 
จดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ กษ า  โด ยคว าม เห็ น ช อบ ของคณ ะก รรม ก าร
สถานศึกษา 
น าเสนอแผนอัตราก าลัง เพื่อขอความเห็นชอบต่อ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
น าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั 

 
4.56 

 
4.57 

 
4.70 

 
4.66 

 
4.60 

 
0.50 

 
0.50 

 
0.46 

 
0.47 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 รวม  4.62 0.30 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 11 พบว่าการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ดา้นการวางแผนอตัราก าลงั
และการก าหนดต าแหน่ง (Y1) โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.62 , S.D. = 0.30) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต        
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงการจดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ( x = 4.70,   
S.D.= 0.46) น าเสนอแผนอัตราก าลัง เพื่อขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา              
( x = 4.66, S.D. = 0.47) น าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั ( x =4.60, S.D. = 0.49) 
และอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ การประชุมวางแผนก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง ( x =4.56, S.D. = 0.50) 
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ตารางท่ี  12  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา  ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (Y2)  จ าแนกตามรายขอ้ 

(n=82) 
ขอ้ท่ี การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา x  S.D. ค่าระดบั 

 
1. 
 
 

2. 

 
3. 
 

4. 
5. 
6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (Y2) 
ด าเนินการสรรหา เพื่อบรรจุบุคลากรเขา้รับราชการเป็น
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ท่ี
มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบังานมากท่ีสุด 
ประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรขา้ราชการครู ครูอตัราจา้ง 
และบุคลากรทางการศึกษา 
แต่งตั้ งคณะกรรมการในการด า เนินการสรรห า
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จดัท าใบสมคัร ประกาศรับสมคัร และพิจารณาใบสมคัร 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ 
ด าเนินการสอบคดัเลือก โดยการสอบขอ้เขียน และสอบ
สัมภาษณ์ 
ทดลองปฏิบติังานในหน้าท่ีขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และมีการประเมินผลอยา่งยติุธรรม 
จดัให้บุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน และ
มอบหมายงานใหต้รงกบัความรู้ความสามารถ 
พิจารณาการยา้ย การรับยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อ
ราชการ 

 
4.61 

 
 

4.54 
 

4.57 
 

4.57 
4.67 
4.65 

 
4.65 

 
4.59 

 
4.55 

 
0.50 

 
 

0.51 
 

0.50 
 

0.50 
0.47 
0.49 

 
0.48 

 
0.49 

 
0.50 

 
มากท่ีสุด 

 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 รวม  4.60 0.30 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 12 พบว่าการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง (Y2) โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.60 , S.D. = 0.30) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด  โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย                                 
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x = 4.67 , S.D. = 0.47)  
ทดลองปฏิบติังานในหน้าท่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีการประเมินผลอย่าง
ยุติธรรม ( x = 4.65 , S.D. = 0.48) ด าเนินการสอบคดัเลือก โดยการสอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์                 
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( x = 4.65, S.D. = 0.49) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการครู          
ครูอตัราจา้ง และบุคลากรทางการศึกษา ( x = 4.54 , S.D. = 0.51) 

 

ตารางท่ี  13  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ (Y3) จ าแนกตามรายขอ้ 
 

(n=82) 
ขอ้ท่ี การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา x  S.D. ค่าระดบั 

 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (Y3) 
ส่งเสริมการพฒันาตนเองของขา้ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การศึกษา
เพิ่มเติม หรือการพฒันาผลงานในการเล่ือนวทิยฐานะ 
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแก่ขา้ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยดึผลการปฏิบติังานและใชห้ลกั
คุณธรรม 
การเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงการคลงั หรือตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้งอย่างเป็นระบบ และ
ทนัสมยั 
ด าเนินการเสนอขอพระราชทาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
แก่ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลกัเกณฑ ์และวธีิการ 
ด าเนินการเก่ียวกบัการขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ถูกตอ้ง 

 
4.59 

 
 

4.65 
 
 

4.52 
 
 
 

4.43 
 
 

4.61 
 
 

4.62 

 
0.49 

 
 

0.48 
 
 

0.51 
 
 
 

0.53 
 
 

0.49 
 
 

0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 
 
 

มาก 
 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 
 

 รวม  4.57 0.30 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 13 พบว่าการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา การเสริมสร้างประสิทธิภาพ   
ในการปฏิบติัราชการ (Y3)  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.57 , S.D. = 0.30) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 5 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ โดยเรียงล าดับจากค่า    
มชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแก่ขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดผลการปฏิบัติงานและใช้หลักคุณธรรม ( x = 4.65,             
S.D. = 0.48)  ด าเนินการเก่ียวกับการขอมีบัตรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรัฐของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง ( x = 4.62 , S.D. = 0.49) ด าเนินการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการ         
( x = 4.61, S.D.= 0.49) และอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนประวติัขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้งอยา่งเป็นระบบ และทนัสมยั ( x = 4.43 , S.D. = 0.53) 
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ตารางท่ี  14 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั (Y4) จ าแนกตามรายขอ้ 

(n=82) 
ขอ้ท่ี การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา x  S.D. ค่าระดบั 

 
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 

 
7. 

วนัิยและการรักษาวนัิย (Y4) 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการสอบสวน
ขอ้เทจ็จริงในกรณีท่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากระท าผดิวนิยั 
ด าเนินการทางวนิยัแก่ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีกระท าผดิวนิยั 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส่งเสริม สนบัสนุนใหข้า้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประพฤติปฏิบติัตนใหถู้กตอ้ง ตาม
ระเบียบและแนวปฏิบติัดา้นวินยัและการรักษาวนิยั 
ด าเนินการใหค้วามรู้ ฝึกอบรม เพื่อสร้างขวญัและ
ก าลงัใจ เสริมสร้าง พฒันาเจตคติ จิตส านึก และ
พฤติกรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกนั และขจดัเหตุ 
เพื่อมิใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระท าผดิวนิยั 
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในการป้องกนัการ
กระท าผดิวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
4.63 

 
 

4.62 
 

4.67 
 

4.68 
 
 

4.57 
 
 

4.64 
 
 

4.59 
 

 
0.48 

 
 

0.49 
 

0.47 
 

0.47 
 
 

0.50 
 
 

0.48 
 
 

0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 

รวม  4.63 0.34 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 14 พบว่าการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
(Y4) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.63 , S.D. = 0.34) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุก
ขอ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก 
ได้แก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



  105 

ประพฤติปฏิบติัตนให้ถูกตอ้ง ตามระเบียบและแนวปฏิบติัดา้นวินยัและการรักษาวินยั  ( x = 4.68 , 
S.D.= 0.47) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ( x = 4.67 , S.D. = 0.47) สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกัน และขจดัเหตุ    
เพื่อมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าผิดวินัย ( x =4.64,         
S.D. = 0.48) และอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจ 
เสริมสร้าง พฒันาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
( x =4.57, S.D. = 0.50) 

 

ตารางท่ี  15 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา ดา้นการออกจากราชการ (Y5) จ าแนกตามรายขอ้ 

