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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 

ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ี

มีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้การวิจัยเชิง
ส ารวจ ตัวอย่างคือครูระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 804 คน ท่ีได้มาจากการ

สุ่มตัวอย่างหลายขั้นแบบแบ่งชั้นภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

สถิติท่ีใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling: SEM)  

ผลการศึกษาพบว่า ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าเฉล่ียของเงินเดือนและผลประโยชน์

เกื้อกูล และความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียของความรู้สึกมั่นคงใน

หน่วยงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ส่วนค่า 

เฉล่ียของเจตคติต่อวิชาชีพ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

เม่ือพิจารณาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือ พบว่า การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับ

อิทธิพลโดยรวมเชิงบวกจากความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพมากท่ีสุด รองลงมาคือเจตคติต่อวิชาชีพ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน นโยบายและการบริหารงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล สภาพแวดล้อมในการท า 

งาน ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน และประสบการณ์ในการท างานตามล าดับ เม่ือพิจารณาอิทธิพล

ทางตรง พบว่าการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกจากความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพมากท่ีสุด รองลงมาคือเจตคติต่อวิชาชีพ  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน และแรงจูงใจในการปฏิบติังานตามล าดับ และเม่ือ
พิจารณาอิทธิพลทางออ้ม พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มสูงสุดต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ อิทธิพลของนโยบายและการบริหารงาน ส่งผา่นไป
ยงัเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู ส่งผา่นไปยงัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ส่งผา่นไปยงัแรง 
จูงใจในการปฏิบติังาน ส่งผา่นไปยงัเจตคติต่อวิชาชีพ ส่งผา่นไปยงัความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และส่งผา่นไปยงัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 



ABSTRACT 
 
 

Title of Thesis Causal Factors Which Influence Professional Morality Conduct  
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Degree  Master of Science (Applied Statistics) 

Year   2011 

 
 

The objective of this research was to study the teachers in the northeastern part 

of Thailand in terms of their level of sense of professional, Professional morality 

knowledge and practice, and causal factors effecting their practice. The sample in this 

survey research was 804 teachers from secondary schools which select by multi – 

stage stratified random sampling. Data were collected by questionnaire then analyzed 

by Structural Equation Modeling (SEM).  

The research revealed that the average of salary and other benefits and 

professional morality knowledge of the teachers were in level ‘medium’. Their level 

of sense of work security, working content and working stimulation were in level 

‘high’ while the average of professional attitude and practice were in level ‘highest’. 

Analyzing the causal factors effecting the teachers practice, it was found that 

their professional practice was positively affected by their professional morality 

knowledge, followed by professional attitude, working motivation, working policy 

and administration, working satisfaction, personal relationship, salary and other 

benefits, working environment, sense of working security and working experience 

respectively. In terms of direct effect it was found that professional morality practice 

was positively affected by professional morality knowledge, followed by professional 

attitude, personal relationship and working stimulation respectively. Finally,in terms 

of indirect effect, it was found that the factors that the professional practice was 

indirectly affected by working policy and administration via salary and other benefit,
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working content, working stimulation,  professional attitude,  professional morality 

knowledge and  their practice, respectively 
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บทที ่1 

 

บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 
การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 

2554) ก าหนดข้ึนบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศ โดยยึด “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” 
น า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบติั เพื่อใหค้นในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข จึง
จ าเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพคนในทุกมิติอยา่งสมดุล เพื่อให้เพียบพร้อมทั้งดา้นคุณธรรมและความรู้ 
น าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รอบคอบและระมดัระวงั ด้วยจิตส านึกในศีลธรรมและ
คุณธรรม (คณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 47) ดงันั้นรากฐานท่ีส าคญั
ในการพฒันาคน คือ “การศึกษา” เน่ืองจากการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความรู้ ความคิด 
ความประพฤติ ทศันคติค่านิยม คุณธรรมของบุคคล รวมทั้งเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนพฒันาตน 
เอง พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในทุกดา้น (ภาวณีิ เจริญยิง่, 2544: 18)  

การศึกษาจะสามารถพฒันาคนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้นอกจากการเตรียมพร้อมใน
ดา้นครอบครัว ทรัพยากร และเทคโนโลยี แลว้นั้นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาคุณภาพ
ของคนในสังคม คือครู เพราะครูมีหนา้ท่ีหลกัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ อบรม สั่งสอน แนะแนว 
ทางท่ีถูกตอ้งทั้งความรู้ท่ีน าไปประกอบอาชีพและความรู้ในการน าไปด ารงชีวิต  จึงเป็นท่ียอมรับวา่
คุณภาพของคนนั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพของการศึกษา และคุณภาพของการศึกษานั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพ
ของครูเป็นหลกั (กรมวชิาการ, 2541: 1) 

บทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของครูในวนัน้ี จึงมีบทบาทของผูส้ร้างประเทศชาติใน
อนาคต โดยผา่นทางศิษยซ่ึ์งเป็นผูใ้หญ่ในวนัขา้งหนา้ วิชาชีพครูควรเป็นวิชาชีพของคนเก่งคนดีใน
สังคม และผูป้ระกอบวชิาชีพน้ีควรเป็นแบบทางคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบติัตน การด า 
-รงชีวิต และสามารถช้ีน าสังคมไปในทางท่ีเหมาะสม (ดิเรก พรสีมา และคณะ, 2541: 1) ดงันั้นครู
ตอ้งปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ดว้ยเหตุน้ีการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเป็นแนว 
ทางในการประพฤติปฏิบติัตนของผูป้ระกอบวิชาชีพครู อีกทั้งมีบทลงโทษทั้งทางกฎหมายและ
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ทางสังคม เพื่อการคดักรอง ควบคุมและดูแลคุณภาพของครูใหเ้ป็นตามลกัษณะท่ีเหมาะสม (ธีรศกัด์ิ 
อคัรบวร, 2542: 108) 

เม่ือสังคมเปล่ียนแปลงไปสังคมทุนนิยมและมีความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการมากข้ึนยอ่ม
ส่งผลให ้ค่านิยม และเจตคติของผูป้ระกอบวชิาชีพครูเปล่ียนแปลงไป อาชีพครูจึงไม่ไดรั้บความสน 
ใจจากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและผูท่ี้มีอุดมการณ์ในการประกอบวชิาชีพ ประกอบกบัความเส่ือม
ทางดา้นคุณธรรมและศีลธรรมในสังคมท าให้ครูบางส่วนขาดจรรยาบรรณและคุณธรรม ยิ่งซ ้ าเติม
ใหว้ชิาชีพน้ีถูกดูถูกดูแคลนกลายเป็นวกิฤตวชิาชีพ (เชาวลิต อามานนทช์ยั, 2544: 2)  

“ครูข่มขืน-จนทอ้ง แลกเกรด! 5 นกัเรียนแฉเล่ห์กาม” (ข่าวสด, 2551: 1) 
“เซ่นรักขม! ครูพละยงิลูกศิษยส์าว ม.3 – ยงิตวัเองดบั” (ข่าวสด, 2554: 1) 
รายงานข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยวา่ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ไดส้รุปขอ้มูลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีกระ 
ท าผดิวนิยัท่ีผา่นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.
ศ.) วิสามญัเก่ียวกับวินัยและการออกจากราชการ ท่ียุติหรือมีการพิจารณาตดัสินข้อมูลตั้ งแต่ปี 
งบประมาณ 2551-2553 มีขา้ราชการครูในสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กระท าผิดรวม 443 ราย โดยมีลักษณะความผิดต่างๆ อาทิ การเงินมากท่ี 
สุด 105 ราย พสัดุก่อสร้าง 79 ราย ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 60 ราย ชูส้าว อนาจาร 48 ราย(ไทยโพสต,์ 
2553: 19) 

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนท าใหปั้จจุบนัผูอ่ื้นมองอาชีพครูในแง่ลบเพิ่มข้ึน ความไวว้างใจและการ
ยกยอ่งนบัถือครูนอ้ยลง เป็นปัญหาระดบัชาติท่ีควรให้ความส าคญัในการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ผูว้ิจยั
จึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู โดยศึกษา
ครูซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีสอนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากภาคตะวนัออกเฉียงเป็นพื้นท่ี ท่ีมีประ 
ชากรอาศยัมากท่ีสุดในประเทศ จากสถิติส ามะโนประชากรในปี พ.ศ. 2553 พบว่าภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือมีประชากรทั้งหมด 21,573,318 คน จากประชากรทั้งประเทศจ านวน 63,878,267 คน ซ่ึง
คิดเป็นร้อยละ 33.77 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2554) และจากสถิติจ านวนครูในปี พ.ศ. 2553 พบวา่
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจ านวนครูคิดเป็นร้อยละ 40.42 ของครูทั้งประเทศ (ศูนยป์ฏิบติัการส านกั 
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ดงันั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาจรรยา 
บรรณวิชาชีพครูของขา้ราชการครู และเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ส าหรับพิจารณาปรับปรุงและพฒันาบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครูอย่างแท้จริง อนัน าไปสู่การ
พฒันาการ ศึกษาใหมี้คุณภาพท่ีดีและย ัง่ยนื 
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1.2  วัตถุประสงค์ 

 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือ 

2.  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพและการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือ 
 

1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1.  เพื่อให้หน่วยงานทางด้านการศึกษาเช่น กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น สามารถน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางพัฒนาครูให้ปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพมากขึ้น 

2. สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาในการผลิตครู สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประกอบใน

การพัฒนา อบรม และปลูกฝังความเป็นครูให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 

1.4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ ความรู้เร่ืองจรรยา 

บรรณวิชาชีพและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาจาก หนังสือ เอกสารวิชาการ 

ผลงานวิจัย ของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ได้เนื้อหาและข้อมูล ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

 1.4.1.1 ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ 

 1)  นโยบายและการบริหารงาน   

 2)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 

 3)  สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 4)  ประสบการณ์การท างาน 

 5)  ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน 
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 6)  เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 
 7)  แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย แรงจูงใจในดา้นความส าเร็จ 

ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้านความรับผิดชอบ และด้านความเจริญ 
กา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน  

 8)  ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ความพึงพอใจในดา้น
ความส าเร็จ ความสัมพนัธ์และยอมรับนบัถือ การปกครอง ความกา้วหนา้ ลกัษณะงานและความรับ 
ผดิชอบในงาน และนโยบาย 

 9)  เจตคติต่อวิชาชีพ ประกอบดว้ย เจตคติดา้นความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรม 

 10)  ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวชิาชีพ 
1.4.1.2 การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบดว้ยการปฏิบติัตน 5 ดา้นคือ 

การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ จรรยา 
บรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม 
 

1.4.2   ขอบเขตด้านประชากร 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ท าการศึกษากบัครูซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาในภาคตะ- 

วนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2553 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ 



บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาดงัน้ี 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันโยบายและการบริหาร 
2.2  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความมัน่คงในการท างาน 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู 
2.6  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
2.7  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
2.8  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเจตคติ 
2.9  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพของครู 
2.10  ทฤษฏีเก่ียวกบัโมเดลสมการโครงสร้าง 
2.11  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบันโยบายการบริหาร 
 

2.1.1   ความหมายเกีย่วกบันโยบาย 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ไดใ้ห้ความหมายของนโยบายไวว้า่ 

เป็นหลกัการและวธีิปฏิบติัซ่ึงถือเป็นแนวทางด าเนินการ 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539: 152) ได้กล่าวไว้ว่า นโยบาย แนวทางท่ีก าหนดขึ้นเพื่อ

แนะแนวความคิดในการตัดสินใจของผู้บริหารให้มั่นใจว่ามีการตัดสินใจท่ีเหมาะสม 

ศิริอร ขันธหัตถ์ (2539: 56) และรุ่งเรือง สุขาภิรมณ์ (2543: 13) ได้กล่าวไว้ว่า นโยบายเป็น

แนวทางการด าเนินงานท่ีก าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ หรือให้ผู้ 

เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบก ากับ เป็นทิศทางการด าเนินงานขององค์กรในการน าไปสู่การบรรลุวัตถุ 

ประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

Friedrich (1963: 70) และ Stecklein (1989: 8) ได้กล่าวไว้ว่า นโยบาย เป็นข้อเสนอ

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือรัฐบาล ภายในสภาพแวดล้อมแบบหน่ึง

ซ่ึงจะมีทั้งอุปสรรค และโอกาสบางประการ โดยอุปสรรคและโอกาสจะท่ีผลักดันให้มีการเสนอ

นโยบายขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์และเอาชนะสภาพการณ์เช่นนั้น เพื่อน าไปสู่เป้าหมายอย่างหน่ึง 

Greenwood (1965: 222) ได้กล่าวไว้ว่า นโยบาย เป็นการตัดสินใจขั้นต้นอย่างกว้างจาก

ข้อมูลทั่วไป เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี

ก าหนดไว้ 

Knezevich (1969: 217) และ McNichols (1977: 3) ได้กล่าวไว้ว่า นโยบาย เป็นข้อความ

ทั่วไปท่ีอธิบายถึงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจะบรรลุ 

 จากแนวคิดดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า นโยบาย เป็นแนวความคิดหรือข้อความท่ีก าหนดไว้ล่วง 

หน้าเพ่ือให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติน าไปใช้เป็นกรอบในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม  เพ่ือใช้เป็นแนว 

ทางในการปฏิบัติและด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีต้องการ 

 

2.1.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย 

จากความหมายของนโยบายข้างต้นดังกล่าว จะเห็นได้ว่านโยบายมีความส าคัญต่อผู้บริหาร

ท่ีต้องท าหน้าท่ีในการบริหาร หรือจัดการองค์กรของตนเองให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี ประชุม รอดประเสริฐ (2539: 16–18) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ

นโยบายไว้ว่า เป็นส่วนหน่ึงของวิธีการจัดการ ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ีปัจจัยท่ีส าคัญของการบริหาร โดยมี

เหตุผลดังต่อไปนี้  

1.  นโยบายจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าจะท าอะไร ท าอย่างไรและใช้ปัจจัยชนิดใดบ้าง

นโยบายจะช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติงาน อย่างมีความมั่นใจ 

2.  นโยบายจะช่วยให้บุคลากรทุกระดับชั้นในองค์กรหรือหน่วยงานได้เข้าใจถึงภารกิจของ

หน่วย ฃงานท่ีตนสังกัด รวมทั้งวิธีการท่ีจะปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลส าเร็จ อีกทั้งช่วยให้การ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น 
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 3.  นโยบายก่อให้เกิดเป้าหมายในการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการ

บริหารงาน 

 4.  นโยบายท่ีดีจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการใช้อ านาจของผู้บริหารให้เป็นไปอย่าง

ถูกต้อง มีเหตุผลและมีความยุติธรรม จะน ามาซ่ึงความเช่ือถือ ความจงรักภักดีและความมีน ้าใจใน

การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

5.  นโยบายจะช่วยให้เกิดพัฒนาการทางการบริหาร ประหยัดเวลา องค์กรเกิดความมั่น 

คง เป็นโครงร่างท่ีจะน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารด้วยความถูกต้อง ยุติธรรมและความเท่ียง 

ตรงมากยิ่งขึ้น 

 

 2.1.3  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

สมพงศ์ เกษมสิน (2523: 5) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารนิยมใช้กับการบริหารราชการ หรือ

การจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ซ่ึงมีศัพท์บัญญัติว่า รัฐประศาสนศาสตร์ (Public administration) 

และค าว่าการจัดการ (Management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการด าเนินการตาม

นโยบายท่ีก าหนดไว้ โดยการบริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลายประการ ดังนี้ 

 1.  การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 

2.  การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ 

3.  การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน  

4.  การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ  

5.  การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล 

6. การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจ (collective 

mind) จะก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (group cooperation) อันจะน าไปสู่พลังของกลุ่ม 

(group effort) ท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

7.  การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล 

8.  การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 

9.  การบริหารไม่มีตัวตน (intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

ไพบูลย์ ช่างเรียน (2532: 17) และ ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535: 8) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร 

เป็นระบบท่ีประกอบด้วยกระบวนการในการน าทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมา

ด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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บุญทัน ดอกไธสง (2537: 1) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร เป็นการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์กร และประเทศ หรือการจัดการ

เพื่อผลก าไรของทุกคนในองค์กร  

Simon (1947: 3) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกัน

ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า การบริหารมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของ

มนุษย์ท่ีเป็นสัตว์สังคมซ่ึงจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธี 

การควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย ซ่ึงอาจเรียกว่าผู้บริหาร

และการบริหาร ตามล าดับ ดังนั้น ท่ีใดมีกลุ่มท่ีนั่นย่อมมีการบริหาร 

 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงในการท างาน 

 

2.2.1  ความหมายของความมั่นคงในการท างาน 

นิตยา เจียระนัยปรีเปรม (2533) และสายทิพย์ วงศ์สังข์ฮะ (2540) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้สึก

มั่นคงในการท างาน เป็นนามธรรมท่ีไม่มีรูปร่าง เป็นสภาพจิตใจ ความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีบุคคลมี

ต่อการได้รับการคุ้มครองป้องกัน และการได้รับหลักประกันทั้งในขณะท่ีบุคคลยังปฏิบัติงานอยู่ใน

องค์กร และหลังจากท่ีบุคคลได้ออกจากองค์กร 

สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ (2540) ได้กล่าวไว้ว่า ความมั่นคงในหน่วยงาน เป็นความมั่นคงหรือ

คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมท่ีให้ความส าคัญกับความ

เป็นมนุษย์รวมทั้งการออกแบบการท างาน อย่างไรก็ตามความมั่นคงในการท างานหรือคุณภาพชีวิต

การท างานยังรวมถึงสภาพและการปฏิบัติต่างๆภายในองค์กร ซ่ึงได้แก่ การเพิ่มเนื้องาน การมีส่วน

ร่วมของลูกจ้าง การจัดการท่ีเป็นประชาธิปไตย สภาพการท างานท่ีปลอดภัย ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมตลอดทั้งการเติบโตและการพัฒนาของลูกจ้างในด้านความเป็นอยู่ 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่า ความมั่นคงในการท างานเป็นความรู้สึกท่ีเกิด

ความปลอดภัยว่าจะมีงานท า มีรายได้แน่นอน มีผลตอบแทนอันเกิดจากรายได้สวัสดิการท่ีสามารถ

ด ารงชีพ ได้รับการปกครองอย่างเป็นธรรม มีโอกาสก้าวหน้าในการท างานและสามารถท างานได้

จนเกษียณอายุเพ่ือให้ตนเอง และครอบครัวด ารงชีพอย่างปกติสุข ช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เกิด

ภาระต่อสังคม 
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2.2.2  ความส าคัญของมั่นคงในการท างาน 
การบริหารงานของทุกองคก์ร เพื่อให้บุคลากรรวมกนัท างานเป็นหน่ึงเดียวกนั ให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กร ความรู้สึกถึงความมัน่คงในการท างานจะเพิ่มพลงัการท างานให้สูงข้ึน ท า
ให้ผลผลิตหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนตามไปดว้ย การส่งเสริมความมัน่คงในการ
ท างานให้สูงข้ึนจึงเป็นหน้าท่ีส าคญัของผูบ้ริหารและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึง
ความส าคญัของความมัน่คงในการท างาน ไวด้งัน้ี 

ศจี อนนัตน์พคุณ (2542) และวกิรม อศัวกิุล (2541) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความมัน่คงในการท างาน 
มีความส าคญัดงัน้ี 