(n=82) 
ขอ้ท่ี การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา x  S.D. ค่าระดบั 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 

การออกจากราชการ (Y5) 
พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการ  ตามระเบียบ
และหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบสวน กรณีเหตุ
ลาออก เพราะมีเหตุเสียหาย 
ก าหนดระเบียบ แนวทางการปฏิบติั เม่ือขา้ราชการครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุ 
ก าหนดระเบียบ แนวทางการปฏิบติัเม่ือขา้ราชการครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษา  ทุพพลภาพ และตาย 
ก าหนดระเบียบ ขอ้ปฏิบติัท่ีชดัเจน กรณีขา้ราชการครู  
หรือบุคลากรทางการศึกษาพน้จากความรับผดิชอบใน
การปฏิบติังานของทางราชการ 
รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยงัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

 
4.65 

 
4.66 

 
4.65 

 
4.55 

 
4.55 

 
 

4.59 

 
0.48 

 
0.48 

 
0.48 

 
0.50 

 
0.50 

 
 

0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
 

มากท่ีสุด 

รวม  4.61 0.36 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 15 พบวา่การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ดา้นการออกจากราชการ (Y5)   
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.61 , S.D. = 0.36) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบสวน กรณีเหตุลาออก เพราะมีเหตุเสียหาย ( x = 4.66,        
S.D. = 0.48) พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์  ก าหนด                 
( x = 4.65 , S.D. = 0.48) ก าหนดระเบียบ แนวทางการปฏิบติั เม่ือขา้ราชการครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาเกษียณอายุ ( x = 4.65 , S.D. = 0.48) อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ก าหนดระเบียบ แนวทางการ
ปฏิบติัเม่ือขา้ราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ทุพพลภาพ และตาย ( x = 4.55 , S.D. = 0.50)
และก าหนดระเบียบ ข้อปฏิบติัท่ีชัดเจน กรณีขา้ราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษาพน้จาก
ความรับผดิชอบในการปฏิบติังานของทางราชการ ( x = 4.55 , S.D. = 0.50) 
 

ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวชิาชีพผู้บริหารสถานศึกษากบั

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา
และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) ผลการวเิคราะห์ปรากฏดงัรายละเอียดในตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี  16  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 

(n=82) 
ตวัแปร 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). มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 
 
 จากตารางท่ี 16 พบวา่ จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา(Xtot) มีความสัมพนัธ์
กบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา (Ytot) สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ในระดบัปานกลาง (rxy=.697) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็น
ความสัมพนัธ์แบบคลอ้ยตามกนั  
 เม่ือพิจารณารายด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพผู ้บริหารสถานศึกษา (X1 – X5) พบว่า          
มีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาในภาพรวม (Ytot) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 โดยเรียงตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ล าดบั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ จรรยาบรรณต่อ
สังคม (rxy = .723) จรรยาบรรณต่อตนเอง (rxy = .505) จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ (rxy = .485)  
  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา ในแต่ละ
ด้าน  (X1 – X5) กับก ารบ ริห ารงาน บุ คคลในสถาน ศึกษ า  ในแ ต่ละด้ าน  (Y1 – Y5) พบว่ า                                  
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาด้าน
จรรยาบรรณต่อสังคม (X5) กบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาดา้นวนิยัและการรักษาวจิยั (Y4) 

หมายเหตุ : จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา (X tot) , จรรยาบรรณต่อตนเอง (X1) , จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ (X2)                    

จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ (X3) , จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ (X4) , จรรยาบรรณต่อสงัคม (X5) ,  

             : การบริหารงานบุคคล (Yt0t) , การวางแผนและการก าหนดต าแหน่ง(Y1) , การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง (Y2) ,                              

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ(Y3) , วินยัและการศึกษาวินยั (Y4) , การออกจากราชการ (Y5) 
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โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่น ระดบัมาก (rxy = .731**) จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้น
จรรยาบรรณต่อสังคม (X5) กบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาดา้นการออกจากราชการ (Y5)   
มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมาก (rxy = .713**) จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาด้าน
จรรยาบรรณต่อสังคม (X5) กับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาด้านการเส ริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ (Y3) มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง  (rxy = .442**) และไม่
มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านจรรยาบรรณต่อ
ผู ้รับบริการ (X3) กับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาด้านวินัยและการรักษาวินัย (Y4)                
(rxy = .118) และจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบ
วิชาชีพ (X4) กบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนด
ต าแหน่ง (Y1) (rxy = .107) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  109 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจยั  อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจยั เร่ือง จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ           
1) จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 2) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกบั
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
จ  านวน 97 แห่ง ผูใ้ห้ข้อมูลประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือรักษาราชการแทนผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือรองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
จ านวน 1 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลสถานศึกษาละ 2 คน รวมจ านวนทั้งส้ิน 194 คน ไดรั้บแบบสอบถาม
ฉบบัสมบูรณ์สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลได ้164 ฉบบั จาก 82 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.53 เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ย
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
ตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency : f)  
ค่าร้อยละ (Percentage : % ) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean : x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation : S.D.) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product - moment correlation coefficient) 

 
 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัเสนอผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั
จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 สรุปไดด้งัน้ี 
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1. จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงค่ามชัฌิมเลขคณิต
จากมากไปนอ้ย ดงัน้ี จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณ
ต่อสังคม จรรยาบรรณต่อตนเอง และจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ  

2. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เรียงค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดงัน้ี 
วินัยและการรักษาวินัย  การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง การออกจากราชการ        
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  และการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 

3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 
เขต 1 สามารถสรุปได ้ ดงัน้ี 

 

จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัในระดบั  
ปานกลาง (rxy=.697) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์แบบคลอ้ยตามกนั 
เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา ในแต่ละดา้นกบั
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาในแต่ละดา้น  พบวา่คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี ระดบั 0.01 3 อนัดบัแรก โดยเรียงจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ดงัน้ี จรรยาบรรณของ
วชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม (X5) กบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ด้านวินัยและการรักษาวิจยั (Y4) มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับมาก (rxy = .731**) จรรยาบรรณของ
วชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม (X5) กบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ด้านการออกจากราชการ (Y5) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก (rxy = .713**) จรรยาบรรณของ
วชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม (X5) กบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ (Y3) มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง 
(rxy = .442**) ส่วนคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ (X4)  กบัการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาด้านการออกจากราชการ (Y5) มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัน้อย (rxy = .179*) 
และคู่ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นจรรยาบรรณ
ต่อผูรั้บบริการ (X3) กับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาด้านวินัยและการรักษาวินัย (Y4)          
(rxy = .118) และจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบ
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วิชาชีพ (X4) กบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนด
ต าแหน่ง (Y1) (rxy = .107) 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ีมีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาพิจารณาเพื่อทราบ
สภาพท่ีแท้จริงของจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยสามารถ
น ามาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

1. จากผลการวิจยัพบว่า  จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากค่ามชัฌิมเลขคณิตมากไปนอ้ย ดงัน้ี จรรยาบรรณต่อสังคม จรรยาบรรณต่อ
ผูรั้บบริหาร จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อตนเอง และจรรยาบรรณต่อ
วชิาชีพ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีผูว้จิยัตั้งไวใ้นระดบัปานกลาง  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากขอ้บงัคบัของ
คุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ไดก้ าหนดถึงจรรยาบรรณ
ของวชิาชีพผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ และแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  และในการบริหารสถานศึกษาให้มี คุณภาพและ                 
เกิดประสิทธิผลไดน้ั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพและสมรรถภาพของการเป็น
ผูบ้ริหารมืออาชีพ  มีความมุ่งมัน่ อุทิศตนให้กบัการท างาน ทั้งตอ้งกระท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี    
มีมาตรฐานในการปฏิบติัตน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพด้วย ตามท่ีส านักงานเลขาธิการคุรุสภา      
ไดก้ล่าวถึงจรรยาบรรณของวชิาชีพท่ีก าหนดเป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชีพ
ทางการศึกษาต้องปฏิบัติโดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ           
เพื่อด ารงไว้ซ่ึงช่ือเสียง ฐานะ เกียรติ และศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพตามแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจนัทร์ทร ปานคล ้ า ศึกษาเร่ืองการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวา่การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัองคก์รแห่ง
ความสุขในสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเฉลิมพร ติยะกวา้ และเสวยีน เจนเขวา้ ไดศึ้กษาจรรยาบรรณของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตตากฟ้า -ตาคลี สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 42 จงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนมธัยมศึกษาในสหวทิยาเขตตากฟ้า-ตาคลี มีความคิดเห็นต่อจรรยาบรรณในการบริหารงาน
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ของผูบ้ริหารอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุดม พุ่มโพธ์ิงาม ไดศึ้กษาเร่ืองการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู ้บริหารสถานศึกษา              
โดยภาพรวมมีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด 
คือ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ รองลงมาคือ ด้านจรรยาบรรณต่อผู ้ร่วมประกอบวิชาชีพ                
ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ตามล าดบั ดา้นท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด คือ 
ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม สอดคล้องกบังานวิจยัของ รพีพรรณ เอกสุภาพนัธ์ุ ได้ศึกษาเร่ืองการ
พฒันายุทธศาสตร์การเสริมสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเหมาะสมในระดบัมาก และมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชใ้นระดบั
มากท่ีสุด 

2. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจาก
ค่ามชัฌิมเลขคณิตมากไปนอ้ย ดงัน้ี วินยัและการรักษาวินยั  การวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนด
ต าแหน่ง การออกจากราชการ  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  และการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบติัราชการ  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัตั้งไวใ้นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
สถานศึกษามีหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในสังคม โดยการใชท้รัพยากรใน
การด าเนินการอยู่หลายปัจจยั  แต่ถือว่าคนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุด  เพราะถา้ผูบ้ริหารเป็นผูมี้
วิสัยทศัน์ มีความรู้ความสามารถ แต่หากขาดคนท่ีไม่มีความรับผิดชอบในงานไม่มีความรู้ ไม่มี
วิสัยทศัน์ ก็จะส่งผลท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ หรือไม่ประสบความส าเร็จได ้         
จึงจ าเป็นท่ีจะช่วยเหลือบุคลากรท่ีมีอยู่ในสถานศึกษาได้ปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเต็มความสามารถ       
มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีจะส่งผลให้งานส าเร็จบรรลุวตัถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับ นฤป สืบวงษา ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการ
บริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัสมรรถนะการปฏิบติัหนา้ท่ีของครู สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี พบว่า การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั ณฐัพร ภูทองเงิน ศึกษาเร่ืองการบริหารงานบุคลากรของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลกัพรมวิหาร 4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นท่ี ท่ี 1-4 สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบวา่ การบริหารงานบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามหลกัพรมวิหาร 4 ทั้งในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั พระเส็ง  ปภสฺสโร 
ศึกษาเร่ืองการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบว่าการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดบัประถมศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

3. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า  จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกบัการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 มีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัปานกลาง (rxy=.697) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์แบบ
คล้อยตามกัน เม่ือพิจารณาจรรยาบรรณของวิชาชีพผู ้บ ริหารสถานศึกษารายด้าน พบว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาในทุกด้าน  ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ี
ผู ้วิจ ัย ตั้ งไว้ ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 เป็นผู ้น าท่ี มีแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพและสมรรถภาพของการเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ มีความมุ่งมัน่ 
อุทิศตนให้กบัการท างาน กระท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ด ารงไวซ่ึ้งช่ือเสียง ฐานะ เกียรติ และ
ศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  และมีแนวทางในการ
บริหารงานสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการใช้ทรัพยากรในการบริหารงาน
อย่างคุม้ค่า โดยเฉพาะทรัพยากรด้านบุคลากรท่ีเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั  มีการส่งเสริมสนับสนุน
ช่วยเหลือบุคลากรท่ีมีอยูใ่นสถานศึกษาไดป้ฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างเต็มความสามารถ ให้ความส าคญั
กบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีให้มีคุณภาพ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
และมีการพฒันาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง สร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีจะ
ส่งผลให้งานส าเร็จบรรลุวตัถุประสงค ์มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล ซ่ึงลว้นเก่ียวขอ้ง
กบัจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจัยของ ชัยนนท์  นิลพัฒน์ได้ศึกษาเร่ืองจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา พบวา่ องคป์ระกอบ
ของจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส่งผลต่อกนั ถูกตอ้ง เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะเป็นจริยธรรมท่ี
บุคคลทุกคนพึงมีพึงกระท า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา เพราะคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขต
พื้นท่ีการศึกษา เป็นองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีเป็นกลไกในการบริหารงานบุคคล ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษานั้ นๆ ย่อมมีความคาดหวงัท่ีจะให้คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพ          
ดว้ยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม เป็นกลาง มีความเหมาะสมเป็นไปตามหกัเกณฑท่ี์ก าหนด รวมทั้งพบวา่ 
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องค์ประกอบจริยธรรมการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษานั้นจะช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
บุคคล เพราะกลัยาณมิตรท่ีดีต่อกนั ซ่ึงหากคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษามีการด าเนินงานท่ีเช่ือถือได้ สามารถอธิบายต่อผู ้ท่ี เก่ียวข้องได้ว่า
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดมีความยุติธรรมต่อทุกคน มีหลกัประกนัไดว้า่ทุดคนไดรั้บความเป็นธรรมหาก
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ท่ีก าหนดข้ึน ในการบริหารงานบุคคลก็จะประสบความส าเร็จ                 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ณัฐพร ภูทองเงิน ได้ศึกษาเร่ือง   
การบริหารงานบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลกัพรมวหิาร 4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นท่ี 
ท่ี 1-4 สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผูบ้ริหารเห็นความส าคญั
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมสามารถ ช่วยให้งานส าเร็จลุล่วงและบุคลากรมีความสุขในการ
ท างานแบบ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปรับปรุงแกไ้ข และร่วมภาคภูมิใจ” ส่ิงท่ีท าให้ผูบ้ริหารรู้สึกพอใจ
ในการบริหารงานของตน  คือ การยึดมั่นในคุณธรรม ให้การสนับสนุนบุคลากรและส่งเสริม
การศึกษาของผูเ้รียน และจากค ากล่าวท่ีว่าผูบ้ริหารท่ีดีจ  าเป็นตอ้งมีคุณธรรมควบคู่กบัการท างาน 
ผูบ้ริหารเห็นดว้ยและให้เหตุผลสนบัสนุนวา่ คุณธรรมเป็นหัวใจส าคญัในการบริหารสามารถสร้าง
ความศรัทธา และเป็นพื้นฐานท่ีท าใหเ้กิดความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ หากผูบ้ริหารมีคุณธรรม
ประกอบกบัการท างานด้วยย่อมท าให้ครูมีสุขภาพจิตท่ีดีและเกิดบรรยากาศในการท างานอย่างมี
ความสุขอนัจะส่งผลต่อความสามารถในการจดัการเรียนการสอนให้ดีและมีคุณภาพต่อผูเ้รียนใน
ท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เวอร์ทีการ์น (Vertigan) ศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์
ปัญหาการจดัการศึกษาในดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหารกบัผูท่ี้ปฏิบติัตามนโยบายของโรงเรียนและ
วิทยาลยั พบวา่ พื้นฐานของปัญหาจริยธรรมท่ีเป็นผลมาจากการปฏิบติังานในโรงเรียน และส่วนท่ี
กลุ่มครูเห็นวา่ส าคญัการเขา้ใจระบบการท างานของผูบ้ริหารท่ีมีจริยธรรมในโรงเรียนมีความเป็นไป
ไดข้องการแกปั้ญหาเชิงประจกัษ ์ตามกลยุทธ์ท่ีส าคญั เช่น เทคนิคการ วิเคราะห์ความจริงเพื่อแกไ้ข
สภาพปัจจุบนัปัญหาของโรงเรียน  
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากขอ้คน้พบการวจิยั  การอภิปรายผล  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี  
และขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
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ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในคร้ังนี้ 