1.  ท าใหเ้กิดความร่วมมือในการท างานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
2.  สร้างความจงรักภกัดีและความซ่ือสัตยต่์อองคก์รและหมู่คณะ 
3.  เก้ือหนุนใหบุ้คลากรมีระเบียบวนิยั ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และมีศีลธรรม 
4.  สร้างความสามคัคีในหมู่คณะและเกิดพลงัร่วม เพื่อการขจดัปัญหาและอุปสรรคของ

องคก์ร 
5.  สร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งบุคลากรต่อนโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
6.  เก้ือหนุนใหเ้กิดทศันคติท่ีดี และมีความคิดสร้างสรรคต่์อองคก์ร 
7.  ท าใหบุ้คลากรมีความเช่ือมัน่และศรัทธาในองคก์ร มีความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์รและท างานอยูก่บัองคก์ร 
  
 2.2.3  ประเภทของความมั่นคงในการท างาน 

ความมัน่คงในการท างาน เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการสร้างผลผลิตให้กบักิจการได้
เป็นอยา่งดียิง่ การแบ่งประเภทของความมัน่คงในการท างาน จะเป็นแนวทางในการบริหารงานของ
ระดบัผูบ้ริหารท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของพนกังาน เพื่อใหเ้กิดความมัน่คงในการท างาน และ
ช่วยให้พนกังานสามารถท างานในองค์กรอย่างมีความสุขและองค์กรก็จะไดรั้บผลของความตั้งใจ 
โดยมีความทุ่มเทของพนกังานในการสร้างความเจริญต่อไป ซ่ึง ศิริโสภาคย ์บูรพาเดชะ (2528) แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.  ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจหรือ ความมัน่คงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความแน่ใจวา่จะได ้
รับการวา่จา้งให้ท างานตลอดไป การมีหลกัประกนัในการท างาน เม่ือไดรั้บอุบติัเหตุเจ็บป่วยหรือ
ทุพพลภาพ การไดรั้บความคุม้ครองมิให้ตอ้งออกจากงาน และขาดรายไดโ้ดยไร้เหตุผล การออม
ทรัพยก์ารประกนัชีวติ หรือประกนัสุขภาพ และการมีหลกัประกนัในเร่ืองบ าเหน็จบ านาญ เม่ือพน้
จากการท างานในองคก์รแลว้  
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2.  ความมัน่คงทางดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่ การมีอิสระในขอบเขตของการปฏิบติังาน ความเช่ือ 
มัน่ในการรักษาความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และองคก์ร ฝ่ายบริหารขององคก์รธุรกิจอาจช่วย
ให้เกิดความมัน่คงทางดา้นอารมณ์แก่ลูกจา้งได ้ โดยการออกกฎ หรือนโยบายขององคก์รท่ีเขา้ใจ
ไดง่้าย การมีโปรแกรมการติดต่อส่ือสารในองคก์รท่ีไดผ้ล การมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บการฝึกฝน
อบรมอยา่งดี 

 
2.2.4  องค์ประกอบของความมั่นคงในการท างาน 

 วกิรม อศัวกิุล (2541) กล่าววา่ ความมัน่คงในการท างานของพนกังานจะเกิดข้ึนได ้ตอ้ง
อาศยัองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 
 1.  หลกัความรู้ความสามารถ กล่าวคือ องคก์รจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ใน
การคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน มีวิธีการท่ียุติธรรมในการเลือกเฟ้นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเหมาะ 
สมแก่ต าแหน่งหนา้ท่ีในการให้ความเสมอภาค และโอกาสอนัทดัเทียมแก่ผูท่ี้มีคุณสมบติัความรู้
ความสามารถในการเล่ือนชั้น เล่ือนต าแหน่ง และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบโดยไม่เลือกชั้น
วรรณะ ศาสนา หรือเพศ นอกจากน้ียงัตอ้งมีการพฒันาตวับุคคล 
 2.  หลกัความเป็นกลาง กล่าวคือ หลกัน้ีเป็นหลกัท่ีส าคญัยิง่ โดยเฉพาะกบัผูป้ฏิบติังานราช 
การคือ จะตอ้งไม่ฝักใฝ่ในการเมือง ตอ้งไม่มีส่วนในการเมือง ตอ้งมีการคุม้ครอง หรือควบคุม มิ
ใหก้ารเมืองเขา้มาแทรกแซงในการปฏิบติังาน 

 3.  หลกัความซ่ือสัตยสุ์จริตและเห็นประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือผูป้ฏิบติังานจะตอ้งประ 
พฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกท่ีควร ปฏิบติังานดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ไม่เฉ่ือยชาในการท างานและตวัผูบ้งั 
คบับญัชาเองก็ตอ้งใชอ้  านาจอยา่งเป็นธรรมและซ่ือสัตย ์
 4.  หลกัความสมดุลของอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ กล่าวคือหลกัน้ีถือเป็นเร่ือง
ส าคญับางคนท างานโดยไม่ตอ้งรับผิดชอบ บางคนมีงาน มีหนา้ท่ี มีความรับผิดชอบ แต่ไม่มี
อ านาจหรือมีอ านาจหนา้ท่ี แต่ไม่มีความรับผิดชอบ บางคนมีความรับผิดชอบเกินหนา้ท่ี ความไม่
สมดุลแห่งอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบน้ี เป็นส่ิงกระทบกระเทือนต่อความมัน่คงอยา่งยิง่ 

  

 2.2.5  ตัวบ่งช้ีความมั่งคงในการท างาน 
 สุทิน สายสงวน (2532) และสายทิพย ์วงศส์ังขฮ์ะ (2540) ไดก้ล่าวถึง ตวับ่งช้ีความมัน่คงใน
การท างาน ดงัต่อไปน้ี 

1.  ความส าเร็จของงาน 
2.  ความรับผดิชอบ 
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3.  สภาพการท างาน 

4.  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา 

5.  ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า 

6.  ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

7.  การยอมรับนับถือ 

8.  การควบคุมแนะน าทั่วไป 

9.  นโยบายและการบริหาร 

10.  การปกครองบังคับบัญชา 

11.  ความส าคัญของตนต่อองค์กร 

12.  ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 

13.  ค่าตอบแทน 

14.  สวัสดิการ 
 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 

 

 2.3.1  ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 วิมล หน่องพงษ์ (2538: 22) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นการแสดงออก

ของบุคคลอันจะน ามาซ่ึงการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลอ่ืน ได้แก่ การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความ

เป็นตัวของตัวเอง การยอมรับความแตกต่างของบุคคลอ่ืน ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน การให้ความ

ช่วยเหลือบุคคลอ่ืน 

ผาสุก ปาประโคน (2544: 11) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นความ 

สัมพันธ์ท่ีมีความเกี่ยวข้องผูกผันกัน ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกัน และการสร้างความสัมพันธ์ระ -

หว่างบุคคลเป็นสิ่งท่ีส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกคน เพราะเป็นสิ่งหน่ึงท่ีจะท าให้บุคคลประสบ

ความส าเร็จในชีวิต และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสุขใจ 

  George และ Cristiani (1995: 51) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นกระ 

บวนการคิด การรับรู้หรือแม้แต่ความฝันล้วนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยเขาให้ส าคัญกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลว่า มีอิทธิพลส าคัญท่ีก าหนดบุคลิกภาพของมนุษย์ 
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2.3.2  ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

 กาญจนา คุณารักษ์ (2527 อ้างถึงใน ผาสุก ปาประโคน, 2544: 11) ได้กล่าวถึงความส าคัญ

ของการสร้างความสัมพันธ์ ไว้ดังนี้ 

 1.  ความสัมพันธ์ของบุคคลมีผลต่อความสัมพันธ์ของกลุ่ม มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม 

ดังนี้ วิลเบอร์ แชรม์ ได้กล่าวว่า “บุคคลแต่ละคนอยู่ในกลุ่มท างานและเล่นด้วยกันในกลุ่มร่วมแลก 

เปล่ียนและสร้างสรรค์ประสบการณ์ในกลุ่ม” ดังนั้นหากบุคคลในกลุ่มมีความสมัครสมานสามัคคี

รักใคร่กันดีแล้ว กลุ่มย่อมจะประสบความส าเร็จในการด าเนินการส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตของกลุ่ม

ด้วย 

 2.  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อความอยู่ร่วมกัน มนุษย์จะต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคล

อ่ืน ต้องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นไม่ว่าจะเป็นสังคมท่ีเล็กท่ีสุดไปจนถึง

สถาบัน องค์กร ประเทศ หรือโลก ล้วนต้องอาศัยความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันเท่านั้นจึงจะอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข 

 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างานหรือการสร้างผลผลิต เน่ืองจากมนุษย์จะต้อง

มีกิจกรรมหรือการท างานร่วมกัน การด าเนินงานทุกอย่าง นอกจากจะอาศัยการบริหารท่ีมีประสิทธิ 

ภาพแล้ว สิ่งส าคัญอีกอย่างก็คือ การเข้ากันได้ของผู้ร่วมงาน หรือการมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 

 2.3.3  หลักการและพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 Cloeman และ Hammen (1974 อ้างถึงในผาสุก ปาประโคน, 2544: 12) ได้กล่าวถึงหลัก

พื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ 

 1)  การมีวัตถุประสงค์และสนองความต้องการร่วมกัน 

 2)  การเคารพในสิทธิและความเป็นตัวของตัวเอง 

 3)  โครงสร้างและแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคม 

 4)  องค์ประกอบของการติดต่อส่ือสาร 

 องค์ประกอบในการติดต่อส่ือสารซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลได้แก่ 

(1)  การมีภูมิหลังและประสบการณ์แตกต่างกัน  

(2)  การเลือกรับรู้  

(3)  อารมณ์และความรู้สึกในขณะท่ีมีการรับรู้  

(4)  ความไม่มั่นใจในการรับรู้  

 5)  การรู้จักตนเองและสิ่งแวดล้อมอย่างกระจ่าง มีปัจจัยท่ีส าคัญได้แก่ 
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(1)  การรับรู้ตนตามความเป็นจริง  

(2)  การรับรู้ผู้อ่ืนได้ตรงความเป็นจริง  

(3)  การรับรู้ความสัมพันธ์ตามความเป็นจริง  

 6)  การห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้อ่ืน 

 7)  การซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  

 8)  การมีส่วนร่วมให้เกิดเติบโตและพัฒนาตนเองอย่างเต็มท่ี ทั้ง โรเจอร์ และมาสโลว์ ต่างก็

เน้นความส าคัญของการพัฒนาตนอย่างเต็มท่ีตามศักยภาพว่าเป็นแรงจูงใจพื้นฐานความต้องการขั้น

สูงสุดของมนุษย์ และเง่ือนไขท่ีส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาตนในความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล ดังนี้ 

(1)  ความสัมพันธ์แบบเปิด การเปิดเผยนั้นรวมถึงการลดการใช้กลไกในการป้องกัน

ตน ไม่เสแสร้ง ไม่สวมหน้ากากเข้าหากัน เต็มใจท่ีจะแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ซ่ึงกัน

และกันอย่างเปิดเผย เพื่อความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์ท่ีมั่นคงเป็นความสัมพันธ์ท่ีมีความจริง 

ใจต่อกัน 

(2)  มีความเข้าใจหรือมีความสามารถในการร่วมรู้สึก คือ ความสามารถท่ีจะเข้าใจ

โลกส่วนตัวของกันและกันอย่างถูกต้อง ต่างก็เข้าใจว่าแต่ละคนได้มีประสบการณ์อะไรให้ความ 

หมายกับประสบการณ์อย่างไร และต้องการส่ือสารอะไรเพื่อจะได้เข้าใจและร่วมประสบการณ์กัน

และกันได้อย่างแท้จริง 

(3)  การยอมรับโดยไม่ต้องเห็นด้วย การเป็นผู้ฟังท่ีดีมีความเข้าใจ โดยไม่มีการประ 

เมิน ถูก-ผิด, ดี-เลว ไม่ได้หมายถึงการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมบางอย่างของบุคคล แต่

ท าให้สามารถเข้าใจผู้อ่ืนอย่างร่วมรู้สึก ความสัมพันธ์ท่ีบุคคลสามารถชี้ให้เห็นความบกพร่องและ

ความผิดพลาดบางประการของแต่ละบุคคลโดยไม่แสดงการปฏิเสธเป็นสิ่งท่ีพึงปรารถนา 

  

2.3.4  ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Theory) 

 มนุษย์อยู่ใต้อิทธิพลของความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งวาระสุดท้ายของ

ชีวิต มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถหลบเล่ียงขาดความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้ ถึงแม้ว่าบุคคล

นั้นจะหลบหลีกจากสังคมไปชั่วคราว เช่น ฤๅษีชีไพรท่ีต้องการแสวงหาความวิเวก เขาผู้นั้น อาจเป็น

อิทธิพลท่ีเกิดจากความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในแนวคิดและการกระท าประจ าวันของเขา รวมทั้ง

ความมุ่งหมายในชีวิตของเขา อิทธิพลของความสัมพันธ์ของคนกับบุคคลอ่ืนนั้น อาจเป็นอิทธิพลท่ี

เกิดจากความสัมพันธ์ เป็นประสบการณ์ตรงหรือเป็นความสัมพันธ์ท่ีเกิดจากความคิดฝัน หรือความ 
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สัมพันธ์กับบุคคลในนิยายประวัติศาสตร์ ดาราผู้มีช่ือเสียง เป็นต้น ซ่ึงเป็นลักษณะความสัมพันธ์ทาง 

อ้อมก็ได้ (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2539: 63) 

 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความเช่ือว่า มนุษย์มีความต้องการพื้นฐาน 2 ประการ 

คือ (รุ่งนภา ชั้นแจ่ม, 2543: 73) 

 1.  ความต้องการความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความต้องการทางสรีรวิทยา เช่น ความ

หิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

 2.  ความต้องการความมั่นคง (Security) เป็นความต้องการด้านจิตสังคม รวมถึงความสุข 

สบายใจ การมีความคิดและค่านิยมท่ีอยู่ในกรอบกับการยอมรับของสังคม สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ขึ้น 

อยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยท่ีบุคคลจะได้รับความอบอุ่นใจเพราะมีเพื่อน ในท่ีนี้เพื่อน 

หมายถึง ผู้หน่ึงผู้ใดท่ีบุคคลนั้นสนิทสนมพอท่ีจะปรับทุกข์ร้อนได้ ไม่ว่าจะอยู่ในวัยเดียวกันหรือไม่

ก็ตาม 

 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

 การบริหารบุคคลสมัยใหม่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานภายใต้เง่ือนไขท่ีให้ 

คนท างานอย่างมีความสุข ได้มีนักวิชาการท าการศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีลักษณะ 

คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ปัจจัยด้านชีวภาพ หมายถึง ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดของโรงเรียน 

และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ผู้วิจัยได้ใช้กรอบ แนว 

ความคิดในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

 

2.4.1  ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างาน 

มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ สภาพแวดล้อมในการท างาน ไว้ดังนี้  

สมยศ นาวีการ (2533: 193) ได้กล่าวไว้ว่าสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นการรับรู้หรือ

ความรู้สึกต่อลักษณะท่ีมองเห็นได้ขององค์กร ขึ้นอยู่กับความต้องการและบุคลิกภาพ ของแต่ละบุค 

-คล การรับรู้เหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และเจตคติของพนักงานโดยบรรยากาศ องค์กรสามารถ

รับรู้ได้จากคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม สภาพแวดล้อม ในการท างาน

จะเป็นแรงกดดันท่ีส าคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคล นอกจากนั้นสภาพ 

แวดล้อมในการท างาน จะมีลักษณะเป็นสิ่งท่ีเช่ือมโยงลักษณะท่ีเห็นได้ของ องค์กร เช่น โครงสร้าง 
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กฎเกณฑ์ และแบบของความเป็นผู้บังคับบัญชากับขวัญ ก าลังใจ และ พฤติกรรมของผู้ใต้บังคับ 

บัญชา  

วรรณภา ณ สงขลา (2530: 18) และจ ารูญ พรหมสุวรรณ (2533: 30) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพ 

แวดล้อมในการท างาน เป็นสภาพของร่างกายเกี่ยวกับการท างาน จ านวนงาน ขอบข่าย ของงาน 

เคร่ืองอ านวยความสะดวก ความเหมาะสม ความพอเพียงของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นองค์ประกอบในหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีผลต่อความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ โครงสร้างของหน่วยงาน 

การให้รางวัล เป้าหมายของหน่วยงาน ความผูกพันต่อหน่วยงาน วิธีการท างาน การตัดสินใจ การ

อบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา การจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อม

กายภาพ 

 

2.4.2  ความส าคัญของสภาพแวดล้อมการท างาน 

สภาพแวดล้อมในการท างานมีความส าคัญต่อการท างาน องค์กรใดมีการปรับปรุง สภาพ 

แวดล้อมในการท างานท่ีดีย่อมส่งผลถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานนั้น องค์กรจึงสม 

ควรให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมในการท างาน และได้มีผู้กล่าวถึงความส าคัญของสภาพ 

แวดล้อมในการท างาน ไว้ดังนี้  

วิจิตร วรุตบางกูร (2521: 145) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมท่ีดีและสวยงามมีผลต่อจิตใจ

ของผู้ปฏิบัติงานท าให้มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน องค์กรจึงสมควรจัดสถานท่ีท างานและบริเวณ ให้

สะอาด สวยงาม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานท่ีได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลัก วิชา 

การ ยิ่งกว่านั้นการศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานยังท าให้เข้าใจสภาพแวดล้อมของ หน่วยงาน

ในแต่ละด้าน และท าให้รู้จุดอ่อนขององค์กรท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่พึงพอใจ ดังนั้น แนวความคิดเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมในการท างานจะช่วยให้เข้าใจสภาพการณ์ภายในหน่วยงาน ไว้ดังนี้ 

1.  เข้าใจถึงผลกระทบขององค์กร ต่อคนและบุคลิกภาพของคน กระทบต่อหน้าท่ีของคน

ในองค์กรรวมทั้งความสามารถของคนในองค์กรเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต  

2.  สภาพแวดล้อมในการท างานจะช่วยในการศึกษาด้านการบริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

รูปแบบของการบริหารท่ีมีต่อคน และต่อพฤติกรรมของคนในองค์กร  

นงนุช โรจนเลิศ (2540: 47) ได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างาน

กับความท้อถอยของบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพจิต พบว่า ความเคร่งครัดต่อระเบียบ การขาดอิสระ

ในการท างานการขาดการริเริ่มสิ่งใหม่ เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความอ่อนล้าทางอารมณ์และความท้อ 
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ถอยในการท างาน ดงันั้นองคก์รควรจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานให้กบับุคลากรเพื่อไม่ให้เกิด
ความทอ้ถอย หรือความรู้สึกแปลก แยก และเบ่ือหน่าย  

เม่ือพิจารณาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน พบว่ามีความส าคญัเป็นอย่างมากเพราะสภาพ 
แวดลอ้ม เช่น อาคาร สถานท่ี และบริเวณท่ีสะอาด ร่มร่ืน เรียบร้อย สวยงาม ช่วยส่งเสริมและเสริม 
สร้างบรรยากาศให ้การเรียนการสอนของครูและนกัเรียนเป็นไปดว้ยความสุข ดว้ยความส าคญัของ
สภาพแวดลอ้ม ดงักล่าว จึงมีผูอ้ธิบายถึงความส าคญัของการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนไว ้ดงัน้ี  

หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมสามญัศึกษา (2536: 18) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของสภาพแวดลอ้ม
ในโรงเรียนวา่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกของ บุคลากรในโรงเรียน
หรือบุคคลภายนอก เป็นสภาวะอนัเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบั ส่ิงท่ีอยูร่อบตวัภาย 
ในโรงเรียนแลว้ส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคลเป็นลกัษณะหน่ึงท่ีท าให้โรงเรียนหน่ึงแตกต่างไปจาก
โรงเรียนหน่ึง ในโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพท่ี ดีนั้น จะท าให้ผูเ้รียน บุคลา -
กรในโรงเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งเกิดความรู้สึกประทบัใจ พอใจ ภูมิใจ อบอุ่นใจ สบายใจ มีรักและผูก 
พนัต่อโรงเรียน  

จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้่า สภาพแวดลอ้มในการท างานมีความส าคญัและส่งผลต่อ
ความรู้สึก พึงพอใจในการท างาน เพื่อนร่วมงาน สถานท่ีท างาน และงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั 

 
2.4.3  องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 ทศันีย ์จารุรัตน์จามาร (2536: 18) ไดก้ล่าวถึง สภาพแวดลอ้มในการท างานในโรงเรียน เป็น
พฤติกรรม เหตุการณ์ บรรยากาศทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้น
การเรียนการสอน ดา้นการบริหาร และดา้นอาคารสถานท่ี ไวด้งัน้ี  

1.  สภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นกลุ่มเพื่อน หมายถึงปฏิสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานใน
หน่วยงานเดียวกนันบัวา่มีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงาน สามารถใหก้ าลงัใจในเร่ืองทัว่ 
ไป และให้ความมัน่ใจรู้สึกวา่ตนประสบความส าเร็จ ช่วยยุยงให้มี การเปล่ียนแปลงในแต่ละดา้น 
และช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความคิดหรือประสบการณ์ใหม่ ซ่ึงส่งผลต่อ การจดัการเรียนการสอนของครู 
เพราะในสถาบนัการศึกษามีลกัษณะการรวมตวัจบักลุ่มกนั ซ่ึงลกัษณะการรวมตวัของกลุ่มดงักล่าว 
จะมีผลต่อความพึงพอใจถา้กลุ่มเพื่อนมีบรรยากาศท่ี เป็นกนัเอง เขา้อกเขา้ใจกนัช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั  

2.  สภาพแวดลอ้มในดา้นการเรียนการสอน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้และทกัษะ แนว 
ความคิดและอุดมการณ์ทั้งหมดใหป้รากฏในตวันกัเรียน กระบวนการดงักล่าวอาจ รวมถึงวิธีการใน
การถ่ายทอดการเรียนรู้ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนระหวา่งนกัเรียนกบัครูผูส้อน องคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดความ 
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ส าเร็จในการท างาน คือ การจดัห้องเรียน บรรยากาศในการเรียน การสอน คุณภาพของครู ผูส้อน 
วธีิการสอน หลกัสูตร เจตคติท่ีดีของครูผูส้อนต่อวชิาท่ีสอน  

3.  สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหาร หมายถึง นโยบายและระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบั การ
บริหารในสถานศึกษา  

4.  สภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นกายภาพ หมายถึง อาคารเรียน อาคาร ประกอบดว้ย 
หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุดและส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีความเก่ียวพนั กบัการด ารงชีวิต
และการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา นอกจากนั้นยงัรวมถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง กบัความสะดวก 
สบาย เช่น สภาพแวดลอ้มทางดา้นอาคารสถานท่ี หรือสภาพแวดลอ้มตาม ธรรมชาติท่ีเหมาะสม มี
ความสงบเพียงพอส าหรับใชค้วามคิด ห่างจากเสียงรบกวน นอกจากนั้น โรงเรียนควรมีสนามหญา้ 
และบริเวณท่ีร่มร่ืน มีการ ก าหนดสถานท่ีของกิจกรรม  

 

2.5  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัเงินเดือนและผลประโยชน์เกือ้กูล 
 
 2.5.1  ความหมายของเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

2.5.1.1  ความหมายของเงินเดือน  
เงินเดือน หมายถึง เงินท่ีให้เป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน โดยจ่ายเป็นรายเดือน

มีรูปแบบท่ีแน่นอน จะเท่ากนัหรือเหมือนกนัส าหรับช่วงระยะเวลาการจ่ายแต่ละคร้ังคือเป็นราย
เดือน ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ เงินเดือน หมายถึง ส่ิงจูงใจเบ้ืองตน้ส าหรับให้ลูกจา้งปฏิบติังาน และ
พฒันาความสามารถในการปฏิบติังาน ท าให้เกิดความรู้สึกมัน่คง และแสดงฐานะทางสังคม และ
เป็นเคร่ืองสนองความตอ้งการพื้นฐานท่ีจ าเป็นของการด ารงชีวติ 

2.5.1.2  ความหมายของค่าตอบแทน 
บรรยงค์ โตจินดา (2543: 247) และสุดา สุวรรณภิรมย ์(2547: 82) ค่าตอบแทน

หมายถึง การท่ีองคก์รจ่ายผลประโยชน์ใหแ้ก่พนกังานส าหรับปฏิบติังาน ผลประโยชน์ท่ีองคก์รจ่าย
ให้เป็นไดท้ั้งในรูปตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ค่าจา้ง เงินเดือน ค่านายหน้า โบนสั ส่ิงจูงใจและ
ผลประโยชน์อ่ืน เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจทั้งฝ่ายองคก์ร และลูกจา้ง  

จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้่า ค่าตอบแทน เป็นส่ิงท่ีองค์กรจ่ายให้แก่ผูป้ฏิบติังาน 
เพื่อเป็นการตอบแทนในกรท างาน ซ่ึงอาจเป็นตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงิน และเป็นส่ิงจูงใจให้บุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถแสดงศกัยภาพของตวัเองในการปฏิบติังาน และจงรักภกัดีเต็มท่ีจะท างาน
ใหก้บัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
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2.5.1.3  ความหมายของสวสัดิการ 
ธีรยทุธ พึ่งเทียร และสุรพล สุยะพรหม (2543) และลดัดาวลัย ์พีรพฒันกุล (2543: 17) 

ไดก้ล่าวไวว้า่ สวสัดิการเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินนอกเหนือจากเงินเดือน เพื่อ
ช่วยให้เกิดความมัน่คงในการด ารงชีวิต เป็นเคร่ืองมือในการเสริมขวญั ก าลงัใจให้ปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ บงัเกิดประสิทธิพล 

รุ่งนภา เพชรเพ็ง (2546: 32) และ สุดา สุวรรณาภิรมย ์(2547: 108) ไดก้ล่าวไวว้่า 
สวสัดิการ เป็นส่ิงท่ีนายจา้งเป็นผูจ้ดัใหแ้ก่บุคลากร เป็นส่ิงท่ีนอกเหนือจากการจ่ายค่าจา้ง โดยตรงท่ี
องคก์รจดัใหแ้ก่บุคคล เพื่อเป็นการอ านวยประโยชน์ต่อความตอ้งการของพนกังานในรูปของตวัเงิน 
เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพกั ค่าพาหนะ และท่ีไม่อยูใ่นรูปของตวัเงิน เช่น 
วนัหยดุพกัผอ่น การประกนัชีวติ การประกนัสุขภาพ 

นอกจากน้ี สวสัดิการเป็นปัจจยัส าคญัในการจูงใจให้บุคลากรปฏิบติังานให้กบัองค ์
กรอยา่งเตม็ความสามารถ นกัวชิาการ ไดนิ้ยามไวด้งัน้ี 

กานทิพย ์ชาติวงศ ์(2537: 29) ไดก้ล่าวไวว้า่ สวสัดิการ เป็นผลประโยชน์ท่ีหน่วยงาน
จดัให้บุคลากรของตน ผลประโยชน์ดงักล่าวอาจจะเป็นเงินท่ีเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจา้งปกติท่ี
หน่วยงานจดัให้อยู ่เพื่อช่วยเหลือการเจ็บป่วยอุบติัเหตุ การออกจากงานกะทนัหนั ไม่วา่เป็นการลา 
ออก ไล่ออก หรือพน้จากงาน เพราะเกษียณอาย ุนอกจากไดรั้บเงินแลว้นั้นยงัไดรั้บในรูปแบบความ
สะดวกต่างๆเช่น การพกัผอ่นโดยให้รับเงินเดือนพอสมควร และการจดัสภาพแวดลอ้มทั้งในและ
บริเวณท่ีท างาน ให้สะดวกสบายน่าอยู่ การจดัสวสัดิการตอ้งมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบรรยา 
กาศแห่งความสัมพนัธ์ท่ีดีในองคก์ร เพื่อเพิ่มผลผลิตท่ีไดจ้ากคนงาน และท าให้คนงานมีขวญัก าลงั 
ใจในการท างาน เตม็ใจท่ีจะท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 2.5.2  วตัถุประสงค์ของการจัดการเกีย่วกบัเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวสัดิการ 
 มนุษย ์คือ ทรัพยากรในองค์กรท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า การ
บริหารงานบุคคลจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง องคก์รตอ้งการสร้างความมัน่ใจว่า บุคลากรภายใน
องคก์รเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยมีระบบกฎเกณฑ์ท่ีเด่น 
ชดัใหบุ้คลากรใชเ้ป็นแนวปฏิบติั และท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าใหบุ้คลากรภายในองคก์รสามารถท างาน
ไดโ้ดยไม่มีการเปล่ียนงาน คือ การจดัเงินเดือน สวสัดิการ และค่าตอบแทน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างความสนใจ หรือดึงดูดบุคคลภายนอกให้เขา้มาเป็นสมาชิกขององค์กร หรือดึงศกัยภาพของ
บุคลากรในองค์กรให้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ ในการปฏิบติังานให้แก่องคก์รไดอ้ย่างเต็มท่ี 
รักษาบุคลากรท่ีมีความช านาญ ประสบการณ์สูงให้ปฏิบัติงานกับองค์กร องค์กรท่ีมีการจัด



19 

สวสัดิการท่ีดีจะท าใหบุ้คลากรปฏิบติังานอยูก่บัองคก์รนั้นเป็นระยะเวลายาวนานจนมีความช านาญ 
สามารถเขา้ใจนโยบายตลอดจนแนวทางการด าเนินการขององคก์ร ไดเ้ป็นอยา่งดี ลดความขดัแยง้
ระหว่างองคก์รกบับุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะความขดัแยง้ในเร่ืองผลประโยชน์ท่ีไดรั้บไม่เท่า
เทียม ซ่ึงเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวสัดิการมีวตัถุประสงคด์งัน้ี (พนสั หนันาคินทร์,  2542: 105) 
 1.  เพื่อเป็นเคร่ืองจูงใจพนกังานโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจดัส่ิงจูงใจให้เหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน 
 2.  เพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพนักงานให้สอดคล้องกบัผลผลิต โดยก าหนดแนว 
นโยบาย และวธีิปฏิบติัใหเ้หมาะสม 
 3.  เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการจา้งงาน การใชป้ระโยชน์ และการเล่ือนขั้นโดยอาศยัการก าหนด
มาตรฐานของงาน และการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง 
 4.  เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งนายจา้ง และลูกจา้ง  
 
 2.5.3  หลกัการจัดการเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวสัดิการ 
 การให้สวสัดิการแก่ผูป้ฏิบติังานในองคก์รนอกเหนือจากการด าเนินช่วยเหลือเก้ือกูลเพียง
เท่าท่ีกฎหมายหรือระเบียบบงัคบัไว ้กล่าวไดว้่าเป็นเร่ืองซ่ึงอยู่ในขอบเขตท่ีองค์กรทั้งหลายไม่ว่า
องคก์รธุรกิจเอกชน หรือองคก์รรัฐ พึงใหค้วามสนใจอยา่งมาก และเพื่อท่ีจะให้ไดป้ระโยชน์ท่ีคุม้ค่า 
มีหลกัการพิจารณา ดงัน้ี (ธญัญา ผลอนนัต,์ 2546: 37) 
 1.  สามารถตอบสนองความตอ้งการของคนในองค์กรไดเ้ป็นอยา่งดี มีพื้นฐานหลกัมาจาก
การยอมรับแนวคิดของทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยข์องมาสโลว ์ 
 2.  สามารถท าให้คนส่วนใหญ่ในองค์กรไดรั้บผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกนั โดยอาศยั
หลกัความเสมอภาคในการจดัสวสัดิการใหแ้ก่บุคลากร 
 3.  สามารถจูงใจให้เกิดการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจแก่บุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 
 4.  สามารถใหบ้ริการแก่บุคลากรไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและยาวนาน 
 5.  ไม่ควรสร้างความยุง่ยากหรือก่อใหเ้กิดภาระในการจ่ายค่าตอบแทนท่ีจะไดรั้บสวสัดิการ 
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2.6  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 

 2.6.1  ความหมายของแรงจูงใจ 

 การท่ีคนเกิดพฤติกรรมนั้นเริ่มต้นด้วยกระบวนการของความคิด ซ่ึงเป็นกระบวนการ

ซับซ้อน คือ ต้องอาศัยประสบการณ์มีการล าดับเหตุการณ์ท่ีผ่านมาเข้าด้วยกัน แล้วเกิดการตัดสินใจ

ท่ีจะกระท าขึ้น ฉะนั้นหากจะมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ต้องศึกษาลึกลงไปถึงขั้นท่ีว่า อะไรท่ีท า

ให้เกิดความคิด ท าให้เกิดการตัดสินใจและเกิดการลงมือกระท าในท่ีสุด ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องทราบ

แรงจูงใจ (Motivation) อันเป็นสาเหตุหน่ึงของการตัดสินใจด้วย 

 แรงจูงใจสามารถเริ่มต้นได้จากหลายทาง เช่น ทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคมหรือสิ่งแวด 

ล้อม เพราะฉะนั้น จึงมีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจไว้หลายท่านและหลากหลายค าจ ากัดความ 

ดังนี้ 

 สุภาภรณ์ อาสาสร้อย (2540: 12) และอรพินทร์ ชูชม และคณะ (2541: 3) ได้กล่าวไว้ว่า แรง 

จูงใจ เป็นความต้องการและความพึงพอใจของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการ

เสาะ ชแสวงหาของตนเอง โดยปัจจัยท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายในงาน เป็นแรงผลักดัน ไม่ต้องอาศัยกฎ 

เกณฑ์ภายนอกมาบังคับ 

ปรียาภรณ์ เย็นสุขใจ (2542: 10) และมธุรส สว่างบ ารุง (2542: 218) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจ 

เป็นความปรารถนาหรือความพยายามท่ีจะท าสิ่งหน่ึงสิ่งใดให้บรรลุถึงผลส าเร็จในงานโดยไม่ย่อท้อ

ต่อความยากล าบาก พยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหา เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

 วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2544: 5) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจ เป็นความต้องการของบุคคลท่ีจะมี

ความสามารถและก าหนดตัวเองในการท ากิจกรรม ความต้องการดังกล่าวเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติ 

-กรรมและการกระตุ้นให้บุคคลพยายามเอาชนะสิ่งท่ีท้าทายในระดับท่ีเหมาะสมกับความสามารถ

ของตนเอง 

 Dorland (1974: 983) และBaron (1986: 73) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจ เป็นเหมือนกระบวน 

การชุดหน่ึงซ่ึงท าให้พฤติกรรมของบุคคลเกิดพลังและก ากับ ให้พฤติกรรมเหล่านั้นได้บรรลุเป้า 

หมาย 

 Cherrington (1989: 124) ได้กล่าวไว้ว่า “Motivation” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ 

“Movere” มีความหมายว่า เคล่ือนท่ี เคล่ือนไหว และอธิบายในความหมายของพฤติกรรมองค์กร

เกี่ยวกับแรงจูงใจ การจูงใจต้องค านึงถึง 3 ค า คือ พลัง (Energy) แนวทางการไปสู่ (Direction) 

และการประคับประคองไว้ (Sustenance) หมายความว่า เม่ือคนได้รับสิ่งเร้า และเร้านั้นมีความ 
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ส าคัญกับตัวเขา และเขาก็จะใส่พลังหรือใส่ความพยายามลงไปนั้นต้องค านึงถึงเป้าหมายท่ีจะไป 

และตัวสุดท้ายก็คือ เขาจะยืนหยัดประคับประคองให้กิจกรรมนั้นอยู่ต่อไป 

 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า แรงจูงใจ เป็นแรงกระตุ้นพฤติกรรมหรือสิ่งเร้าความรู้สึกให้

แต่ละบุคคลใช้ความรู้ความสามารถในการกระท าสิ่งต่างๆให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายด้วยความเต็มใจ 

และเป็นไปตามกระบวนการจูงใจแต่ละบุคคล 

 

 2.6.2  ความส าคัญของแรงจูงใจ 

 มีนักการศึกษาหลายท่านให้ทัศนะและความส าคัญของแจงจูงใจดังนี้ 

 สมพงศ์ เกษมสิน (2526: 119) ได้กล่าวไว้ว่า ความส าคัญของแรงจูงใจ เป็นภาระหน้าท่ีอัน

ส าคัญ นักบริหารและหัวหน้างานจะต้องสร้างสรรค์และจัดให้มีมากขึ้นในองค์กรหรือหน่วยงาน 

เพ่ือเป็นปัจจัยจ าเป็นหรือความเดือดร้อนของบุคคลในองค์กรได้ จะท าให้ขวัญในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน เจ้าหน้าท่ีดีขึ้น มีก าลังใจในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์ต่อการบริหาร ดังนี้ 

 1.  เสริมสร้างก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แต่ละบุคคลในองค์กร 

 2.  สร้างขวัญและเท่าท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบัติงานแก่คนงานและพนักงาน เจ้าหน้าท่ีในองค์กร 

 3.  ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร 

 4.  ช่วยให้การคุมงาน ด าเนินไปด้วยความราบร่ืนอยู่ในกรอบของระเบียบวินัย 

 5.  ท าให้เกิดศรัทธาและความเช่ือมั่นในองค์กร มีความสุขกาย สบายใจและพึงพอใจในการ

ท างาน 

 6.  การจูงใจท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 พวงเพชร วัชรอยู่ (2537: 1) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจในหน่วยงานทุกแห่งนั้นแทนท่ีจะกล่าว

ได้ว่า งานแรกท่ีผู้บริหารต้องท า คือกระตุ้นให้ทุกคนท างานอย่างดีท่ีสุด ส่วนคนท างานก็ท าขึ้นเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของตนด้วยเหตุผลต่างๆเป็นต้นว่า เพื่อตอบแทนเป็นเงินซ่ึงสามารถน าไป

ซื้อสิ่งต่างๆได้ หรือเพื่อสิ่งอ่ืนท่ีไม่อาจสัมผัสได้ เช่น ความพอใจหรือการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน ฉะ 

นั้นในเร่ืองของแรงจูงใจกับการท างาน คือ “การพยายามให้ผลตอบแทนการท างานของตนตาม

ความต้องการของเขา และต้องประสานความต้องการของคนท างานให้เข้ากับความต้องการของ

หน่วยงานด้วย” 

 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า แรงจูงใจ เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญของหน่วยงานหรือองค์กรใน

การท่ีจะหล่อหลอมจิตใจของบุคคลให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเกิดพลังรวมกันทั้งกาย และจิตใจ ใน

อันท่ีจะสร้างสรรค์ผลงาน ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีต้องการ และยังมีผลต่อความพึงพอใจในงาน 

และก าลังใจของคนอีกด้วย 
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 2.6.3  ประเภทของของแรงจูงใจ 

 นักการศึกษาหลายท่านได้พยายามจัดประเภทของแรงจูงใจ โดยสรุปได้ดังนี้ 

 Hilgard และ Atkinson (1976: 140) ได้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

 1.  แรงจูงใจเพื่อการอยู่รอด (The Survival Motives) หมายถึง ความต้องการท่ีบุคคลจะ

ห้ามมิได้ เช่น อาหาร น ้า เป็นต้น 

 2.  แรงจูงใจทางสังคม (The Social Motives) หมายถึง แรงจูงใจอันเกิดจากความต้องการ

ทางสังคมของมนุษย์ การยอมรับเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