จากผลการวจิยั ผูว้จิยัไดเ้สนอแนะการวิจยัไว ้ดงัน้ี 
1. จากการวิเคราะห์จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ มีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูล่  าดบัสุดทา้ย  ดงันั้น  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาพึงสนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือผูร่้วมประกอบวชิาชีพ ส่งเสริมและพิทกัษสิ์ทธิ 
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

2. จากการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบวา่ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ดา้นการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการของบุคลากรทางการศึกษามีค่ามชัฌิมเลขคณิตอยู่
ล  าดบัสุดท้าย ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้เกิดการพฒันาความรู้ความสามารถให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และลกัษณะของงาน มีการติดตามและประเมินผลการพฒันา มีการ
บริหารงานโดยยดึระบบคุณธรรมในการสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บับุคลากรในสถานศึกษา 

3. จากผลการวิจยัจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กับการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารควรปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอจะ
ท าใหก้ารบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาดียิง่ข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 ตามท่ีผูว้ิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะของการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา
คน้ควา้ของผูบ้ริหาร นกัวชิาการ และผูส้นใจทัว่ไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. ควรศึกษาวจิยัเร่ืองจรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา  

2. ควรศึกษาวจิยัเร่ืองจรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนๆ หรือสถานศึกษาสังกดัหน่วยงานอ่ืน เพื่อน ามา
เปรียบเทียบและน าผลการวิจยัท่ีเป็นประโยชน์มาใชใ้นการพฒันาการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวจัิย 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
 

1. ดร.ศุภากร  เมฆขยาย 
วฒิุทางการศึกษา : (ปร.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง : ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัวงักว์เิวการาม 
 

2. ดร.สายฝน  ภานุมาศ 
วฒิุทางการศึกษา : (ปร.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง : ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นคาวทิยา 
 

3. นางสาวนิสากร  ลอ้ถาวร 
วฒิุทางการศึกษา : กศ.ม. วดัผลการศึกษา 
ต าแหน่ง : ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
 

4. นายกมล  เฮงประเสริฐ 
วฒิุทางการศึกษา : ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง : ผูอ้  านวยการโรงเรียนกุศลวทิยา 
 

5. วา่ท่ีร้อยตรีวารินทร์  ทองอยูย่ดื 
วฒิุทางการศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย 
ต าแหน่ง : ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
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ภาคผนวก ข 

ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
 

ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เช่ียวชาญ 

ผล 
รวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 

+1 0 -1 

จรรยาบรรณของวชิาชีพผู้บริหาร 
1.มีวนิยั ปฏิบติัตนตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั สามารถ
ประพฤติตนเหมาะสมกบัสถานภาพและเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

5   5 1 ใชไ้ด ้

2.ศึกษาหาความรู้ใหม่ ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง และเทคโนโลยี 

5   5 1 ใชไ้ด ้

3.เขา้ร่วมการประชุม อบรม สัมมนา แสวงหาความรู้
ใหม่ๆ เพื่อการพฒันาตนเองดา้นวชิาชีพ 

5   5 1 ใชไ้ด ้

4.ศึกษาคน้ควา้ ริเร่ิมสร้างสรรคใ์หไ้ดค้วามรู้ใหม่       
ท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพอยูเ่สมอ 

5   5 1 ใชไ้ด ้

5.ส่งเสริมและพฒันาครูในการใชน้วตักรรม และ
เทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ 

5   5 1 ใชไ้ด ้

6.สร้างผลงานใหม่ เพื่อพฒันาสถานศึกษา และพฒันา
งานดา้นการบริหารจนเป็นท่ียอมรับ 

5   5 1 ใชไ้ด ้

7.ส่งเสริมการปฏิบติังาน โดยมีแผนปฏิบติังานแบบ    
มีส่วนร่วม 

5   5 1 ใชไ้ด ้

8.ใชน้วตักรรม เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสภาพ
ปัจจุบนั และกา้วทนัการเปล่ียนแปลง 

5   5 1 ใชไ้ด ้

9.ศรัทธา รักษาช่ือเสียง และปกป้องศกัด์ิศรี            
แห่งวชิาชีพ 

5   5 1 ใชไ้ด ้

10.ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริต 
ตามกฎระเบียบและแบบแผนของทางราชการ 

5   5 1 ใชไ้ด ้

11.มุ่งมัน่ ตั้งใจ และใชค้วามรู้ความสามารถ             
ในการพฒันาครู และบุคลากร 

5   5 1 ใชไ้ด ้
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เช่ียวชาญ 

ผล 
รวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 

+1 0 -1 

จรรยาบรรณของวชิาชีพผู้บริหาร 
12.สนบัสนุนการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการ  พฒันาครู 
การเรียนการสอน และการบริหารสถานศึกษา 

5   5 1 ใชไ้ด ้

13.ส่งเสริมใหค้รูและบุคลกรไดศึ้กษา คน้ควา้ 
วเิคราะห์ วิจยั และน าเสนอผลงานในวชิาชีพ 