 3.  แรงจูงใจทางอวดตน (Ego-Integrative Motives) หมายถึง แรงจูงใจอันเกิดจากความ

ต้องการความส าเร็จและต้องการมีช่ือเสียง 

 Mark (1976: 422) แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1.  แรงจูงใจทางสรีรวิทยา (Physiological Motives) ได้แก่ ความต้องการอากาศส าหรับ

หายใจ ความกระหาย ความหิว ความต้องการทางเพศ ความต้องการการกระตุ้นจากสิ่งเร้าความต้อง 

การท ากิจกรรม ความต้องการทางเพศ ความต้องการการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ความต้องการท างานกิจ -

กรรม ความต้องการอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ความต้องการหลีกเล่ียงจากความเจ็บปวด 

 2.  แรงจูงใจจากจิตวิทยา (Psychological Motives) ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนความ

ต้องการความส าเร็จ ความต้องการความรักความเอาใจใส่ ความอยากรู้ ความต้องการท่ียอมรับนับ

ถือ ความต้องการอ านาจ ความต้องการความปลอดภัย เป็นต้น 

 สมพงศ์ เกษมสิน (2526: 19) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการจูงใจให้บุคคลปฏิบัติการ มีแนวทาง

เลือกกลวิธีหลายอย่างต่างกันสุดแต่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานจะเลือกสรรใช้ให้เหมาะกับลักษณะ

บุคคล ลักษณะงาน บรรยากาศ แห่งการปฏิบัติงานนั้นๆอย่างไรก็ดี อาจจ าแนกวิธีการจูงใจออกเป็น

ประเภท 2 ประเภท คือ 

 1.  การจูงใจแบบปฏิฐาน (Positive Motivation) การจูงใจประเภทนี้อาจเรียกว่า “Carrot 

Approach” หรือ “Anxiety-Reducing Motivation” อันเป็นการใช้ไม้นวมกล่าวคือ จูงใจให้

บุคคลหรือเพื่อนร่วมงานโดยวิธีการให้รางวัล หรือส่งเสริมก าลังใจในการปฏิบัติงาน เช่นการให้ราง 

-วัลเม่ือปฏิบัติงานดี เล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ตลอดจนการจัดสภาพการปฏิบัติงานให้ดี และการยก

ย่องชมเชยการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 2.  การจูงใจแบบนิเสธ (Negative Motivation) การจูงใจแบบนี้บางอย่างเรียกว่า “Stick 

Approach” อันเป็นการใช้ไม่แข็ง เป็นแรงจูงใจให้บุคคลหรือผู้ร่วมงาน โดยวิธีการขู่บังคับลงโทษ 

เพื่อให้เหล่านั้นปฏิบัติตาม โดยอาศัยความเกรงกลัวเป็นพื้นฐาน เช่น การลงโทษทางวินัย การโยก 

ย้าย การตัดอัตราค่าจ้างและเงินเดือน เป็นต้น 
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 ประเสริฐ แสงหิรัญ (2527: 16) จ าแนกแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1.  แรงจูงใจปฐมภูมิหรือแรงขับปฐมภูมิ (Primary Motive or Primary Drive) เป็นแรง

ขับท่ีเป็นพื้นฐานอันเน่ืองมาจากความต้องการของร่างกาย ได้แก่ แรงจูงใจอันเน่ืองมาจากความรู้สึก

ทางผิวกาย ความกระหาย ความหิว การนอนหลับ ความเป็นบิดา มารดา ความอยากรู้อยากเห็น 

ความกลัว ความต้องการทางเพศ ความรัก แรงจูงใจอันเน่ืองมาจากการแสดงของสรีระ เช่น ตับอ่อน

ขับน ้าย่อยออกมา ต่อมเหง่ือขับเหง่ือ เป็นต้น 

 2.  แรงจูงใจทุติยภูมิหรือแรงขับทุติยภูมิ (Secondary or Secondary Drive) เป็นแรงจูง 

ใจท่ีมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม บางครั้งเรียกว่า แรงจูงใจทางสังคม ได้แก่ แรง 

จูงใจเพื่อให้มีฐานะทางสังคม ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคมก้าวหน้า เป็นต้น 

 สิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ (2532: 34) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจสามารแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

 1)  แรงจูงใจเพื่อความอยู่รอด หรือแรงจูงใจทางร่างกาย แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ 

(1)  แรงจูงใจเพื่อความอยู่รอดท่ีเกิดขึ้นรอบระยะเวลา ได้แก่ ความต้องการซ่ึงจ าเป็น 

ต้องเกิดขึ้นเป็นประจ าแก่ร่างกายเม่ือถึงระยะเวลาหน่ึง เช่น ความหิว ความกระหาย การหายใจ การ

หลับ และการขับถ่ายของเสีย 

(2)  แรงจูงใจเพื่อความอยู่รอดท่ีเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นเม่ือมีสิ่ง

เร้ามากระตุ้น เช่น ความเจ็บปวด ความเหน่ือยล้า และการรักษาอุณหภูมิของร่างกาย เป็นต้น 

(3)  แรงจูงใจเพื่อความรู้รอดด้านจิตใจเป็นแรงจูงใจซ่ึงเกี่ยวข้องกับการรับร่างข่าว 

สารและการตีความของข่าวสารซ่ึงจ าเป็นในการแสดงอาการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในขณะนั้น

แรงจูงใจนี้เป็นความอยากรู้ อยากเห็น อยากส ารวจ และลงมือกระท าหรือเรียกกันว่าเป็นแรงจูงใจท่ี

จะรับการเร้าท่ีความรู้ 

 2)  แรงจูงใจทางสังคม เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากการเรียนรู้ เช่น แรงจูงใจเกี่ยวกับเป็นมารดา 

แรงจูงใจทางเพศ แรงจูงใจในการสร้างมิตรภาพ แรงจูงใจในทางมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน แรงจูงใจชนิด

ก้าวร้าวรุนแรง 

 3)  แรงจูงใจส่วนบุคคล เป็นแรงจูงใจท่ีมีความซับซ้อนมากกว่าแรงจูงใจ 2 ประเภทแรก 

เป็นสิ่งผลักดันให้คนเราพยายามพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ได้แก่ แรงจูงใจเพื่อความส าเร็จ เป็นความ

ต้องการบรรลุถึงความส าเร็จในการท ากิจกรรมต่างๆ เอาชนะอุปสรรคและสิ่งท่ีมาขัดขวางความ

ต้องการชนิดนี้ มีประโยชน์ในการท่ีจะท าให้การท างานก้าวหน้า 

 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า ประเภทของแรงจูงใจ ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการ

ด ารงชีวิต ต้องการท่ีจะอยู่ในสังคม และตรงกับความต้องการของตนเอง เพื่อตอบสนองสิ่งท่ีต้อง 

การให้ตนเอง เพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ 
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 2.6.4  แนวทางในการสร้างแรงจูงใจ 

 การจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นศิลปะส าคัญอย่างหน่ึงของผู้บริหาร เพราะการปฏิบัติงาน

ของแต่ละหน่วยงานย่อมมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารจ าเป็นต้องมีแนวทางในการสร้าง

แรงจูงใจให้เหมาะสมกับงานและบุคคล  

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2535: 278) ได้เสนอวิธีสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ดังนี้ 

1.  พยายามสร้างสรรค์ความส าเร็จเป็นขั้น 

2.  พยายามเลียนแบบบุคคลตัวอย่างท่ีเขาท างานดีหรือท่ีเขาประสบผลส าเร็จ 

3.  สร้างนิสัยในการท างานท่ีดีและสร้างภาพพจน์ใหม่ให้กับตัวเรา 

4.  พยายามควบคุมความอ่อนแอและความท้อแท้ 

บุญปลอด มุกดาใส (2545: 30) ให้แนวทางในการสร้างแรงจูงใจไว้ว่า 

1.  การออกค าสั่งในลักษณะเด็ดขาด การจูงใจวิธีมุ่งเน้นถึงผลงาน ผู้บริหารต้องการบังคับ

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด 

2.  การด าเนินงานแบบศิลปะและเทคนิค การจูงใจวิธีมุ่งท่ีจะสร้างความสัมพันธ์อันดีใน

การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานและสมาชิกของหน่วยงาน 

3.  การด าเนินแบบต่อรอง การจูงใจวิธีนี้มุ่งจะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานกับผู้ 

ปฏิบัติงาน 

4.  การด าเนินงานโดยการแข่งขัน การจูงใจวิธีนี้มีลักษณะเป็นไปในทางบวก ผู้บริหารต้อง

ก าหนดวิธีวัดผลงานไว้และแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบ ถึงวิธีการวัดความสามารถในการท างานและ

ก าหนดแรงจูงใจท่ีจะมอบให้เม่ือปฏิบัติผลงานได้ผลดี 

5.  การด าเนินงานแบบให้จูงใจตนเอง การจูงใจโดยวิธีนี้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างความพึงพอ 

ใจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการจูงใจ ให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานนั้นและ

มีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน 

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า แนวทางในการสร้างแรงจูงใจเป็นแนวทางส าคัญท่ีท าให้เกิด

แรงจูงใจในการท างานในหน่วยงาน และเป็นแนวทางให้สมาชิกในหน่วยงานพอใจ ท างานเต็ม

ความสามารถ เปรียบเสมือนหน่วยงานเป็นของตนเอง มีความรู้สึกร่วมรับผิดชอบในหน่วยงาน มี

ความรู้สึกท่ีดีในการท างาน 

 

2.6.5  องค์ประกอบของแรงจูงในในการปฏิบัติงาน 

 องค์ประกอบของแรงจูงใจท่ีท าให้บุคคลในองค์กรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีผู้ 

สนใจศึกษาค้นคว้า ไว้ดังนี้ 
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 วิชัย โถสุวรรณจิณดา (2535: 75) ได้กล่าวไว้ว่า การจูงใจในการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบ

อยู่หลายประการด้วยกัน องค์ประกอบท่ีผู้บริหารควรน ามาใช้มี 11 ประการ คือ 

 1.  งานท่ีมีลักษณะท้าทายความสามารถ งานท่ีมีลักษณะท้าทายจะจูงใจให้คนใช้ความ 

สามารถของเขาอย่างเต็มท่ี แต่ทั้งนี้ต้องให้เหมาะสมกับคนท่ีมีความสนใจและกระตือรือร้นในการ

ท างาน 

 2.  การมีส่วนร่วมในการวางแผน ถ้าบุคคลได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดแนว

ทางการท างานเอง เขาจะมีแรงจูงใจท่ีจะท างานนั้นส าเร็จมากขึ้น 

 3.  การให้การยกย่อง คนเราต้องการได้รับการยกย่องชมเชยเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด 

และต าแหน่งใด 

 4.  การให้ความรับผิดชอบ การมอบหมายงานท่ีให้ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมก็เป็นวิธีการ

หน่ึงในการจูงใจให้ปฏิบัติงานเต็มท่ีมากขึ้น 

5.  ความมั่งคงและปลอดภัย การให้ความมั่นใจว่าจะไม่ประสบสิ่งท่ีไม่พึงปรารถนา เช่น 

การไม่มีงานท า การสูญเสียต าแหน่งจะเป็นการขจัดความกลัว และสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้

เกิดขึ้น 

6.  ความเป็นอิสระในการท างาน คนท่ีมีความสามารถและมีความเช่ือมั่นในตัวเองนั้น จะ

ต้องการความเป็นอิสระในการท างาน 

7.  การเติบโตด้านส่วนตัว  เป็นการส่งเสริมให้คนมีโอกาสเติบโตค้นหาความรู้ ความ 

สามารถและความช านาญมากขึ้น 

8.  โอกาสในการก้าวหน้า เป็นโอกาสในหน้าท่ีการงานโดยสิ่งปรารถนาของผู้ปฏิบัติงาน 

การมีโอกาสเล่ือนต าแหน่งจะท าให้คนมีความกระตือรือร้นในการท างาน 

9.  เงินตอบแทนในการท างานระบบจ่ายผลตอบแทนในการท างานท่ีดีจะเป็นการจูงใจให้

คนท างานมากขึ้นด้วย 

10.  สภาพการท างานท่ีดี การจัดองค์กรประกอบในการท างานท่ีดีไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ 

ด้านจิตใจ หรือสภาพแวดล้อมในการท างาน จะมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจอย่างมาก 

11.  การแข่งขัน การยกย่องชมเชยให้รางวัลแก่ผู้ท่ีท างานได้ดีเด่นกว่าคนอ่ืนจะกระตุ้นให้ 

เกิดการแข่งขันท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้น และมีความมานะพยายามมากขึ้น 

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญท่ี

ท าให้เกิดความพอใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานและผู้ 

บริหารหน่วยงานจะสร้างสรรค์ให้มีขึ้นและด ารงในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือ
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จูงใจ และส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรเกิดความคิดสร้างสรรค์ ในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งยังมีความ

เช่ือมั่นและศรัทธาในองค์กรท่ีปฏิบัติงานอยู่ 

 

2.6.6  ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

การท่ีบุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจในการท างานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ

สิ่งจูงใจท่ีมีอยู่ในหน่วยงานนั้น ถ้าหน่วยงานใดมีปัจจัยเป็นสิ่งจูงใจได้มาก บุคคลย่อมเกิดความพึง

พอใจในการท างานสูง เพราะพฤติกรรมของคนท่ีถูกก าหนดและถูกควบคุมโดยแรงจูงใจต่างๆ และ

แรงจูงใจเหล่านั้นยังมีความแตกต่างๆกันออกไป ส าหรับแต่ละคนความรู้ในเร่ืองดังกล่าว ได้มีนัก 

การศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า ท าการวิจัยและทดลอง หลายคนด้วยกันท าให้เกิดทฤษฏีการจูงใจ

หลายทฤษฏี ซ่ึงจะได้น าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

2.6.6.1  ทฤษฏีองค์ประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามแนวคิดของ

เฮอร์ซเบอร์ก มัสเนอร์ และชไนเดอร์แมน  

ทฤษฏีของเฮอร์ซเบิร์กได้ชี้ให้เห็นเป็นนัยว่า ผู้บริหารจะต้องทีทัศนะเกี่ยวกับงาน

ของผู้ใต้บังคับบัญชาสองอย่าง คือ สิ่งท่ีท าให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความสุขและสิ่งท่ีท าให้พวกเขา

ไม่มีความสุขในงานท่ีท า ข้อสมมติฐานของทฤษฏีการจูงใจสมัยเดิม มักจะถือว่า สิ่งท่ีจูงใจทางด้าน

การเงิน การปรับปรุงความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและสภาพแวดล้อมของการท างานท่ีดี จะท าให้ผล 

ผลิตเพิ่มขึ้น การขาดงานและการออกจากงานท่ีน้อยลง นับได้ว่าเป็นข้อสมมติฐานท่ีผิดพลาด ปัจจัย

เหล่านี้ทั้งหมด เพียงแต่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอในใจงานท่ีท าและปัญญาเท่านั้นเอง ปัจจัยจูงใจ

เท่านั้นจึงจะเป็นสิ่งท่ีจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้เพิ่มผลผลิต 

Herzberg, Mausner และ Snyderman (1959: 9) ได้เสนอทฤษฏีแรงจูงใจ ซ่ึงมีอยู่ 

2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1)  องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับตัวงาน เรียกว่าองค์ประกอบกระตุ้น เป็นองค์ประ 

กอบท่ีสร้างความพึงพอใจให้ตั้งใจท างาน มี 5 ประการ คือ 

 (1)  ความส าเร็จ (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างานได้

เสร็จสิ้นและประสบผลมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ 

 (2)  การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับไม่

ว่าจากผู้บังคับบัญชา เพื่อส่วนรวมหรือบุคคลภายนอก การได้รับเกียรติและศักดิ์ศรี และการได้รับ

ความร่วมมือในการท างานหรือยกย่อง ชมเชย ให้ก าลังใจ 

 (3)  ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (Work Itself) หมายถึง งานประจ าหรือ

งานท่ีมีการเปล่ียนแปลงงานท่ีต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และสร้างความท้าทายให้ต้องลงมือ 
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 (4)  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจทีเกิดขึ้น

จากการรับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีตามหน้าท่ี

ของตน 

 (5)  ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (Advancement) หมายถึง การ

ได้รับขึ้นเงินเดือนหรือต าแหน่งให้สูงขึ้น รวมถึงโอกาสท่ีจะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้การท า 

งานเพิ่มความเจริญก้าวหน้าในการท างาน 

องค์ประกอบกระตุ้น จะท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ส่วนองค์ประ 

กอบค ้าจุ้นท าหน้าท่ีเป็นตัวป้องกันมิให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน เม่ือใดท่ีคนงานได้รับการ

ตอบสนองปัจจัยค ้าจุนเป็นเพียงตัวป้องกันมิให้เกิดความไม่เป็นสุขหรือไม่พอใจในงานนั้น ความพึง

พอใจจะเกิดขึ้นต่อเม่ือปัจจัยจูงใจได้รับการตอบสนองแล้ว 

2)  องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หรือองค์ประกอบค ้าจุน ซ่ึงก่อ 

ให้เกิดความไม่พึงพอใจ เป็นปัจจัยท่ีสร้างความไม่พอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการงานมี 5 

ประการ ดังนี้ 

 (1)  นโยบายและการบริหารงาน (Policy and Administration) เป็น 

ลักษณะของนโยบายและการบริหารองค์กร และการติดต่อส่ือสาร 

 (2)  ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน (Job Security) เป็น ความรู้สึกของ

บุคคลท่ีมีความมั่นคงในงาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงในองค์กร 

 (3)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน (Inter Personal 

Relation) เป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนผู้ใต้บังคับบัญชา ความ

ร่วมมือซ่ึงกันและกัน การติดต่อซ่ึงกันและกัน เช่น กิริยา หรือ วาจา 

 (4)  สภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Conditions) เป็นกายภาพ

ของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน ปริมาณและความง่ายของงาน 

 (5)  เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล (Salary) เป็นรายได้ท่ีได้รับประจ า

และค่าตอบแทนประเภทอ่ืนๆ เช่น เงินเดือน หรือเล่ือนขั้น 

องค์ประกอบค ้าจุน ไม่ใช่เป็นสิ่งจูงในท่ีจะท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่จะเป็นข้อ 

ก าหนดเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พอใจในการท างานเท่านั้น  

ดังนั้นแรงจูงใจเป็นความต้องการภายในท่ีกระตุ้นพฤติกรรมหรือเร้าความรู้สึก ให้

บุคคลใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายอันจะน ามาซ่ึงความพอใจในการท างาน 

2.6.6.2  ทฤษฏีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierrchy 

Theory) 
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Maslow (1970: 69) ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ไว้ 3 ประการ คือ 

คนทุกคนมีความต้องการและความต้องการนี้จะมีอยู่ตลอดเวลา ความต้องการท่ีได้รับการ

ตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป และความต้องการของคนมีเป็นล าดับขั้น

ตามความส าคัญ ล าดับความต้องการ (Hierarchy of Needs) ของมาสโลว์ มี 5 ล าดับขั้นจากความ

ต้องการขั้นต ่าถึงความต้องการขั้นสูง ดังนี้ 

1)  ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้อง 

การพื้นฐานขั้นแรกของมนุษย์ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับท่ีจะให้มีชีวิตอยู่รอด การตอบสนองให้กับ

ความต้องการของร่างกายจะเป็นสิ่งหน่ึงท่ีใช้จูงใจมนุษย์ได้  

2)  ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or Safety 

Needs) ภายหลังจากการท่ีร่างกายได้รับการตอบสนอง มนุษย์ก็เริ่มจะคิดถึงเร่ืองความปลอดภัยและ

ความมั่นคง  

3)  ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongings Needs) ความ

ต้องการท่ีจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นท่ียอมรับของสมาชิกหรือกลุ่มคนในสังคม ความ

ต้องการทางด้านสังคม 

4)  ความต้องการท่ีจะมีฐานะเด่นทางสังคม (Esteem or Status Needs) 

ความต้องการจะประกอบด้วย ความมั่นใจในตนเอง ในเร่ืองของความสามารถ ความรู้ความส าคัญ

ในตัวเอง ตลอดทั้งความต้องการท่ีจะมีฐานะเด่นเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน หรืออยากท่ีจะให้

บุคคลอ่ืนสรรเสริญ 

5)  ความต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self Actualization or 

Self Realization) ล าดับขั้นความต้องการท่ีสูงสุดของมนุษย์ก็คือ ความต้องการท่ีอยากจะส าเร็จทุก

อย่างตามความนึกคิด ภายหลังจากท่ีมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการทั้ง 4 ขั้น  

2.6.6.3  ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self-Determination Theory: SDT) 

Ryan และ Deci (2000: 68) ได้แยกความแตกต่างระหว่างชนิดของแรงจูงใจ ตาม

ความแตกต่างของเหตุผลและเป้าหมาย ท่ีก่อให้เกิดการกระท า ความแตกต่างโดยพื้นฐานส่วนใหญ่ 

คือ แรงจูงใจภายใน หมายถึง การท าบางสิ่งบางอย่างเน่ืองมาจากความสนใจหรือความพึงพอใจใน

การท าสิ่งนั้น และแรงจูงใจภายนอก หมายถึง การท าบางสิ่งเพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์บางอย่าง 

ทฤษฎีการก าหนดตนเองยังได้กล่าวถึงแรงจูงใจภายนอกว่า แรงจูงใจภายนอกนั้นมี

หลายประเภท บางประเภทนั้นเป็นรูปแบบการท าให้เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการแรงจูง 

ใจภายนอกจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีไม่อาจมองข้าม เพราะในบางกรณีบุคคลไม่สามารถใช้แรงจูงใจภาย 

ในในการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตัวอย่างเช่น เม่ืองานหรือกิจกรรมหลายอย่างท่ีบุคคลจะกระท านั้นไม่
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น่าสนใจหรือไม่สนุกอาจท าให้บุคคลไม่เกิดแรงจูงใจภายในในการท างานหรือกิจกรรมนั้น ดังนั้น

อาจจ าเป็นต้องเรียนรู้ การใช้รูปแบบของแรงจูงใจภายนอก เพื่อเป็นกลยุทธ์ท่ีจช่วยให้บุคคลเกิดแรง 

จูงใจภายในท่ีจะท าให้เห็นว่ากิจกรรมหรืองานนั้นเป็นเร่ืองส าคัญ เช่น ใช้การเสริมแรง การให้ราง -

วัล การชี้น า หรือการวางเง่ือนไขการลงโทษ เป็นต้น แรงจูงใจภายนอกจึงมีความจ าเป็นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการจูงใจของบุคคล 

ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้ จึงอ้างอิงทฤษฎีแรงจูงใจของ Ryan และ Deci (2000) ซ่ึง

เป็นแบบแผนท่ีเน้นความต้องการทางจิตเป็นพื้นฐาน นั่นคือจะตระหนักถึงความพึงพอใจพื้นฐานท่ี

เกิดขึ้นกับกิจกรรมน่าสนใจท่ีได้เข้าร่วม โดยในท่ีนี้จะให้ความส าคัญกับแรงจูงใจบนพื้นฐานของ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

2.6.6.4  ทฤษฎีความคาดหมาย หรือทฤษฎีแรงจูงใจของวรูม (Expectancy 
Theory)  

ทฤษฎี Vroom (Vroom theory) นักจิตวิทยาช่ือ Victor H. Vroom ได้เสนอแนว 

คิดเร่ือง การจูงใจว่า เป็นผลของความมากน้อยของบุคคลท่ีมีความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง และการ 

คาดคะเนของบุคคลนั้นต่อความน่าจะเป็นของการกระท าท่ีจะน าไปสู่สิ่งนั้น ดังนั้นรูปแบบของการ 

จูงใจตามทฤษฎีนี้ จึงประกอบด้วยความพอใจ ความคาดหมาย ซ่ึงจะเป็นตัวท่ีท าให้เกิดการจูงใจ 

และผลลัพธ์ 

ทฤษฎีของวรูมสามารถเขียนเป็นสมการพีชคณิต และแสดงเป็นกระบวนการในภาพ

ท่ี 3 (Davis and Newstrom, 1985: 95) 

 
ภาพที่ 2.1  ความสัมพันธ์ระหว่าง ความคาดหวัง ความพึงพอใจและแรงจูงใจ 
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2.7  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิัติงาน 
 
 2.7.1  ความหมายเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาเอกสาร เก่ียวกบัความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดมี้ผูใ้ห้
ความหมายไว ้ดงัน้ี 

สุภาลกัษณ์ ชยัอนนัต ์(2540: 17)  ปริญดา เปล่งสงวน (2540: 8) และ อุทยัพรรณ สุดใจ 
(2545: 7) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นในทาง 
บวกหรือทางลบ ซ่ึงเป็นผลมาจากงานและปัจจยัแวดลอ้มต่าง หากบุคคลไดรั้บความพึงพอใจสูงก็
จะท าใหบุ้คคลนั้นอุทิศแรงกายแรงใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มก าลงัความสามารถจนบรรลุวตัถุ -
ประสงคข์ององคก์รท่ีตั้งไวเ้ป็นอยา่งดี  

ศตวรรษ เรืองสวสัด์ิ (2540: 12) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นความ 
รู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีท าอยู ่ถา้มีความรู้สึกพอใจ ก็พร้อมจะเสียสละอุทิศแรงกาย 
แรงใจและสติปัญญาให้แก่งาน ตรงกนัขา้มถา้บุคคลมีความรู้สึกไม่พึงพอใจต่องานและการปฏิบติั 
งานก็ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน และบุคคลจะมีความพึงพอใจต่อการท างานมากหรือนอ้ย
ยอ่มข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของบุคคล และองคป์ระกอบท่ีเป็นส่ิงจูงใจท่ีมีอยูใ่นงานนั้น 

สุทศัน์ ตุรงค์เรือง (2540: 13) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็น ความ 
รู้สึกหรือทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่องาน เม่ืองานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางดา้นวตัถุ 
ดา้นจิตใจ และสามารถตอบสนองความตอ้งการท าให้บุคคลสามารถท างานนั้นไดด้ว้ยความเต็มใจ 
เกิดประสิทธิภาพ งานบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542: 775) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานไวว้า่ เป็นพอใจ ชอบใจ เตม็ใจต่องานท่ีปฏิบติัอยูใ่หส้ าเร็จตามวตัถุประสงค ์
 Morse (1954: 27) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง การกระ 
ท าท่ีลดความเครียดของผูร่้วมงานใหล้ดนอ้ยลง ถา้การท างานมีความเครียดมากก็จะท าให้ผูร่้วมงาน
ไม่พอใจต่อการท างาน ความเครียดมีผลต่อการท างานของมนุษย ์ถา้มนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองตาม
ความตอ้งการแลว้ความเครียดจะลดลง หรือจะหมดไป อนัเป็นผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติั 
งานได ้
 Yoder (1958: 6) แล French (1964: 280) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
เป็นความพึงพอใจต่องานท่ีท าดว้ยความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานนั้น ให้ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์
ขององคก์ร บุคคลจะรู้สึกพึงพอใจต่องานท่ีท า เม่ืองานนั้นให้ประโยชน์ตอบแทนทั้งทางดา้นวตัถุ
และทางดา้นจิตใจ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้
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 Feldman และ Arnold (1983: 192) และNewstrom และ Davis (1989) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความ
หมายความพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน เป็นความพึงพอใจในงานเป็นทศันคติ ท่ีชอบหรือไม่ชอบ
ของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่องานท่ีท า ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ มีขอ้ผกูพนัหรือขอ้ตกลงระหวา่งความคาดหวงั
จากงานของผูป้ฏิบติักบัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากงาน 
 จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นความรู้สึกต่อความพอ 
ใจของบุคคลต่อสถานศึกษาหรือองคก์ร ท่ีตนเองปฏิบติังานอยู ่ในดา้นงานท่ีท าและสภาพแวดลอ้ม
อ่ืนๆ ท าให้เกิดความรู้สึกวา่ไดรั้บการตอบสนอง ความพร้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจจนท าให้ตน 
เองเกิดความพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน และท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถานศึกษาหรือองค์ -
กรไดต้ามความตอ้งการขององคก์รท่ีก าหนดไวจ้นส าเร็จ 
 
 2.7.2  แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาเอกสารต่างๆเก่ียวกบัทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ตามท่ีมีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
 อารี พนัธ์มณี (2538: 10) ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบั ทฤษฎีจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน ดงัน้ี 
 1.  ทฤษฎีความตอ้งการความสุขส่วนตวั (Hedonistic theory) คณาจารยภ์าควิชาจิตวิทยาได้
กล่าวถึงทฤษฎีความตอ้งการความสุขส่วนตวัในเร่ืองแรงจูงใจไวว้า่ ในสมยัโบราณเช่ือกนัวา่มูลเหตุ
ส าคญัของมนุษยท่ี์ท าใหเ้กิดแรงจูงใจก็เพราะใจมนุษยต์อ้งการหาความสุขส่วนตวัและพยายามหลีก
หนีความเจบ็ปวด 
 2.  ทฤษฎีสันชาติญาณ (Instinctual theory) สันชาติญาณเป็นส่ิงท่ีติดตวับุคคลมาตั้งแต่เกิด 
ซ่ึงท าใหบุ้คคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีการเรียนรู้อยูน่อกเหนือการ
บงัคบัของจิตใจ ซ่ึงพฤติกรรมน้ีแสดงออกมาทนัที เม่ือปรากฏส่ิงเร้าเฉพาะต่อพฤติกรรมนั้น 
 3.  ทฤษฎีการมีเหตุผล (Cognitive theory) ทฤษฎีหลกัการมีเหตุผลเป็นทฤษฎีท่ีมีความ
เช่ือมัน่ในเร่ืองเก่ียวกบัความสามารถของบุคคลในการมีเหตุผลท่ีจะตดัสินใจกระท าส่ิงต่างๆเพราะ
ทุกคนมกัจะมีความตั้งใจจริง นอกจากนั้น ทฤษฎีน้ีมีความเช่ือว่าบุคคลมีอิสระท่ีจะกระท าพฤติ -
กรรมไดอ้ยา่งมีเหตุผล และสามารถตดัสินใจต่อการกระท าต่างๆไดอ้ยา่งมีความรู้วา่ตนตอ้งท าอะไร 
ปรารถนาส่ิงใด และควรตอ้งตดัสินใจออกมาในลกัษณะใด 
 4.  ทฤษฎีแรงขบั (Drive theory) โดยปกติแลว้พฤติกรรม และการกระท าต่างๆของบุคคล
นั้นจะมีส่วนสัมพนัธ์กบัแรงขบัภายในของแต่ละบุคคล แรงขบัมีลกัษณะท่ีส าคญั 2 ลกัษณะคือ แรง
ขบัภายในร่างกาย และแรงขบัภายนอกร่างกาย แรงขบัภายในร่างกาย หรือแรงขบัปฐมภูมิ (Primary 
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drives) หมายถึง แรงขบัท่ีเกิดจากความตอ้งการพื้นฐานทางชีวภาพ เช่นความตอ้งการอาหาร น ้ า 
ความตอ้งการแรงขบัประเภทน้ีเกิดข้ึนเองโดยไม่ตอ้งเรียนรู้ ส่วนแรงขบัภายนอกหรือแรงขบัทุติย-
ภูมิ (Secondary drives) เป็นแรงขบัท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ แรงขบัประเภทน้ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะจูงใจ
คนใหก้ระท าส่ิงต่างๆราวกบัวา่ความตอ้งการไม่เคยไดรั้บการตอบสนอง  
 5.  ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ (Theory of need gratification) เป็นทฤษฎีล าดบัขั้นความ
ตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) ซ่ึงกล่าวไวว้่ามนุษยทุ์กคนลว้นแลว้แต่มีความตอ้งการท่ีจะสนอง
ความตอ้งการให้กบัตนเองทั้งส้ิน และความตอ้งการของมนุษยน้ี์มากมายหลายอย่างดว้ยกนั โดยท่ี
มนุษยจ์ะมีความตอ้งการในขั้นสูงๆ ถา้ความตอ้งการในขั้นต ่าไดรั้บการตอบสนองอย่างพึงพอใจ
เสียก่อน 
 6.  ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก ระบบการท างานในองคก์รนั้นมีปัจจยัอยู ่2 จ  าพวกท่ี
จะมีส่วนสร้างความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจให้กับพนักงาน ปัจจยัชนิดแรกเรียกว่า ปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดแรงจูงใจ (Motivator factors) ส่วนปัจจยัชนิดท่ี 2 เรียกว่า ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความไม่พึง
พอใจ (Hygine factors) 
 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจ (Motivator factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีเม่ือพนกังานในองค์กร
ไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะสร้างความพึงพอใจให้กบัพนกังาน และเป็นผลท าให้เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี ไดแ้ก่ 
 1.  ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน (Achievement) 
 2.  ความยอมรับนบัถือจากผูร่้วมงาน (Recognition) 
 3.  ลกัษณะงานและความทา้ทายของงาน (Work itself) 
 4.  ความรับผดิชอบ (Responsibility) 
 5.  ความกา้วหนา้ในการงาน (Advancement) 
 6.  การเติบโตของแต่ละบุคคล  
 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ (Hygine factors) หมายถึงปัจจยัท่ีเม่ือพนักงานใน
องคก์รไม่ไดรั้บการตอบสนองแลว้จะสร้างใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานข้ึนได ้ก็ไม่ได้
หมายความว่าสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แม้จะเพิ่มปัจจยัจ าพวกน้ีก็ไม่เป็นผลท าให้
พนักงานมีความพึงพอใจ และกระตือรือร้นท่ีจะท างานอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวข้ึนได ้
ปัจจยัจ าพวกน้ีไดแ้ก่ 
 1.  นโยบายและการบริหารงาน (Policy and administration) 
 2.  เทคนิคและการควบคุมงาน (Supervision technical) 
 3.  เงินเดือนและผลประโยชน์ (Salary and Benefits) 
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 4.  ความสัมพันธ์ภายในต่อผู้บังคับบัญชา (Internal relation-supervision) 

 5.  สภาพการท างาน (Working conditions) 

 6.  เร่ืองราวส่วนตัว 

 

2.8  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติ 

 

 2.8.1 ความหมายและประเภทของเจตคติ 

 นักจิตวิทยาและนักวิจัยการศึกษา ได้ให้ความหมายของเจตคติไว้ดังนี้ 

 Allport (1985: 810) ได้กล่าวไว้ว่า เจตคติ เป็นลักษณะของความพร้อมทางจิตซ่ึงเกิดขึ้น

จากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมนี้จะเป็นแรงท่ีก าหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคลากรท่ีมีต่อ

บุคคล สิ่งของ หรือสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 Nunally (1959: 300) ได้กล่าวไว้ว่า เจตคติ เป็นความคิดอย่างหน่ึงซ่ึงมีอารมณ์เป็นตัวน า 

ท าให้บังเกิดจิตใจโน้มเอียง ก่อให้เกิดการกระท าแบบหน่ึง ต่อสถานการณ์ทางสังคมเฉพาะอย่าง

หน่ึง 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 56) ได้สรุปความหมายของเจตคติ ดังนี้ 

 1)  ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งต่างๆ หลังจากบุคคลได้มีประสบการณ์ในสิ่งนั้น ความ 

รู้สึกนี้แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 

(1)  ความรู้สึกในทางบวก เป็นการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ เห็นชอบ

และสนับสนุน 

(2)  ความรู้สึกในทางลบ เป็นการแสดงออกในลักษณะไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่

ชอบ และ ไม่สนับสนุน 

(3)  ความรู้สึกท่ีเป็นกลาง คือไม่มีความรู้สึกใดๆ 

 2)  บุคคลแสดงความรู้สึกทางด้านพฤติกรรม ซ่ึงแบ่งพฤติกรรมเป็น 2 ลักษณะ คือ  

(1)  พฤติกรรมภายนอกเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตไม่ได้ มีการกล่าวถึงสนับสนุน ท่า 

ทาง หน้าตาท่ีบอกความพึงพอใจ 

(2)  พฤติกรรมภายใน เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตไม่ได้ ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่แสดงออก 

หรือความรู้สึกเป็นกลาง 
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 2.8.2  องค์ประกอบของเจตคติ 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 3) และศักดิ์ สุนทรเสณี (2531: 4) ได้กล่าวว่า โดยทั่วไปเจตคติ

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3ประการ คือ 

 1.  องค์ประกอบด้านสติปัญญา (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบด้านความรู้ 

ความคิด และความเช่ือท่ีบุคคลมีต่อเป้าเจตคติ (Attitude Object) เป็นขั้นตอนของการสัมผัสหรือ

รับรู้เพื่อเป็นเหตุผลในการสรุปความ และรวมเป็นความเช่ือหรือช่วยในการประเมินเป้าเจตคติ 

 2.  องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นองค์ประกอบด้านความ 

รู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับสิ่งเร้า ต่างเป็นผลต่อเน่ืองมาจากท่ีบุคคลประเมินค่า

สิ่งเร้านั้นแล้ว พบว่า พอใจหรือไม่พอใจ ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ต้องการหรือไม่ต้องการ ดีหรือเลว 

 องค์ประกอบทั้งสองอย่างมีความสัมพันธ์กัน เจตคติบางอย่างจะประกอบด้วยความรู้ความ

เข้าใจมาก แต่ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์น้อย เช่น เจตคติท่ีมีต่องานท่ีท า 

ส่วนเจตคติท่ีมีต่อแฟชั่นเสื้อผ้าจะมีองค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์สูง แต่องค์ประกอบด้าน

ความรู้ความเข้าใจต ่า 

 3.  องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior Component) เป็นองค์ประกอบทางด้าน

ความพร้อมหรือความโน้มเอียงท่ีบุคคลประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าในทิศทางท่ีสนับ 

สนุนหรือคัดค้าน ท่ีบุคคลมีต่อเป้าหมายเจตคติ 

 เจตคติท่ีบุคคลมีต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ

ทั้ง 3 องค์ประกอบเสมอ แต่จะมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันไป โดยปกติบุคคลมักแสดงพฤติกรรม

ในทิศทางท่ีสอดคล้องกับเจตคติท่ีมีอยู่ แต่ก็ไม่เสมอไปทุกกรณี ในบางครั้งเรามีเจตคติอย่างหน่ึง แต่

ก็ไม่ได้แสดงพฤติกรรมตามเจตคติท่ีมีอยู่  

  

2.8.3  คุณลักษณะของเจตคติ 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 58) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของเจตคติท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 1.  เจตคติเกิดจากประสบการณ์ สิ่งเร้าต่างๆ รอบตัวบุคคล การอบรมเลี้ยงดู การเรียนรู้วัฒน 

-ธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดเจตคติ แม้ว่าจะมีประสบการณ์ท่ีเหมือนกัน

ก็เป็นเจตคติท่ีแตกต่างกันได้ หรือความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเป็นต้น 

 2.  เจตคติเป็นการตระเตรียม หรือความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เป็นการเตรียม