5   5 1 ใชไ้ด ้

14.ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติผูท่ี้มีผลงานในวชิาชีพ        
ใหส้าธารณชนรับรู้ 

4 1  4 0.8 ใชไ้ด ้

15.ปฏิบติังาน และใหบ้ริการแก่ผูป้กครอง นกัเรียน 
และชุมชนอยา่งมีคุณภาพ 

5   5 1 ใชไ้ด ้

16.ส่งเสริมใหมี้การด าเนินงาน เพื่อปกป้อง  สิทธิเด็ก 
เยาวชน และผูด้อ้ยโอกาส 

4 1  4 0.8 ใชไ้ด ้

17.รับฟังความคิดเห็นของศิษย ์และผูรั้บบริการ 5   5 1 ใชไ้ด ้
18.ยกยอ่ง ชมเชย ใหก้ าลงัใจศิษย ์และผูรั้บบริการอยา่ง
กลัยาณมิตร 

5   5 1 ใชไ้ด ้

19.ส่งเสริม สนบัสนุนใหศิ้ษย ์และผูรั้บบริการได ้        
มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดหรือวธีิการท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอน               
และการบริหารจดัการสถานศึกษา 

5   5 1 ใชไ้ด ้

20.มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการบริหาร             
เพื่อพฒันาวชิาชีพ 

5   5 1 ใชไ้ด ้

21.ส่งเสริมและพิทกัษสิ์ทธิของผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 5   5 1 ใชไ้ด ้
22.ใชร้ะบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของ          
ผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

5   5 1 ใชไ้ด ้

23.มีความรัก ความสามคัคี และความร่วมมือ          
ร่วมใจในการพฒันาการศึกษา 

5   5 1 ใชไ้ด ้
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เช่ียวชาญ 

ผล 
รวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 

+1 0 -1 

จรรยาบรรณของวชิาชีพผู้บริหาร 
24.เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง และพฒันาการศึกษา 5   5 1 ใชไ้ด ้
25.รับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูร่้วม
ประกอบวชิาชีพ 

5   5 1 ใชไ้ด ้

26.ยดึมัน่ สนบัสนุน และส่งเสริม การปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

5   5 1 ใชไ้ด ้

27.ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือในทางวชิาการหรือ
วชิาชีพแก่ชุมชน 

5   5 1 ใชไ้ด ้

28.ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรม เพื่อใหศิ้ษย์
และผูรั้บบริการเกิดการเรียนรู้และสามารถด าเนินชีวติ
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

5   5 1 ใชไ้ด ้

29.เป็นผูน้ าในการวางแผนและด าเนินการ เพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม พฒันาเศรษฐกิจภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน         
และศิลปวฒันธรรม 

5   5 1 ใชไ้ด ้

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
1.การประชุมวางแผนก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

5   5 1 ใชไ้ด ้

2.วเิคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการ
ก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา 

5   5 1 ใชไ้ด ้

3.จดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

5   5 1 ใชไ้ด ้

4.น าเสนอแผนอตัราก าลงั เพื่อขอความเห็นชอบ      
ต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5   5 1 ใชไ้ด ้

5.น าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั 5   5 1 ใชไ้ด ้
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เช่ียวชาญ 

ผล 
รวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 

+1 0 -1 
6.ด าเนินการสรรหา เพื่อบรรจุบุคลากรเขา้รับราชการ
เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสม          
กบังานมากท่ีสุด 

5   5 1 ใชไ้ด ้

7.ประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรขา้ราชการครู              
ครูอตัราจา้ง และบุคลากรทางการศึกษา 

5   5 1 ใชไ้ด ้

8.แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการสรรหา
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

5   5 1 ใชไ้ด ้

9.จดัท าใบสมคัร ประกาศรับสมคัร                         
และพิจารณาใบสมคัร 

5   5 1 ใชไ้ด ้

10.ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ 5   5 1 ใชไ้ด ้
11.ด าเนินการสอบคดัเลือก โดยการสอบขอ้เขียน    
และสอบสัมภาษณ์ 

5   5 1 ใชไ้ด ้

12.ทดลองปฏิบติังานในหนา้ท่ีขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และมีการประเมินผลอยา่ง
ยติุธรรม 

5   5 1 ใชไ้ด ้

13.จดัใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้ปฏิบติังาน    
และมอบหมายงานใหต้รงกบัความรู้ความสามารถ 

5   5 1 ใชไ้ด ้

14.พิจารณาการยา้ย การรับยา้ยขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามความเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์ต่อราชการ   

5   5 1 ใชไ้ด ้

15.ส่งเสริมการพฒันาตนเองของขา้ราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษา ในการฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา การศึกษาเพิ่มเติม หรือการพฒันา
ผลงานในการเล่ือนวทิยฐานะ 

5   5 1 ใชไ้ด ้
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เช่ียวชาญ 

ผล 
รวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 

+1 0 -1 
16.พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแก่ขา้ราชการครู            
และบุคลากรทางการศึกษา โดยยดึผลการปฏิบติังาน      
และใชห้ลกัคุณธรรม 

5   5 1 ใชไ้ด ้

17.การเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ี
กระทรวงการคลงั หรือตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

5   5 1 ใชไ้ด ้

18.จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนประวติัขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้งอยา่งเป็นระบบ 
และทนัสมยั 

5   5 1 ใชไ้ด ้

19.ด าเนินการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ แก่ขา้ราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการ 

5   5 1 ใชไ้ด ้

20.ด าเนินการเก่ียวกบัการขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อยา่งถูกตอ้ง 

5   5 1 ใชไ้ด ้

21.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการสอบสวน
ขอ้เทจ็จริงในกรณีท่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากระท าผดิวนิยั 

5   5 1 ใชไ้ด ้

22.ด าเนินการทางวนิยัแก่ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีกระท าผดิวนิยั 

5   5 1 ใชไ้ด ้

23.ผูอ้  านวยการสถานศึกษาปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ต่อขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5   5 1 ใชไ้ด ้
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เช่ียวชาญ 

ผล 
รวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 

+1 0 -1 
24.ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนให้ ถูกต้องตาม
ระเบียบและแนวปฏิบติัดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั 

5   5 1 ใชไ้ด ้

25.ด าเนินการใหค้วามรู้ ฝึกอบรม เพื่อสร้างขวญัและ
ก าลงัใจ เสริมสร้าง พฒันาเจตคติ จิตส านึก และ
พฤติกรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5   5 1 ใชไ้ด ้

26.สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกนั และ    
ขจดัเหตุ เพื่อมิใหข้า้ราชการครูและบุคลากร            
ทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าผดิวนิยั 

5   5 1 ใชไ้ด ้

27.ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในการป้องกนั  
การกระท าผดิวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

5   5 1 ใชไ้ด ้

28.พจิารณาอนุญาตการลาออกจากราชการ              
ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

5   5 1 ใชไ้ด ้

29.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบสวน กรณีเหตุ
ลาออก เพราะมีเหตุเสียหาย 

5   5 1 ใชไ้ด ้

30.ก าหนดระเบียบ แนวทางการปฏิบติั เม่ือขา้ราชการ
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุ 

5   5 1 ใชไ้ด ้

31.ก าหนดระเบียบ แนวทางการปฏิบติั เม่ือขา้ราชการ
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  ทุพพลภาพ และตาย 

5   5 1 ใชไ้ด ้

32.ก าหนดระเบียบ ขอ้ปฏิบติัท่ีชดัเจน กรณีขา้ราชการ
ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษาพน้จากความ
รับผดิชอบในการปฏิบติังานของทางราชการ 

5   5 1 ใชไ้ด ้

33.รายงานการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

5   5 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

รายช่ือสถานศึกษาทีใ่ช้ในการทดลองเคร่ืองมือวจัิย (try out) 
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รายช่ือสถานศึกษาทีใ่ช้ในการทดลองเคร่ืองมือวจัิย (try out) 
 

1. โรงเรียนบา้นหนองขาม 
2. โรงเรียนบา้นศาลาลยั 
3. โรงเรียนบา้นสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ) 
4. โรงเรียนบา้นหว้ยพลบั 
5. โรงเรียนบา้นต าหรุ (วงิประชาสงเคราะห์) 
6. โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง 
7. โรงเรียนวดัเกษตรกนัทราราม 
8. โรงเรียนบา้นลาดวถีิ 
9. โรงเรียนบา้นเกาะนานอ้ย 
10. โรงเรียนบา้นเนินกรวด 
11. โรงเรียนบา้นไร่เก่าสามร้อยยอด 
12. โรงเรียนบา้นเขาแดง 
13. โรงเรียนวดันาห้วย 
14. โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 
15. โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด (บา้นหนองแก) 
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ภาคผนวก ง 

ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 
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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 
 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X1 283.00 125.310 .128 .894 
X2 283.07 124.754 .172 .893 
X3 282.90 122.369 .459 .890 
X4 283.10 121.817 .381 .891 
X5 282.87 121.982 .531 .890 
X6 283.10 123.886 .214 .893 
X7 282.93 122.340 .440 .891 
X8 283.17 120.971 .446 .890 
X9 283.00 127.931 -.114 .896 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
X10 282.90 127.817 -.111 .896 
X11 283.00 124.552 .200 .893 
X12 283.03 125.757 .084 .894 
X13 283.03 123.068 .332 .892 
X14 283.10 123.197 .310 .892 
X15 283.07 125.582 .098 .894 
X16 283.07 123.237 .310 .892 
X17 283.10 124.921 .155 .894 
X18 282.87 123.775 .329 .892 
X19 282.97 124.171 .244 .892 
X20 283.03 122.378 .397 .891 
X21 283.10 122.507 .373 .891 
X22 282.90 127.955 -.125 .896 
X23 283.00 125.034 .154 .893 
X24 283.13 120.947 .512 .890 
X25 283.00 121.517 .489 .890 
X26 282.90 123.472 .341 .892 
X27 282.93 123.582 .314 .892 
X28 283.03 122.861 .351 .891 
X29 283.00 122.966 .350 .891 
y1 283.13 120.120 .517 .889 
Y2 283.20 120.372 .496 .889 
Y3 283.13 120.051 .523 .889 
Y4 283.07 121.306 .427 .890 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Y5 283.00 124.690 .187 .893 
Y6 283.10 119.955 .533 .889 
Y7 283.23 123.702 .264 .892 
Y8 283.13 123.292 .299 .892 
Y9 283.03 122.585 .377 .891 
Y10 282.90 121.059 .600 .889 
Y11 282.93 121.789 .496 .890 
Y12 283.00 123.241 .324 .892 
Y13 283.10 122.024 .417 .891 
Y14 283.17 122.902 .333 .892 
Y15 283.17 123.730 .225 .893 
Y16 283.07 122.340 .342 .891 
Y17 283.03 116.516 .755 .886 
Y18 282.90 121.403 .562 .889 
Y19 282.97 120.102 .557 .889 
Y20 282.83 123.937 .336 .892 
Y21 282.90 123.610 .327 .892 
Y22 282.97 125.895 .077 .894 
Y23 283.00 126.414 .026 .895 
Y24 283.00 126.207 .045 .895 
Y25 283.07 124.340 .210 .893 
Y26 283.03 124.033 .242 .893 
Y27 283.00 123.793 .271 .892 
Y28 283.03 124.309 .217 .893 
Y29 282.97 124.309 .230 .893 

 



  141 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Y30 283.07 125.237 .129 .894 
Y31 283.07 118.616 .651 .888 
Y32 283.07 119.789 .553 .889 
Y33 283.10 118.231 .677 .887 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

รายช่ือสถานศึกษาทีใ่ช้ในการวจัิย 
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รายช่ือสถานศึกษาทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนบา้นหนองหิน 28 โรงเรียนสามคัคีร่วมจิต 
2 โรงเรียนบา้นคลองวาฬ 29 โรงเรียนวงัมะเด่ือ 
3 โรงเรียนบา้นหวา้กอ (มิตรภาพท่ี72) 30 โรงเรียนประชาบูรณะวทิยา 
4 โรงเรียนบา้นหว้ยใหญ่ 31 โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บ ารุง 
5 โรงเรียนเศรษฐพานิชวทิยา 32 โรงเรียนบา้นพุตะแบก 
6 โรงเรียนพฒันาประชานุเคราะห์ 33 โรงเรียนวดัทุ่งกลาง 
7 โรงเรียนบา้นหว้ยน ้าพุ 34 โรงเรียนบา้นดอนใจดี 
8 โรงเรียนบา้นหนองกก 35 โรงเรียนบา้นมะเด่ือทอง 
9 โรงเรียนบา้นทุ่งเคล็ด 36 โรงเรียนวดันาหูกวาง 

10 โรงเรียนด่านสิงขร 37 โรงเรียนวดันาลอ้ม 
11 โรงเรียนอุดมราชภกัดี 38 โรงเรียนวดัทุ่งประดู่ 
12 โรงเรียนบา้นทางหวาย 39 โรงเรียนอนุบาลทบัสะแก 
13 โรงเรียนประชารังสรรค์ 40 โรงเรียนบา้นดอนทราย 
14 โรงเรียนวดัปากคลองเกลียว 41 โรงเรียนประชาราษฏร์บ ารุง 
15 โรงเรียนบา้นท่าฝาง 42 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 
16 โรงเรียนวดับ่อนอก(ทองวทิยา) 43 โรงเรียนบา้นเหมืองแร่ 
17 โรงเรียนบา้นคอกชา้ง 44 โรงเรียนบา้นทุ่งตาแกว้ 
18 โรงเรียนบา้นคลองชายธง 45 โรงเรียนอ่างทองพฒันา 
19 โรงเรียนยวุสมาคมประจวบคีรีขนัธ์อนุสรณ์ 46 โรงเรียนบา้นไร่ใน 
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์(สละชีพ) 47 โรงเรียนบา้นหินเทิน 
21 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขนัธ์ 48 โรงเรียนบา้นเนินดินแดง 
22 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถมัภ ์ 49 โรงเรียนประชาพิทกัษ ์
23 โรงเรียนบา้นบึง 50 โรงเรียนบา้นหว้ยยางมิตรภาพท่ี 35 
24 โรงเรียนบา้นคัน่กระได 51 โรงเรียนบา้นทุ่งยาว 
25 โรงเรียนบา้นอ่าวนอ้ย 52 โรงเรียนบา้นอ่างทอง 
26 โรงเรียนบา้นหนองเสือ 53 โรงเรียนบา้นสีดางาม 
27 โรงเรียนบา้นหนองยายเอม 54 โรงเรียนบา้นวงัยาง 