ความพร้อมภายในจิตใจมากกว่าภายนอกท่ีสังเกตได้ สภาวะความพร้อมท่ีตอบสนองมีลักษณะท่ีซับ 

ซ้อนของบุคคลชอบหรือไม่ชอบ ยอมรับหรือไม่ยอมรับเกี่ยวเน่ืองกับอารมณ์ด้วย 
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 3.  เจตคติมีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมิน คือ ลักษณะความรู้สึกหรือ

อารมณ์ท่ีเกิดขึ้น ถ้าเป็นความรู้สึกหรือประเมินว่า ชอบ พอใจ เห็นด้วยก็คือทิศทางในทางท่ีดี เรียก 

ว่าเป็นทิศทางในทางบวกและถ้าการประเมินออกมาไม่ดีเช่น ไม่ชอบ ไม่พอใจ ก็มีทิศทางในทางลบ 

เจตคติทางลบมไม่ได้หมายความว่าไม่ควรมีเจตคตินั้น แต่เป็นเพียงความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อสิ่งนั้น 

 4.  เจตคติมีความเข้ม คือมีปริมาณมากหรือน้อยของความรู้สึก ถ้าชอบมากหรือไม่เห็นด้วย

อย่างมากก็แสดงว่ามีความเข้มสูง ถ้าไม่ชอบเลยหรือเกลียดท่ีสุดก็แสดงมีความเข้มสูงขึ้นไปอีกทาง

หน่ึง 

 5.  เจตคติมีความคงทน เจตคติเป็นสิ่งท่ีบุคคลยึดมั่นถือมั่น และมีส่วนในการก าหนดพฤติ -

กรรมของคนนั้น การยึดมั่นในเจตคติต่อสิ่งใด ท าให้การเปล่ียนแปลงเจตคติเกิดขึ้นได้ยาก 

 6.  เจตคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายในเป็นสภาวะทาง

จิตใจ ซ่ึงหากไม่ได้แสดงออกเน่ืองจากถูกกระตุ้น และการกระตุ้นยังมีสาเหตุอ่ืนๆร่วมอยู่ด้วย 

 7.  เจตคติต้องมีสิ่งเร้าจึงมีการตอบสนองขึ้น ไม่จ าเป็นว่าเจตคติท่ีแสดงออกจากพฤติกรรม

ภายใน และพฤติกรรมภายนอกจะตรงกัน เพราะก่อนแสดงออกนั้น ก็จะปรับปรุงให้เหมาะกับ

สภาพของสังคมแล้วจึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก 

 

 2.8.4  หน้าที่ของเจตคติ 

 Oskamp (1977: 4) ได้กล่าวถึงหน้าท่ีเจตคติ (Attitude Function) ไว้ 4 ประการ คือ 

 1.  เจตคติช่วยในการปรับตัว (Adjust Function) การท่ีคนเราจะมีเจตคติต่อสิ่งใดทางใด

นั้นก็เพราะว่าสิ่งนั้นจะน าเราไปสู่จุดหมายบางอย่างได้ ถ้าเราบรรลุถึงจุดมุ่งหมายนั้นๆได้ เราก็จะมี

เจตคติท่ีดีต่อสิ่งนั้น แต่ถ้าเป็นสิ่งท่ีกีดขวางต่อจุดมั่งหมายของเรา เราก็จะมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อสิ่งนั้น 

เจตคติท าให้เราปรับตัวเข้ากับสังคมได้โดยตัวเองจะปรับตัวกับสิ่งท่ีตนเองคาดว่าจะได้รับประโยชน์

หรือพึงพอใจ ในขณะท่ีจะพยายามปรับตัวออกห่าง หรือหลีกเล่ียงในสิ่งท่ีไม่พึงปรารถนา 

 2.  เจตคติป้องกันตนเอง (Self-defensive function) การท่ีคนเราเช่ือในบางสิ่งบางอย่าง

แบบบิดเบือน หรือพยายามหลีกเล่ียงความจริงอันไม่น่าพึงพอใจหรือปกปิดความจริงบางอย่าง ซ่ึง

จะท าให้ตัวเองรู้สึกสบายใจขึ้น เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของตนเอง โดยใช้กลไกป้องกันตนเอง 
(Defend mechanism) 
 3.  เจตคติช่วยในการแสดงออกถึงค่านิยม (Value-expressive function) ทั้งนี้เพื่อแสดง

ว่าเราเป็นคนแบบใด มีความคิดอย่างไร หรือมีค่านิยมอย่างไร เป็นเสมือนภาพสะท้อนของความเช่ือ

และเอกลักษณ์ของบุคคลนั้น ซ่ึงบุคคลจะพยายามมีเจตคติต่อสิ่งต่างๆให้สอดคล้องกับความคิด 

ความเช่ือและค่านิยมของตน 



36 

 4.  เจตคติช่วยให้เกิดความรู้ (Knowledge function) การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้จ าเป็นต้อง

มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร ต้องสามารถคิดแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆได้ 

 

2.9  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของครู 

 

ในวิชาชีพทุกวิชาชีพจะต้องมีจรรยาบรรณในการท างานหรือปฏิบัติงานเพราะจรรยาบรรณ

เป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีสังคมทุกหมู่เหล่าจะต้องมีไว้เพื่อคอยควบคุมความประพฤติและการกระท า  โดย

ณรงค์ สิทธิประเสริฐ (2537: 26) ให้ความส าคัญของจรรยาบรรณไว้ว่า จรรยาบรรณช่วยควบคุม

มาตรฐาน รับประกันคุณภาพ ปริมาณท่ีถูกต้องในการประกอบอาชีพ และจริยธรรมของผู้ประกอบ

วิชาชีพและผู้ผลิต ส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและปริมาณท่ีดี มีคุณค่าและเผยแพร่รู้จักเป็นท่ีนิยม

เช่ือถือและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ผลิต ลดปัญหาการคดโกง ฉ้อฉล การเอารับเอา

เปรียบ เห็นแก่ตัว ฯลฯ เน้นให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในภาพพจน์ท่ีดีของผู้มีคุณธรรม และท าหน้าท่ี

พิทักษ์สิทธิ์ตามกฎหมายส าหรับผู้ประกอบอาชีพให้เป็นไปถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

ดังนั้นทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีการก าหนดจรรยาบรรณไว้

อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อรักษาหรือส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของวิชาชีพ

ต่อไป  

 

2.9.1  ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพของครู 

ปัทมา สิงหนุต (2540: 77) ได้กล่าวไว้ว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นประมวลความประพฤติ

หรือกริยาอาการท่ีผู้ประกอบวิชาชีพครูควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อรักษาส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง

และฐานะของความเป็นครู 

ทางด้าน พิชัย ไชยสงคราม (2542: 126) ได้กล่าวไว้ว่า จรรยาบรรณครู เป็นข้อก าหนดหรือ

ข้อปฏิบัติท่ีผู้มีอาชีพครูควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อรักษาส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้มีพฤติกรรม

ท่ีเหมาะสมกับความเป็นครู 

ส่วน ผกา สัตยธรรม (2544: 43) ได้กล่าวไว้ว่า จรรยาบรรณครู เป็นการก าหนดข้อปฏิบัติ 

หรือคุณธรรมเพ่ือใช้เป็นหลักปฏิบัติในวิชาชีพครูของผู้ท่ีเป็นครู เพื่อให้เกิดความพอใจทั้งผู้ท่ี

ก าหนดเองคือครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วยคือศิษย์ โดยมีหลักการท่ีถูกต้องเหมาะสม  

นอกจากนี้ ยนต์ ชุ่มจิต (2550: 200) ได้กล่าวไว้ว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นประมวลความ

ประพฤติหรือกริยาอาการท่ีผู้ประกอบวิชาชีพครูควรปฏิบัติ เพื่อรักษาส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและ

ฐานะของความเป็นครูและสถาบันวิชาชีพครู 
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 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นขอ้ก าหนดท่ีมีไวเ้พื่อให้ผูท่ี้ประกอบวิชา 
ชีพครูไดย้ดึถือปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 
  
 2.9.2  จรรยาบรรณวชิาชีพทางการศึกษาในปัจจุบัน 
 ปัจจุบนัมีการก าหนดจรรยาบรรณของการประกอบวชิาชีพทางการศึกษาข้ึนมาใหม่ ซ่ึงจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 81 บญัญติัให้มีกฎหมายเก่ียวกับ
การศึกษาแห่งชาติและพฒันาวิชาชีพครู และเม่ือได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 53 ได้ก าหนดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองคก์รอิสระภายใตก้ารบริหารงานของสภาวิชาชีพ ในก ากบัของกระ 
ทรวงศึกษาธิการ มีหนา้ท่ีในการก าหนดมาตรฐานวชิาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชา 
ชีพ ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเพื่อให้เป็นไปตามพระ 
ราชบญัญติัดงักล่าว จึงมีการด าเนินการตรากฎหมายวา่ดว้ยสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พุทธ 
ศกัราช 2546 และในพระราชบญัญติัน้ีเอง ในมาตรา 49 จึงมีขอ้บงัคบัวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพประ 
กอบดว้ย  
 1.  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 
 2.  มาตรฐานการปฏิบติังาน 
 3.  มาตรฐานการปฏิบติัตน 
 และมาตรา 50 มาตรฐานการปฏิบติัตน ให้ก าหนดเป็นขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณวิชาชีพ 
จากมาตรา 50 แห่งพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศกัราช 2546 ประกอบ
กบัมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2548 วนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และมติคณะ 
กรรมการคุรุสภาในการประชุม คร้ังท่ี 10/2548 วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2548 โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภา จึงออกขอ้บงัคบัคุรุสภา ว่าด้วย
จรรยาบรรณของวชิาชีพ ก าหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติและปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณของวชิาชีพมี 5 ดา้น ดงัน้ี 

2.9.3.1  ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งมีวินยั
ในตนเองพฒันาตนเองดา้นวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทศัน์ ให้ทนัต่อการพฒันาทางวิทยาการ 
เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยูเ่สมอ หมายถึง ครูตอ้งมีวินยัในตนเองเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่นกั -
เรียน ทั้งดา้นบุคลิกภาพ อารมณ์ และจิตใจมีคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนั้นครูตอ้งพฒันาตนเอง
ดา้นวิชาชีพ วิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีให้ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์สามารถสอนให้
ผูเ้รียนน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดจ้ริง 
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2.9.3.2  ดา้นจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก 
ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผดิชอบต่อวชิาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ หมายถึงตอ้งภาค 
ภูมิใจในความเป็นครู ซ่ือสัตยต่์ออาชีพ รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี โดยตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้เป็นคน
ดี คนเก่ง และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข เสียสละเวลาและทรัพยสิ์นส่วนตวัเพื่องานราชการ 

2.9.3.3  ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ก าหนดให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ปฏิบติั ดงัน้ี 

1)  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่ง 
เสริมให้ก าลงัใจแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหน้า หมายถึง ครูตอ้งรักและ
เมตตาเอาใจใส่ลูกศิษยทุ์กคน โดยเท่าเทียม ไม่เลือกชั้น วรรณะ เพศ วยั โดยพยายามส่งเสริมลูกศิษย์
ทุกทาง ทั้งดา้นอารมณ์ สังคม จิตใจและวิชาการ ดว้ยความเมตตา โดยปฏิบติัตนให้เป็นท่ีไวใ้จของ
ศิษย ์

2)  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทกัษะและ
นิสัยท่ีถูกตอ้ง ดีงามแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ และตอ้งใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค หมาย 
ถึง ครูตอ้งพยายามจดักิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
และพฒันาทกัษะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการของสังคมและสถานประกอบการ 

3)  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งกาย 
วาจา ใจ หมายถึง ครูตอ้งกระท าตนเป็นผูมี้ความสุภาพ เรียบร้อย มีบุคลิกภาพท่ีดีเป็นแบบอยา่งแก่
นกัเรียนได ้

4)  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความ
เจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ หมายถึง ครูตอ้งไม่กีดกนั
ความเจริญทางดา้นอารมณ์และสังคมของศิษย ์แต่ตอ้งส่งเสริมให้ศิษยเ์กิดพฒันา ทุกดา้นอย่างเต็ม
ศกัยภาพ 

5)  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอ
ภาค ไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งโดยมิชอบ เช่นการรับอามิสสินจา้ง 
จากนกัเรียน ผูป้กครองหรือสถานประกอบการต่างๆ 

2.9.3.4  ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา พึงช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมัน่ในระบบคุณธรรมสร้างความ
สามคัคีในหมู่คณะ หมายถึง ครูตอ้งช่วยเหลือเพื่อนครูทั้งทางดา้นวิชาการและวิชาชีพโดยเสมอภาค
กนั 
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2.9.3.5  ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติ

ปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่ง 

แวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หมายถึงครูต้องเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประ -

เพณีอันดีงามของชาติ โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างส านึกรักในศิลปวัฒนธรรม ตระหนักในคุณค่าของ

สิ่งแวดล้อมและประเพณีอันดีงามของชาติ  

 

2.10  ทฤษฏีเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง 

 

2.10.1  ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องหรือความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ 

 การตรวจสอบความตรงของโมเดลในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมลิส 

-เรลนั้น จะประเมินความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แล้วรายงานค่าดัชนีต่างๆใน

รายงานผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนีเหล่านั้นจะแสดงว่าภาพรวมของโมเดลสมการโครงสร้างว่าสอด 

คล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัชนีเหล่านั้นประกอบด้วย (สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ , 2552: 21) 

 1. ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Statistics) เป็นดัชนีท่ีใช้แพร่หลายในการตรวจสอบความ

สอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยภาพรวม สมมติฐานของการทดสอบคือ H0:

  )(

 

 เม่ือ แทนเมตริกซ์ความแปรปรวน-

)(
ความแปรปรวนร่วมของข้อมูลเชิง

ประจักษ์ และ  แทนเมตริกซ์ความแปรปรวน-

df/2

ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้ท่ี

ประมาณจากโมเดล ถ้าค่าไคสแควร์มีนัยส าคัญแสดงว่า โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่สอดคล้อง

กลมกลืนกัน การใช้ ไคสแควร์มีข้อจ ากัด คือ ถ้าขนาดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ค่าไคสแควร์ก็ยิ่งมีค่าสูงมาก

จนอาจท าให้สรุปผลได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงแก้ไขโดยการพิจารณาค่า  ซ่ึงควรมีค่าต ่ากว่า 

2.00 แต่ไม่เกิน 5.00 

 2. ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสองของการประมาณค่า (Root Mean 

Square Error of Approximation: RMSEA) เกณฑ์ของค่า RMSEA พบว่า  

 RMSEA     ความหมาย 

             น้อยกว่า 0.05   โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 

             ระหว่าง 0.05 - 0.08 โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี 

  ระหว่าง 0.08 – 0.10 โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์น้อย 

  มากกว่า 0.10  โมเดลไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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3.  ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ ท่ีนิยมใช้มี 3 วิธี ได้แก่ 

GFI (Goodness of Fit) แสดงถึง ปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมท่ี

อธิบายได้ด้วยโมเดล 

AGFI (Adjust Goodness of Fit) แสดงถึง ปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวน

ร่วมท่ีอธิบายได้ด้วยโมเดลโดยปรับแก้ด้วยองศาความเป็นอิสระ 

PGFI (Parsimony Goodness of Fit) แสดงถึง ปริมาณความแปรปรวนและความแปร 
ปรวนร่วมท่ีอธิบายได้ด้วยโมเดลท่ีปรับแก้ด้วยความซับซ้อนของโมเดล 

โดยทั่วไปค่า GFI และ AGFI มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่า GFI และ AGFI ท่ียอมรับได้ควรมี

ค่ามากกว่า 0.90 แต่ค่า PGFI ควรมีค่าต ่า คือมีค่าน้อยกว่า 0.50 ลงไป 

 

2.11  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 จากการศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุ งานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการบริหารจัดการการศึกษามีความ 

สัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนศึกษาพิเศษ สังกัดกองการ 

ศึกษาเพ่ือคนพิการ กรมสามัญศึกษา (ส าเนียร สามแก้ว, 2546)  เม่ือพิจารณาสภาพแวดล้อมในการ

ท างานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบว่าระดับของสภาพแวดล้อมในการท างานของครู

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร อยู่ในระดับมาก 

(สุพัตรา เลิศฤทธิ์เรืองสิน, 2545) และระดับของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

(สุพัตรา เลิศฤทธิ์เรืองสิน, 2545; รสสุคนธ์ รุดชาติ, 2550; อมรรัตน์ ประยูรค า, 2550; พินิจนารถ 

ล าดวน, 2552) เม่ือพิจารณาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบว่า 

บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน ช่วงชั้นท่ี 3 และ 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปาง เขต 2 

และครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร (สุพัตรา เลิศ

ฤทธิ์เรืองสิน, 2545; รสสุคนธ์ รุดชาติ,  2550) ความมั่นคงในงาน ความเป็นครอบครัว และการ

ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความภักดีในองค์กรและ

ความพอใจในงาน กรณีศึกษา: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 

(สริยา จันทร์เพ็ญ, 2550) เงินเดือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก (ผาสุก สุมามาลย์กุล, 2550) และการพิจารณาความดี

ความชอบประจ าปี มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเช่นกัน 

(ธวัชชัย ศรีส าราถ, 2549) 
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เม่ือศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัความมัน่คงในการท างาน พบว่า อายุ และต าแหน่ง/ต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีแตกต่างกนั ท าให้ครูมีความมัน่คงในการท างานไม่แตกต่างกนั (ทิพยรัตน์ พึ่งบุญ ณ  
อยุธยา, 2553) จากนั้นศึกษาระดบัของแรงจูงใจในการปฏิบติังานและระดบัเจตคติต่อวิชาชีพครู 
พบวา่ ครูมีระดบัของแรงจูงใจในการปฏิบติังานและเจตคติต่อวิชาชีพครูอยูใ่นระดบัมาก (จนัทิรา 
สุวรรณลกัษณ์, 2544; อมรรัตน์ ประยรูค า, 2550; สุระสิทธ์ิ คะลีลว้น, 2551) และเม่ือศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างาน พบวา่ ความส าเร็จ การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
ความรับผดิชอบ ความเจริญกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู (ธีรวทิย ์สลิล, 2536)  

ระดบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของครู จากงานวิจยัท่ีผา่นมา พบวา่ระดบัการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (บวร ทองยงั, 2543; พรพรรณ ดวงปาโคตร, 2551; อา
ภสัรา ดียิ่ง, 2551) แต่ในบางการศึกษาพบวา่ ครูมีระดบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (สุระสิทธ์ิ คะลีลว้น, 2551; นญัจรงค ์เฉลิมพงษ,์ 2553) 
 เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ครูจากงานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่าตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา มีผลต่อการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครู (วรรณา มณีโชติ, 2541; วิชยั มาจนัทร์, 2544; จกัรินทร์ ปัจฉิมมะ, 
2545) และตวัแปรต าแหน่งงานมีผลต่อการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู (วรรณา มณี
โชติ, 2541; นุชรินทร์ สุวรรณชาตรี, 2550) แต่มีการศึกษาในบางส่วน พบว่าเพศไม่มีผลต่อการ
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู (วชัรพร ปุริมาตร์, 2544) อายุไม่มีผลต่อการปฏิบติัตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู (วชัรพร ปุริมาตร์, 2544; นุชรินทร์ สุวรรณชาตรี, 2550) ระดบั
การศึกษาไม่มีผลต่อการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู (ประเวทย ์ สนพลอย, 2548; นุช
รินทร์ สุวรรณชาตรี, 2550) และต าแหน่งงานไม่มีผลต่อการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ครู (นิพนธ์ แสงนางชน, 2548; นญัจรงค ์เฉลิมพงษ,์ 2553)  

หากศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของครู พบวา่ ปัจจยันโยบายและ
บทบาทของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัการเสริมสร้างและพฒันาจรรยาบรรณครูในทุกดา้น (เอ้ือ 
ทรวงโพธ์ิ, 2545; ธวชัชยั ถนอมเงิน, 2550) ปัจจยัเจตคติต่อวิชาชีพครู ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติั 
งานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติัและพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู (จนัทิรา สุวรรณลกัณ์
, 2544; วชัราพร ปุริมาตย,์ 2544; สุระสิทธ์ิ คะลีลว้น, 2551; นญัจรงค ์  เฉลิมพงษ์, 2553) ปัจจยั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติัและพฤติกรรมตามจรรยา 
บรรณครู (พินิจนารถ ล าดวน, 2552) และปัจจยัประสบการณ์ในการท างาน มีผลต่อการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณครู (นิพนธ์ แสนนางชน, 2548) 



 

บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

 

จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย ดังนี้ 

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3.2  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

3.3  สมมติฐานการวิจัย 

3.4  นิยามเชิงปฏิบัติการ 

3.5  ประชากรและตัวอย่าง 

3.6  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

3.7  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3.8  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.9  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.10  เกณฑ์ของแบบสอบถาม 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท าให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสา 

เหตุท่ีมีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นผู้วิจัยจึง

ก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาดังนี้ 
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ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

 

3.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรซ่ึงได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.2.1  ตัวแปรอิสระ (Independence Variable)  ได้แก่ 

1.  นโยบายและการบริหารงาน 

2.  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 

3.  สภาพแวดล้อมในการท างาน 

4.  ประสบการณ์การท างาน 
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3.2.2  ตัวแปรแทรกกลาง  (Intervening Variable)  ได้แก่ 

1.  ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน 
2.  เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 
3.  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

4.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
5.  เจตคติต่อวิชาชีพ 

6.  ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

3.2.3  ตัวแปรตาม (Dependence Variable) ได้แก่ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

โดยท่ี ประสบการณ์การท างาน จัดอยู่ในมาตรวัดแบบอัตราส่วน (Ratio Scale) ส่วน

นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน ตัวแปรแทรกกลาง และตัวแปรตาม จัดอยู่ในมาตรวัดแบบช่วง (Interval Scale) 

 

3.2.4  ตัวแปรคุณลักษณะประชากร (Demographic Variable)  ได้แก่ 

1.  เพศ   

2.  อายุ 

3.  ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ 

4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้  

5.  ระดับการศึกษา 

6.  รายได้ (บาท/เดือน) 

7.  สถานภาพการสมรส 

โดยท่ี เพศ ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานภาพสมรส จัดอยู่ใน

มาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) และ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ (บาท/เดือน) จัดอยู่

ในมาตรวัดแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

 

3.3  สมมติฐานการวิจัย 

 

สมมติฐานข้อท่ี 1 นโยบายและการบริหารงานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการปฏิบัติตามจรรยา 

บรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงานมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้ม
ต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 สภาพแวดล้อมในการท างานมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 ประสบการณ์การท างานมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 5 ความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงานมีอิทธิพลทางออ้มต่อการปฏิบติัตามจรรยา 
บรรณวชิาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 6 เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูลมีอิทธิพลทางออ้มต่อการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 7 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลทางออ้มต่อการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 8 แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 9เจตคติต่อวิชาชีพมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อการปฏิบติัตามจรรยา 
บรรณวชิาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 10 ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพมีอิทธิพลทางตรงต่อการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

3.4 นิยามปฏบิัติการ 
 

จรรยาบรรณวชิาชีพ เป็นพฤติกรรมหรือการปฏิบติัตนของครูตามแผนแบบพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวชิาชีพครู พ.ศ. 2550 ประกอบดว้ย การปฏิบติัตนของครูในส่วนของจรรยาบรรณ
ต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชา 
ชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม เช่น ท่านเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนาและท าวิจยัในชั้นเรียน แสวง 
หาความรู้ใหม่ในสาขาวชิาท่ีสอนอยูเ่สมอ ท่านอุทิศตนเพื่อความกา้วหนา้ของวชิาชีพ เป็นตน้ 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อตนเอง เป็นความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั
ตนของครูในเร่ืองของวินยัในตนเอง การพฒันาตนเองดา้นวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทศัน์ให้ทนั
ต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เช่น ท่านเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา
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และท าวจิยัในชั้นเรียน แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชาท่ีสอนอยูเ่สมอ ท่านติดตามข่าวสารทาง 
ดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง พร้อมปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เป็นตน้ 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ เป็นความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั
ตนของครูในส่วนของความรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ เช่น ท่านมีความรัก 
ศรัทธา ซ่ือสัตยแ์ละสุจริตในวิชาชีพ ดว้ยความเช่ือมัน่ ช่ืนชม และภาคภูมิใจ และท่านมีความสนใจ
ต่อความเคล่ือนไหวดา้นต่าง ๆ ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อโรงเรียนและวชิาชีพครู เป็นตน้ 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ เป็นความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมหรือการ
ปฏิบติัตนของครูในเร่ืองความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมลูกศิษย ์เช่น ท่านให้ศิษยมี์ส่วนร่วมใน
การวางแผนการเรียนการสอนและเลือกเรียนตามความถนดั และท่านให้ค  าปรึกษาหรือช่วยเหลือ
ศิษยด์ว้ยความเมตตากรุณาอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถและเสมอภาค เป็นตน้ 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ เป็นความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรม
หรือการปฏิบติัตนของครูในเร่ืองของการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยยึดมัน่ใน
ระบบคุณธรรมสร้างสรรค์ความสามคัคี เช่น ท่านให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานใน
การจดัการเรียนการสอนดว้ยความเต็มใจ และท่านรับฟังความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงานดว้ยความจริงใจ เป็นตน้ 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อสังคม เป็นความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติั
ตนของครูในเร่ืองของการเป็นผูน้ าในการอนุรักษ์และพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลป -
วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม และผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น ท่านให้ความร่วมมือกับชุมชนในการ
พฒันาและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของชุมชน และท่านพยายามเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชน เพื่อสร้างช่ือ 
เสียงและหาผลประโยชน์แก่ตนเอง เป็นตน้ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ  เป็นระดบัความรู้สึกท่ีมีต่อนโยบายและการ
บริหารงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความรู้สึกมัน่ 
คงในหน่วยงาน เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน และเจตคติต่อวชิาชีพของครู 

นโยบายและการบริหารงาน เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อแนวทางในการด าเนินการและบริหารงาน
ของโรงเรียนเพื่อให้ครูปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่ โรงเรียนมีนโยบาย
และมาตรการในการกระตุน้ให้ครูปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย์และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ โรง 
เรียนมีนโยบายการมอบรางวลั หรือยกยอ่งชมเชยครูท่ีมีความประพฤติดีอยูเ่ป็นประจ า  เป็นตน้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน เป็นความรู้สึกอนัเกิดจากการร่วมมือซ่ึงกนัและ
กนั เช่น เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในการปฏิบติังาน ท่านมีความรู้สีกอบอุ่นเม่ืออยูท่่ามกลาง
เพื่อร่วมงาน เป็นตน้  

สภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงท่ีช่วยสนบัสนุนให้การปฏิบติังาน
คล่องตวั ท าให้งานมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ โรงเรียนมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานอยา่ง
เพียงพอและเหมาะสม โรงเรียนมีการตกแต่งอาคารสถานท่ีและสภาพภูมิทศัน์ให้สวยงามและ
เหมาะสม เป็นตน้ 

ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อความมัน่คงในอาชีพท่ีปฏิบติัและรู้สึก
ปลอดภยัในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ท่านมีความรู้สึกมัน่คงและปลอดภยัในการปฏิบติังานผูบ้ริหารให้
ความคุม้ครองและเอาใจใส่การปฏิบติังานของท่าน เป็นตน้ 

เงินเดือนและผลประโยชน์เกือ้กูล เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อเงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือน
ตลอดจนสวสัดิการอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนจดัให้ ไดแ้ก่ เงินเดือนของท่านเพียงพอต่อการด ารงชีวิต ท่าน
ไดรั้บความเป็นธรรมในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นตน้ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นการปฏิบติัตนของครูหรือส่ิงท่ีควบคุมพฤติกรรมของครูอาจ
เกิดจากความตอ้งการ พลงักดดนั ความปรารถนา เพื่อให้บรรลุผลตามหน้าท่ี เช่น เม่ือท่านปฏิบติั 
งานส าเร็จมกัจะไดรั้บค ายกยอ่งชมเชยจากเพื่อนร่วมงาน นกัเรียนและผูป้กครองให้ความเคารพและ
ยอมรับในความรู้ความสามารถของท่าน และท่านไดรั้บมอบหมายงานตรงกบัความรู้ความสามารถ 
เป็นตน้ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกทางบวกท่ีเกิดจากการตอบสนองในปัจจยั
ต่าง ๆ ซ่ึงกระตุน้ให้ครูปฏิบติัหนา้ท่ีการสอนในสถานศึกษา เกิดก าลงัใจและเต็มใจท่ีจะเกิดปฏิบติั 
งาน เช่น ท่านมีความพึงพอใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในหน่วยงาน ท่านมีความพึงพอใจต่อ
นโยบายและระบบการบริหารงานของโรงเรียน และท่านมีความพึงพอใจต่อภาระงานท่ีไดรั้บมอบ 
หมาย เป็นตน้ 

เจตคติต่อวิชาชีพ เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อวิชาชีพครู ทั้งด้านความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก 
และพฤติกรรม เช่น เป็นวชิาชีพท่ีสร้างความกา้วหนา้ไดท้ดัเทียมกบัวชิาชีพอ่ืน ๆ วิชาชีพครูเป็นวิชา 
ชีพท่ีน่าสนใจ และเป็นวชิาชีพท่ีมีเกียรติควรค่าแก่การยกยอ่งและสรรเสริญ เป็นตน้ 

ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวชิาชีพ เป็นการรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการท าหนา้ท่ีหรือประพฤติ
ตนของครูภายใตแ้ผนแบบพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู พ.ศ. 2550 เช่น จรรยาบรรณ
วชิาชีพครูเป็นแบบแผนท่ีขา้ราชการครูตอ้งประพฤติปฏิบติั การไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประ 
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กอบวิชาชีพครู เป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคต์ามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และเม่ือครูประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวชิาชีพครู จะไดรั้บโทษ “ตดัเงินเดือน” เป็นตน้ 
 

3.5  ประชากรและตัวอย่าง 
 

3.5.1  ประชากร  
ประชากร คือ ครูซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปี

การศึกษา 2553 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 92,433
คน (ศูนยป์ฏิบติัการส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) 
 

3.5.2  การสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง 
การสุ่มตวัอยา่ง ใชแ้ผนการสุ่มแบบหลายขั้นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Multi – Stage Stratified 

Random Sampling) 
ขั้นท่ี 1 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีคุณสมบติัตามลกัษณะภูมิศาสตร์ มีทั้ง 

หมด 19 จงัหวดั ใชแ้ผนการสุ่มอยา่งง่ายแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่ง
จงัหวดัออกเป็น 4 ชั้นภูมิ ตามลกัษณะภูมิศาสตร์โดยอาศยัการแบ่งของรหสัโทรศพัทพ์ื้นฐาน (วิกิพี
เดีย สารานุกรมเสรี, 2554) ดงัตารางท่ี 3.1 จากนั้นท าการสุ่มจงัหวดัในแต่ละชั้นภูมิดว้ยการสุ่มอยา่ง
ง่าย โดยสุ่มจงัหวดัมาร้อยละ 50 ของจงัหวดัในแต่ละชั้นภูมิ ดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที ่3.1  จงัหวดัในแต่ละชั้นภูมิตามลกัษณะภูมิศาสตร์โดยอาศยัการแบ่งของรหสัโทรศพัท ์
        พื้นฐาน 
 

ช้ันภูมิที ่ จังหวดั 

1 อุดรธานี  เลย  หนองบวัล าภู  หนองคาย  สกลนคร  มุกดาหาร  นครพนม 
2 ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอด็  กาฬสินธ์ุ 
3 นครราชสีมา  ชยัภูมิ  บุรีรัมย ์ สุรินทร์ 
4 ศรีษะเกษ  อุบลราชธานี ยโสธร  อ านาจเจริญ   
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ตารางที ่3.2  จงัหวดัตวัอยา่งท่ีสุ่มไดใ้นแต่ละชั้นภูมิ 
 

ช้ันภูมิที ่ จังหวดัตัวอย่าง 

1 อุดรธานี  มุกดาหาร หนองคาย สกลนคร  
2 ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด 
3 ชยัภูมิ  บุรีรัมย ์
4 ศรีษะเกษ  อุบลราชธานี 

 
ขั้นท่ี 2 สุ่มโรงเรียนจากแต่ละจงัหวดัตวัอยา่งมาจงัหวดัละ 2 โรงเรียน ดว้ยการสุ่มอยา่ง

ง่าย ผลการสุ่มไดโ้รงเรียนตวัอยา่งจ านวน 20 โรงเรียน ดงัตารางท่ี 3.3 
 
ตารางที ่3.3  โรงเรียนตวัอยา่งซ่ึงจ าแนกตามจงัหวดัท่ีสุ่มไดเ้ป็นตวัอยา่ง 
 

จังหวดั
ตัวอย่าง 

จ านวน 
โรงเรียน 

โรงเรียนตัวอย่าง 

อุดรธานี 293 วงัสามหมอวทิยาคาร   อุดรพิชยัรักษพ์ิทยา 
มุกดาหาร 88 จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร  อุดมวทิย ์
หนองคาย 153 บา้นใหม่ศรีชมภู เซิมพิทยาคม 
สกลนคร 233 นาวงัศึกษาวชิ วาริชวทิยา 
ขอนแก่น 343 ศรีกระนวนวทิยาคม  แก่นนครวทิยาลยั 
ร้อยเอด็ 277 ร้อยเอด็วทิยาลยั   เมืองนอ้ยวทิยาคม 
ชยัภูมิ 185 ภูเขียว   บา้นนารี 
บุรีรัมย ์ 343 สิงหวทิยาคม นางรอง 
ศรีษะเกษ 283 บา้นค าสะอาด เบญจลกัษณ์พิทยา 
อุบลราชธานี 377 นาจะหลวย   บา้นโซง 
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ขั้นท่ี 3 เม่ือได้โรงเรียนตวัอย่างจากขั้นท่ี 2 ใช้การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling) โดยสุ่มจ านวนครูจากรายช่ือครูในแต่ละโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียน ซ่ึงขนาด
โรงเรียนแบ่งเป็น 4 ขนาด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) แลว้ค านวณขนาดตวัอยา่งครูมาจากค่าเฉล่ีย
เลขคณิต (Mean) ของจ านวนครูตามขนาดโรงเรียนดงัตารางท่ี 3.4 และขนาดตวัอย่างทั้งหมดดงั
ตารางท่ี 3.5 
 
ตารางที ่3.4  เกณฑก์ารสุ่มครูตามขนาดของโรงเรียน 
 

จ านวนนักเรียน  ขนาดโรงเรียน จ านวนครู 
(คน) 

จ านวน
โรงเรียน 

ขนาดครูตัวอย่าง 

นอ้ยกวา่ 500 คน เล็ก 5 – 20  3,686 10 คน 
500 – 1,499 คน ปานกลาง 23 – 50  376 36 คน 

1,500 – 2,499 คน ใหญ่ 39 – 128  77 70 คน 
ตั้งแต่ 2,500 คน ข้ึนไป ใหญ่พิเศษ 68 – 250 89 100 คน 

 
ตารางที ่3.5  ขนาดตวัอยา่งในแต่ละโรงเรียนท่ีตกเป็นตวัอยา่ง 

 
ที่ โรงเรียนตัวอย่าง ขนาดโรงเรียน ขนาดตัวอย่าง (คน) 

1 วงัสามหมอวทิยาคาร    ปานกลาง 36 
2 อุดรพิชยัรักษพ์ิทยา ใหญ่พิเศษ 100 
3 จุฬาภรณราชวทิยาลยัมุกดาหาร   ปานกลาง 36 
4 อุดมวทิย ์ เล็ก 10 
5 บา้นใหม่ศรีชมภู เล็ก 10 
6 เซิมพิทยาคม ปานกลาง 36 
7 นาวงัศึกษาวชิ ใหญ่ 70 
8 วาริชวทิยา เล็ก 10 
9 ศรีกระนวนวทิยาคม   ใหญ่พิเศษ 100 

10 แก่นนครวทิยาลยั ใหญ่พิเศษ 100 
11 ร้อยเอด็วทิยาลยั   ใหญ่พิเศษ 100 
12 เมืองนอ้ยวทิยาคม เล็ก 10 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 

ที่ โรงเรียนตัวอย่าง ขนาดโรงเรียน ขนาดตัวอย่าง (คน) 

13 ภูเขียว   ใหญ่พิเศษ 100 
14 บา้นนารี เล็ก 10 
15 สิงหวทิยาคม ปานกลาง 36 
16 นางรอง ปานกลาง 36 
17 บา้นค าสะอาด เล็ก 10 
18 เบญจลกัษณ์พิทยา ปานกลาง 36 
19 นาจะหลวย   ปานกลาง 36 
20 บา้นโซง เล็ก 10 

รวม 892 
 
ตารางที ่3.6  จ านวนแบบสอบถามท่ีครบถว้นสมบูรณ์ และแบบสอบถามท่ีตอบไม่ครบถว้นหรือ 
                  สูญหายจ าแนกตามโรงเรียน 
 

โรงเรียน จ านวนแบบสอบถาม
ทีค่รบถ้วนสมบูรณ์ 

แบบสอบถามทีต่อบ           
ไม่ครบถ้วนหรือหาย 

วงัสามหมอวทิยาคาร    36 - 
อุดรพิชยัรักษพ์ิทยา 85 15 
จุฬาภรณราชวทิยาลยัมุกดาหาร   36 - 
อุดมวทิย ์ 10 - 
บา้นใหม่ศรีชมภู 9 1 
เซิมพิทยาคม 31 5 
นาวงัศึกษาวชิ 65 5 
วาริชวทิยา 10 - 
ศรีกระนวนวทิยาคม   84 16 
แก่นนครวทิยาลยั 91 9 
ร้อยเอด็วทิยาลยั   82 12 
เมืองนอ้ยวทิยาคม 10 - 
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ตารางที่ 3.6  (ต่อ) 

 

โรงเรียน จ านวนแบบสอบถาม

ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

แบบสอบถามที่ตอบ           

ไม่ครบถ้วนหรือหาย 

ภูเขียว   89 11 

บ้านนารี 8 2 

สิงหวิทยาคม 34 2 

นางรอง 35 1 

บ้านค าสะอาด 10 - 

เบญจลักษณ์พิทยา 30 6 

นาจะหลวย   34 2 

บ้านโซง 9 1 

รวม 804 88 

 

จากขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มท่ีกล่าวมา การวิจัยครั้งนี้จึงรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง

จ านวน 892 ชุด แต่แบบสอบถามท่ีเก็บมาได้มีความครบถ้วนสมบูรณ์เพียง 804 ชุด โดยค านวณ

ความคลาดเคล่ือนท่ีสามารถยอมรับได้จากสูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550: 73 – 75)

N

n

n
n

0

0

1



 

 

ให้ N แทนขนาดประชากร และ

2

2

0

)1(

e

ZPP
n




 

 