  145 

รายช่ือสถานศึกษาทีใ่ช้ในการวจัิย (ต่อ) 
 

ที่ โรงเรียน ที่ โรงเรียน 
55 โรงเรียนบา้นยา่นซ่ือ 77 โรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว 
56 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 65 (วงัไทรต่ิง) 78 บา้นดอนสูง 
57 บา้นดอนทอง 79 บา้นหนองระแวง 
58 วดันาผกัขวง 80 วดัถ ้าคีรีวงศ ์
59 บา้นถ ้าเขานอ้ย 81 บา้นหินกอง 
60 บา้นดอนสง่า 82 บา้นหว้ยแกว้ 
61 อนุบาลบางสะพาน 83 บางสะพาน 
62 ไตรกิตทตัตานนท ์ 84 บา้นท่าขาม 
63 บา้นดงไมง้าม 85 บา้นดอนส าราญ 
64 บา้นมรสวบ 86 บา้นอ่าวยาง 
65 บา้นเขามนั 87 บา้นหนองหว้ยฝาด 
66 สมาคมเลขานุการสตรี 1 88 บา้นวงัน ้าเขียว 
67 บา้นหนองจนัทร์ 89 ธนาคารออมสิน 
68 บา้นยางเขา 90 มูลนิธิศึกษา 
69 บา้นหนองหญา้ปลอ้ง 91 บา้นไร่บนสามคัคี 
70 บา้นวงัยาว 92 บา้นบางเจริญ 
71 บา้นทองมงคล 93 บา้นทองอินทร์ 
72 บา้นราษฏร์ประสงค ์ 94 บา้นชา้งเผอืก 
73 บา้นธรรมรัตน์ 95 บา้นไชยราช 
74 วดัดอนยาง 96 บา้นทุ่งกะโตน 
75 บา้นหนองมงคล 97 โรงเรียนเนินแกว้วทิยาคาร 
76 โรงเรียนวดัหนองหอย   
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
วจิยัเร่ือง  จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
............................................................. 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับ  
การวิจยัเร่ือง จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากความคิดเห็น
ของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยน้ี ข้อมูลท่ีท่านตอบถือเป็นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบติังานหรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด โดยผูว้ิจยัจะน าไปวิเคราะห์ใน
ภาพรวม จึงขอความกรุณาโปรดตอบใหค้รบทุกขอ้ความตามความเป็นจริง 
 ผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละสถานศึกษาประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือรักษา
ราชการแทนผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 คน 2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือรองหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานบุคคล 1 คน  

แบบสอบถามน้ีประกอบดว้ย  3 ตอน  จ านวน  67  ขอ้ ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตวัและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ 
  ตอนท่ี 2 จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหาร จ านวน  29 ขอ้ 
  ตอนท่ี 3 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จ านวน  33 ขอ้ 
 เม่ือท่านให้ขอ้มูลครบถว้นแลว้ โปรดจดัส่งแบบสอบถามน้ีคืนทางฝ่ายประชาสัมพนัธ์ของ
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 หรือทางไปรษณีย ์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้นบซองมา
พร้อมกนัน้ีแลว้ 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสน้ี 
 
 
                (นางสาวสุรียพ์ร  จิตรกิตติโชติ) 
            นกัศึกษาปริญญาโท 
                 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1 : สถานภาพส่วนตัวและข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

ข้อ สถานภาพส่วนตัวและข้อมูลทัว่ไป 
ส าหรับ
ผู้วจัิย 

1 เพศ 
          ชาย                        หญิง 
 

 
(    )  01 

2 อาย ุ
          20-30 ปี                  31-40 ปี 
          41-50 ปี                  51-60 ปี 
 

 
 

(    )  02 

3 ระดบัการศึกษาสูงสุด 

          ปริญญาตรี                

          ปริญญาโท    
          ปริญญาเอก 

 
 

(    )  03 

4 ต าแหน่งปัจจุบนั 

          ผูบ้ริหารสถานศึกษา/ รักษาราชการแทนผูบ้ริหารสถานศึกษา 

          หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานบุคคล /รองหวัหนา้ฝ่ายบริหารงานบุคคล      

 
(    )  04 

5 ประสบการณ์ในการท างาน 

          1-5 ปี                      

          6-10 ปี 

          11-15 ปี                   

          16-20 ปี 

          21-25 ปี                   

          26-30 ปี 

          มากกวา่  30 ปี 

 
 
 
 

(    )  05 
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ตอนที่ 2 จรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหาร 

ค าช้ีแจง  ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 

ถา้ท่านตอบ ระดบั 1 หมายถึง   จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ระดบั 2 หมายถึง   จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบันอ้ย 
  ระดบั 3 หมายถึง   จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ระดบั 4 หมายถึง   จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัมาก 
  ระดบั 5 หมายถึง   จรรยาบรรณของวชิาชีพผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วจัิย 1 2 3 4 5 

จรรยาบรรณต่อตนเอง  

1 
มีวนิยั ปฏิบติัตนตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั 
สามารถประพฤติตนเหมาะสมกบัสถานภาพ
และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

   
   

2 
ศึกษาหาความรู้ใหม่ ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลย ี

   
   

3 
เขา้ร่วมการประชุม อบรม สัมมนา แสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการพฒันาตนเองดา้นวชิาชีพ 

   
   

4 
ศึกษาคน้ควา้ ริเร่ิมสร้างสรรคใ์หไ้ดค้วามรู้
ใหม่ท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพอยูเ่สมอ 

   
   

5 
ส่งเสริมและพฒันาครูในการใชน้วตักรรม  
และเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ 

   
   

6 
สร้างผลงานใหม่ เพื่อพฒันาสถานศึกษา       
และพฒันางานดา้นการบริหารจนเป็นท่ียอมรับ 

   
   

7 
ส่งเสริมการปฏิบติังาน โดยมีแผนปฏิบติังาน
แบบมีส่วนร่วม 

   
   

8 
ใชน้วตักรรม เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสภาพ
ปัจจุบนั และกา้วทนัการเปล่ียนแปลง 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วจัิย 1 2 3 4 5 

จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ  

9 
ศรัทธา รักษาช่ือเสียง และปกป้องศกัด์ิศรี    
แห่งวชิาชีพ 

   
   

10 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์
สุจริต ตามกฎระเบียบและแบบแผนของ     
ทางราชการ 

   
   

11 
มุ่งมัน่ ตั้งใจ และใชค้วามรู้ความสามารถ     
ในการพฒันาครู และบุคลากร 

   
   

12 
สนบัสนุนการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาครู 
การเรียนการสอน และการบริหารสถานศึกษา 

   
   

13 
ส่งเสริมใหค้รูและบุคลกรไดศึ้กษา คน้ควา้ 
วเิคราะห์ วิจยั และน าเสนอผลงานในวชิาชีพ 

   
   

14 
ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติผูท่ี้มีผลงานในวชิาชีพ
ใหส้าธารณชนรับรู้ 

   
   

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  

15 
ปฏิบติังาน และใหบ้ริการแก่ผูป้กครอง 
นกัเรียน และชุมชนอยา่งมีคุณภาพ 

   
   

16 
ส่งเสริมใหมี้การด าเนินงาน เพื่อปกป้อง     
สิทธิเด็ก เยาวชน และผูด้อ้ยโอกาส 

   
   

17 รับฟังความคิดเห็นของศิษย ์และผูรั้บบริการ       

18 
ยกยอ่ง ชมเชย ใหก้ าลงัใจศิษย ์และผูรั้บบริการ
อยา่งกลัยาณมิตร 

   
   

19 

ส่งเสริม สนบัสนุนใหศิ้ษย ์และผูรั้บบริการได ้
มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดหรือวธีิการท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอน 
และการบริหารจดัการสถานศึกษา 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วจัิย 1 2 3 4 5 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 

20 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการบริหาร    
เพื่อพฒันาวชิาชีพ 

   
   

21 
ส่งเสริมและพิทกัษสิ์ทธิของผูร่้วมประกอบ
วชิาชีพ 

   
   

22 
ใชร้ะบบคุณธรรมในการพิจารณาผลงานของ 
ผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

   
   

23 
มีความรัก ความสามคัคี และความร่วมมือ   
ร่วมใจในการพฒันาการศึกษา 

   
   

24 เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง และพฒันาการศึกษา       

25 
รับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของ       
ผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

   
   

จรรยาบรรณต่อสังคม 

26 
ยดึมัน่ สนบัสนุน และส่งเสริม การปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข 

   
   

27 
ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือในทางวชิาการ
หรือวชิาชีพแก่ชุมชน 

   
   

28 
ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรม เพื่อให้
ศิษยแ์ละผูรั้บบริการเกิดการเรียนรู้และสามารถ
ด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

   
   

29 
เป็นผูน้ าในการวางแผนและด าเนินการ         
เพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พฒันาเศรษฐกิจ       
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรม 
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ตอนที ่3 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

ค าช้ีแจง  ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 

ถา้ท่านตอบ ระดบั 1 หมายถึง   การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

  ระดบั 2 หมายถึง   การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย 
  ระดบั 3 หมายถึง   การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ระดบั 4 หมายถึง   การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 
  ระดบั 5 หมายถึง   การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วจัิย 1 2 3 4 5 

การวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง  

1 
การประชุมวางแผนก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

 
 

 
 

2 
วเิคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการ
ก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา 

 
 

 
 

 
 

3 
จดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

 
 

 
 

4 
น าเสนอแผนอตัราก าลงั เพื่อขอความเห็นชอบ   
ต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

5 น าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั       

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

6 

ด าเนินการสรรหา เพื่อบรรจุบุคลากรเขา้รับ
ราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ท่ีมีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกบังานมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

7 
ประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรขา้ราชการครู         
ครูอตัราจา้ง และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

8 
แต่งตั้ งคณะกรรมการในการด าเนินการสรรหา
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วจัิย 1 2 3 4 5 

9 
จดัท าใบสมคัร ประกาศรับสมคัร และพิจารณา
ใบสมคัร 

   
   

10 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ       

11 
ด าเนินการสอบคดัเลือก โดยการสอบขอ้เขียน 
และสอบสัมภาษณ์ 

   
   

12 
ทดลองปฏิบติังานในหนา้ท่ีขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และมีการประเมินผล
อยา่งยติุธรรม 

 
 

 
 

 
 

13 
จดัใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้ปฏิบติังาน 
และมอบหมายงานใหต้รงกบัความรู้
ความสามารถ 

 
 

 
 

 
 

14 
พิจารณาการยา้ย การรับยา้ยขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามความเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์ต่อราชการ   

 
 

 
 

 
 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

15 

ส่งเสริมการพฒันาตนเองของขา้ราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษา ในการฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา การศึกษาเพิ่มเติม หรือการ
พฒันาผลงานในการเล่ือนวทิยฐานะ  

 

 

 

 

 

 

16 
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแก่ขา้ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดผลการปฏิบติังาน
และใชห้ลกัคุณธรรม 

 
 

 
 

 
 

17 

การเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ี
กระทรวงการคลงั หรือตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนด 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วจัิย 1 2 3 4 5 

18 
จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนประวติัขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้งอยา่งเป็น
ระบบ และทนัสมยั 

   
   

19 

ด าเนินการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ แก่ขา้ราชการครู          
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑ์    
และวธีิการ 

 

 

 

 

 

 

20 
ด าเนินการเก่ียวกบัการขอมีบตัรประจ าตวั
เจา้หนา้ท่ีของรัฐของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยา่งถูกตอ้ง 

 
 

 
 

 
 

วนัิยและการรักษาวนัิย 

21 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการสอบสวน
ขอ้เทจ็จริงในกรณีท่ีขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากระท าผดิวนิยั 

 
 

 
 

 
 

22 
ด าเนินการทางวนิยัแก่ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีกระท าผดิวนิยั 

 
 

 
 

 
 

23 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีต่อขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

24 

ส่งเสริม สนบัสนุนใหข้า้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบติัตนให้
ถูกตอ้ง ตามระเบียบและแนวปฏิบติัดา้นวนิยั
และการรักษาวนิยั 

 

 

 

 

 

 

25 

ด าเนินการใหค้วามรู้ ฝึกอบรม เพื่อสร้างขวญั
และก าลงัใจ เสริมสร้าง พฒันาเจตคติ จิตส านึก 
และพฤติกรรมของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วจัิย 1 2 3 4 5 

26 
สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกนัและ
ขจดัเหตุ เพื่อมิใหข้า้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าผดิวนิยั 

   
   

27 
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในการป้องกนั
การกระท าผดิวินยัของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

   
   

การออกจากราชการ 

28 
พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการ         
ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
 

 
 

 
 

29 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบสวน    
กรณีเหตุลาออก เพราะมีเหตุเสียหาย 

 
 

 
 

 
 

30 
ก าหนดระเบียบ แนวทางการปฏิบติั เม่ือ
ขา้ราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
เกษียณอาย ุ

 
 

 
 

 
 

31 
ก าหนดระเบียบ แนวทางการปฏิบติั                 
เม่ือขา้ราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา     
ทุพพลภาพ และตาย 

   
   

32 

ก าหนดระเบียบ ขอ้ปฏิบติัท่ีชดัเจน กรณี
ขา้ราชการครู  หรือบุคลากรทางการศึกษาพน้
จากความรับผดิชอบในการปฏิบติังานของทาง
ราชการ 

 

 

 

 

 

 

33 
รายงานการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 



 

ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวสุรียพ์ร จิตรกิตติโชติ 
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สถานทีเ่กดิ ราชบุรี 
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