เม่ือ n คือ  ขนาดตัวอย่าง 

  P คือ  สัดส่วนของประชากรท่ีมีพฤติกรรมเหมาะสม  

                                                งานวิจัยนี้ให้เท่ากับ 50 % หรือ 0.50 

    Z คือ  ระดับความเช่ือมั่นหรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

                                                ใช้ระดับนัยส าคัญ 95% 

    e คือ  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ 
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  ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดให้ความน่าจะเป็นของประชากร (P) เท่ากับ 0.05 ระดับ

นัยส าคัญเท่ากับ 0.05 025.0zและ  เท่ากับ 1.96 ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 804 คน จะค านวณความเคล่ือน

เคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ โดย 

onหาค่า จาก

N

n

n
n

0

0

1

      

แทนค่า   

433,92
1

804
0

0

n

n



  

จะได้      06.811on  

eหาค่า   จาก   
2

2

0
)1(

e

ZPP
n


  

แทนค่า  
2

2)96.1)(5.01(5.0
06.811

e


                      

จะได้    e     =   0.0344     

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากขนาดตัวอย่างเท่ากับ 804 คน ซ่ึงยอมให้

เกิดค่าคลาดเคล่ือนเท่ากับ 3.44 %  

 

3.6  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 

3.6.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงประกอบ 

ด้วย 7 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถาม มี 8 ข้อ คือ เพศ อายุ ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชา 

การ ประสบการณ์การท างาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับการศึกษา รายได้ (บาท/เดือน) และสถาน 

ภาพการสมรส 
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ส่วนท่ี 2 นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน สภาพ 

แวดล้อมในการท างาน ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน และเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลเป็น

แบบประเมินค่าของลิเคอร์ท จ านวน 20 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท จ านวน 10 ข้อ 

ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท จ านวน 10 ข้อ  

ส่วนท่ี 5 เจตคติต่อวิชาชีพ เป็นแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนท่ี 6 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท จ านวน 29 

ข้อ 

ส่วนท่ี 7 ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบทดสอบ จ านวน 10 ข้อ 

 

3.6.2  หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนของแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) มีรายละ 

เอียด ดังนี้  

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วย 

งาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน และเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อ 

กูล มีทั้งหมด 21 ข้อ โดยมีหลักการให้คะแนนดังนี้ 

ปัจจัยท่ีมีความหมายเชิงบวก ให้คะแนนดังนี้ 

5 คะแนน แทนระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  

4 คะแนน แทนระดับความคิดเห็นมาก 

3 คะแนน แทนระดับความคิดเห็นปานกลาง 

2 คะแนน แทนระดับความคิดเห็นน้อย 

1 คะแนน แทนระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด  

ปัจจัยท่ีมีความหมายเชิงลบ ให้คะแนนกลับกันดังนี้ 

1 คะแนน แทนระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  

2 คะแนน แทนระดับความคิดเห็นมาก 

3 คะแนน แทนระดับความคิดเห็นปานกลาง 

4 คะแนน แทนระดับความคิดเห็นน้อย 

5 คะแนน แทนระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด  
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ดงันั้น ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหารงานมีคะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง 5 – 25 คะแนน และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ปัจจยัดา้นความรู้สึกมัน่คง
ในหน่วยงาน มีคะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง 4 – 20 คะแนน และเงินเดือนผลประโยชน์เก้ือกูลมีคะแนน
รวมอยูร่ะหวา่ง 3 – 15 คะแนน 

แบบสอบถามส่วนท่ี 3 แรงจูงใจในการปฏิบติังาน มีทั้งหมด 10 ข้อ โดยมีหลักการให้
คะแนน ดงัน้ี 

5 คะแนน แทนระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากท่ีสุด  
4 คะแนน แทนระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมาก 
3 คะแนน แทนระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานปานกลาง 
2 คะแนน แทนระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานนอ้ย 
1 คะแนน แทนระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีสุด  

ดงันั้น แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีคะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง 10 – 50 คะแนน 
แบบสอบถามส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีทั้งหมด 10 ขอ้ โดยมีหลกัการให้

คะแนนดงัน้ี 
5 คะแนน แทนระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากท่ีสุด  
4 คะแนน แทนระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมาก 
3 คะแนน แทนระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานปานกลาง 
2 คะแนน แทนระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานนอ้ย 
1 คะแนน แทนระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด  

ดงันั้น ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีคะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง 10 – 50 คะแนน 
แบบสอบถามส่วนท่ี 5 เจตคติต่อวชิาชีพ มีทั้งหมด 7 ขอ้ โดยมีหลกัการใหค้ะแนนดงัน้ี 

เจตคติต่อวชิาชีพ ท่ีมีความหมายเชิงบวก ใหค้ะแนนดงัน้ี 
5 คะแนน แทนระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด  
4 คะแนน แทนระดบัความคิดเห็นมาก 
3 คะแนน แทนระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
2 คะแนน แทนระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
1 คะแนน แทนระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  
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เจตคติต่อวิชาชีพ ท่ีมีความหมายเชิงลบ ให้คะแนนกลับกันดังนี้ 

1 คะแนน แทนระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  

2 คะแนน แทนระดับความคิดเห็นมาก 

3 คะแนน แทนระดับความคิดเห็นปานกลาง 

4 คะแนน แทนระดับความคิดเห็นน้อย 

5 คะแนน แทนระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

ดังนั้น เจตคติต่อวิชาชีพมีคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 7 – 35 คะแนน 

แบบสอบถามส่วนท่ี 6 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทั้งหมด 29 ข้อ โดยมีหลักการ

ให้คะแนนดังนี้ 

5 คะแนน แทนระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมากท่ีสุด  

4 คะแนน แทนระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมาก 

3 คะแนน แทนระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพปานกลาง 

2 คะแนน แทนระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพน้อย 

1 คะแนน แทนระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพน้อยท่ีสุด  

ดังนั้น การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 29 – 145 คะแนน 

 

3.7  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยทดสอบความเท่ียงตรงจากผู้เช่ียวชาญ 4 

ท่าน และทดสอบโดยใช้ตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 

จ านวน 52 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

3.7.1  ผลการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Content Validity) 

การทดสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 4 ท่าน 

(รายละเอียดในภาคผนวก ข) ท าการตรวจสอบความครอบคลุมและความชัดเจนของเนื้อหาท่ีต้อง 

การวัดกับข้อค าถาม โดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายในการวัด 

(Item Objective Congruence: IOC) ซ่ึงดัชนี IOC มีหลักการให้คะแนนดังนี้ 

-1 หมายถึง ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการท่ีต้องการวัด 

 0 หมายถึง ไม่อาจตัดสินว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง 

1 หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการท่ีต้องการวัด 
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การคัดเลือกข้อค าถามนั้นจะเลือกข้อค าถามท่ีมีดัชนี IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 

2548) 

ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายในการวัด (รายละเอียดดัง

ภาคผนวก ข) พบว่าข้อค าถามในแบบสอบถามด้านนโยบายและการบริหารงาน ความรู้สึกมั่นคงใน

หน่วยงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความรู้เร่ืองจรรยาบรรณ

วิชาชีพมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปทุกข้อ  

พิจารณาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน เจต-

คติต่อวิชาชีพ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ และ

จรรยาบรรณต่อสังคม ซ่ึงในแต่ละด้านมีข้อค าถามจ านวน 1 ข้อท่ีมีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 จึงตัดข้อ

ค าถามออกจากแบบสอบถาม ส่วนด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล และการปฏิบัติตามจรรยา 

บรรณวิชาชีพต่อผู้ร่มประกอบวิชาชีพ ในแต่ละด้านมีข้อค าถามจ านวน 2 ข้อท่ีมีค่า IOC น้อยกว่า 

0.50 จึงตัดข้อค าถามออกจากแบบสอบถาม และผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับแก้ภาษา

ให้มีความกระชับและเข้าใจง่ายมากขึ้น 

 

3.7.2  ผลการทดสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 

ในการศึกษาครั้งนี้แบบทดสอบได้แก่ ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงได้ผลการทด 

สอบ ดังนี้ 

3.7.2.1  ค่าความยากง่าย แบบทดสอบในส่วนนี้ไม่ได้ทดสอบความยากง่าย เน่ืองจาก

แบบทดสอบส่วนนี้สร้างขึ้นเพื่อวัดว่าครูในระดับมัธยมศึกษามีความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพเพียง 

ใด ข้อค าถามจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับเนื้อหาท่ีต้องการเป็นส าคัญ ดังนั้นจะไม่ใช่ค่าความยากง่าย

เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค าถาม 

3.7.2.2  อ านาจจ าแนก จากการใช้วิธีของ Brennan (สมนึก ภัททิยธนี, 2537) 

ทดสอบอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยก าหนดเกณฑ์ว่า ถ้าได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60.00 (6 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 10) แสดงว่าครูในระดับมัธยมศึกษามีความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ใน

ระดับปานกลางและสูง ได้ผลดังตารางท่ี 3.7  
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ตารางที่ 3.7  ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบทดสอบเร่ืองความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ข้อท่ี ค่าอ านาจจ าแนก 

1 0.329 

2 0.398 

3 0.329 

4 0.360 

5 0.525 

6 0.541 

7 0.504 

8 0.364 

9 0.392 

10 0.341 

 

เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีว่า ข้อใดมีค่าอ านาจจ าแนกน้อยกว่า 0.30 แสดงว่าเป็นข้อ

ท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการวัด จึงไม่น ามาใช้ ข้อใดท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป แสดงว่า

เป็นข้อท่ีมีอ านาจจ าแนกใช้ได้ (รังสรรค์ มณีเล็ก และคณะ, 2546) พบว่าข้อค าถามมีค่าอ านาจ

จ าแนกมากกว่า 0.30 ทุกข้อค าถาม จึงใช้ข้อค าถามทั้งมดในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

3.7.2.3  ความเช่ือมั่น จากการใช้วิธีของ Lovett (บรรดล สุขปิติ, 2542)ค านวณค่าระ 

ดับความเช่ือมั่น พบว่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.750 หมายความว่า ถ้าน าแบบ 

ทดสอบฉบับนี้ไปทดสอบกับครูระดับมัธยมศึกษาซ ้าหลายๆครั้ง จะได้ผลเหมือนเดิมคิดเป็นร้อยละ 

75.00  

 

3.7.3 ผลการทดสอบคุณภาพของแบบประเมินค่า 

ในการศึกษาครั้งนี้แบบประเมินค่าได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระ 

หว่างบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน เงินเดือนและ

ผลประโยชน์เกื้อกูล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เจตคติต่อวิชาชีพ 

และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงมีผลการทดสอบ ดังนี้ 



59 

3.7.3.1  ค่าอ านาจจ าแนก 

การหาค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค านวณค่าอ านาจจ า 

แนกเป็นรายข้อในแต่ตัวแปร เน่ืองจากขนาดตัวอย่างมากกว่า 50 คน จึงใช้ค่าสหสัมพันธ์ท่ีมีค่ามาก 

กว่า 0.350 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าข้อค าถามนั้นมีค่าอ านาจจ าแนกท่ีเหมาะสม  

ผลการทดสอบพบว่าข้อค าถามทุกข้อในตัวแปรนโยบายและการบริหารงาน ความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน 

เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ

เจตคติต่อวิชาชีพ มีค่าสหสัมพันธ์มากกว่า 0.350 จึงใช้ข้อค าถามทุกข้อในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส่วนตัวแปรการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่าข้อค าถามข้อ 33 มีค่าสหสัมพันธ์น้อยกว่า 

0.350 แต่ไม่สามารถตัดทิ้งได้ เพราะท าให้ความสมบูรณ์ของเนื้อหาขาดหายไป จึงปรับแต่งเนื้อหา

และภาษาใหม่ให้เข้าใจง่าย และชัดเจนมากขึ้น (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) 

3.7.3.2  ค่าความเช่ือมั่น 

การหาค่าความเช่ือมั่น ใช้วิธีการค านวณด้วยสูตรสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แอลฟ่า ผล

การวิเคราะห์ ดังตารางท่ี 3.8 

 

ตารางที่ 3.8  ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามจ าแนกตามตัวแปร 

 

ตัวแปร ค่าความเช่ือม่ัน 
(Cronbach’s alpha) 

นโยบายและการบริหารงาน 0.753 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 0.778 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 0.866 

ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน 0.740 

เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 0.794 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 0.876 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 0.879 

เจตคติต่อวิชาชีพ 0.707 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 0.896 

 

 จากตารางท่ี 3.8 พบว่าผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่นมีค่าสูงกว่า 0.70 ขึ้นไปทุกตัวแปร 
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3.8  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยท า

การเก็บรวมรวมข้อมูลระหว่าง เดือนมีนาคม – เมษายน 2554  

 

3.9  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ผู้วิจัยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for 

Windows Version 16.0 และโปรแกรม LISREL Version 8.54 โดยใช้สถิติต่างๆดังนี้ 

 

 3.9.1  การทดสอบความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ ใช้ทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha)  

 

3.9.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ตารางความถ่ี (Frequency Table) 

และร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง  

 

3.9.3  สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.9.3.1  การทดสอบเอฟ (f-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความ 

รู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอ 

ใจในการปฏิบัติงาน เจตคติต่อวิชาชีพครู ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติตามจรรยา 

บรรณวิชาชีพ เม่ือจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง  

3.9.3.2  โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ใช้ในการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์อิทธิพล และประมาณพารามิเตอร์ 

3.9.3.3  การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ใช้ในการจัดกลุ่มตัวแปร เพื่อวิเคราะห์

ข้อมูล 
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3.10   เกณฑ์ของแบบสอบถาม 
 

3.10.1  เกณฑ์ของแบบสอบถามส่วนที่ 2 นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระ  
หว่างบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน และเงินเดือน
และผลประโยชน์เกือ้กูล 

แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 เป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายและการบริหารงาน ความ 
สัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงาน 
และเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนโดยใชแ้บบประเมินค่าของลิเคอร์ท มีลกัษณะค าตอบเป็น
การเปรียบเทียบกนั จ านวน 5 ค าตอบ คือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด คะแนนรวม
ของแบบประเมินค่าจะแสดงแต่ละด้านได้ก าหนดเกณฑ์เพื่อแสดงระดบัของนโยบายและการ
บริหารงาน ความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน และเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของครูในระดบัมธัยมศึกษาแต่ละคนท่ีท า
แบบสอบถามได ้ดงัน้ี 

 
คะแนนรวมเฉลีย่ ระดับนโยบายและการบริหารงาน 
   5.00 – 8.20      หมายถึง นโยบายและการบริหารงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   8.21 – 12.40   หมายถึง นโยบายและการบริหารงานอยูใ่นระดบันอ้ย 
 12.41 – 16.60   หมายถึง นโยบายและการบริหารงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 16.61 – 20.80   หมายถึง นโยบายและการบริหารงานอยูใ่นระดบัมาก 
 20.81 – 25.00   หมายถึง นโยบายและการบริหารงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
คะแนนรวมเฉลีย่ ระดับความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 
   4.00 – 6.40      หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   6.41 – 9.80  หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงานอยูใ่นระดบันอ้ย 
   9.81 – 13.20  หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 13.21 – 16.60   หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงานอยูใ่นระดบัมาก 
 16.61 – 20.00   หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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คะแนนรวมเฉลีย่ ระดับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
   4.00 – 6.40       หมายถึง สภาพแวดลอ้มในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   6.41 – 9.80  หมายถึง สภาพแวดลอ้มในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย 
   9.81 – 13.20  หมายถึง สภาพแวดลอ้มในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 13.21 – 16.60     หมายถึง สภาพแวดลอ้มในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
 16.61 – 20.00   หมายถึง สภาพแวดลอ้มในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
คะแนนรวมเฉลีย่ ระดับความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน 
   4.00 – 6.40      หมายถึง ความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   6.41 – 9.80  หมายถึง ความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงานอยูใ่นระดบันอ้ย 
   9.81 – 13.20  หมายถึง ความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 13.21 – 16.60   หมายถึง ความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงานอยูใ่นระดบัมาก 
 16.61 – 20.00   หมายถึง ความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
คะแนนรวมเฉลีย่ ระดับเงินเดือนและผลประโยชน์เกือ้กูล 
   3.00 – 4.60       หมายถึง เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลูอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   4.61 – 7.20  หมายถึง เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลูอยูใ่นระดบันอ้ย 
   7.21 – 9.80  หมายถึง เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลูอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   9.81 – 12.40   หมายถึง เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลูอยูใ่นระดบัมาก 
 12.41 – 15.00   หมายถึง เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลูอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
3.10.2  เกณฑ์ของแบบสอบถามส่วนที ่3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
แบบสอบถามในส่วนท่ี 3 เป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยใช้

แบบประเมินค่าของลิเคอร์ท จ านวน 10 ขอ้ มีลกัษณะค าตอบเป็นการเปรียบเทียบกนั จ านวน 5 ค า 
ตอบ คือ จ านวน 5 ค าตอบ คือ น้อยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด คะแนนรวมของแบบ
ประเมินค่าจะแสดงถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยไดก้ าหนดเกณฑ์เพื่อแสดงแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของครูในระดบัมธัยมศึกษาแต่ละคนท่ีท าแบบสอบถามได ้ดงัน้ี 
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คะแนนเฉลีย่  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 10.00 – 17.20     หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 17.21 – 25.40    หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ย 
 25.41 – 33.60    หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 33.61 – 41.80   หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 
 41.81 – 50.00    หมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
3.10.3  เกณฑ์ของแบบสอบถามส่วนที ่4 ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
แบบสอบถามในส่วนท่ี 4 เป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดย

ใชแ้บบประเมินค่าของลิเคอร์ท จ านวน 10 ขอ้ มีลกัษณะค าตอบเป็นการเปรียบเทียบกนั จ านวน 5 
ค าตอบ คือ จ านวน 5 ค าตอบ คือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด คะแนนรวมของแบบ
ประเมินค่าจะแสดงถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยไดก้ าหนดเกณฑ์เพื่อแสดงความพึงพอ 
ใจในการปฏิบติังานของครูในระดบัมธัยมศึกษาแต่ละคนท่ีท าแบบสอบถามได ้ดงัน้ี 

 
คะแนนเฉลีย่  ระดับความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 10.00 – 17.20    หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 17.21 – 25.40    หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ย 
 25.41 – 33.60    หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 33.61 – 41.80   หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 
 41.81 – 50.00     หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
3.10.4  เกณฑ์ของแบบสอบถามส่วนที ่5 เจตคติต่อวชิาชีพ 
แบบสอบถามในส่วนท่ี 5 เป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัเจตคติต่อวิชาชีพ โดยใชแ้บบประเมิน

ค่าของลิเคอร์ท จ านวน 7 ขอ้ มีลกัษณะค าตอบเป็นการเปรียบเทียบกนั จ านวน 5 ค าตอบ คือ จ านวน 
5 ค าตอบ คือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด คะแนนรวมของแบบประเมินค่าจะแสดง
ถึงเจตคติต่อวชิาชีพ โดยไดก้ าหนดเกณฑเ์พื่อแสดงเจตคติต่อวิชาชีพของครูในระดบัมธัยมศึกษาแต่
ละคนท่ีท าแบบสอบถามได ้ดงัน้ี 

 
 
 



64 

คะแนนเฉลีย่  ระดับเจตคติต่อวชิาชีพ 
   7.00 – 11.80    หมายถึง เจตคติต่อวชิาชีพอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 11.81 – 17.60    หมายถึง เจตคติต่อวชิาชีพอยูใ่นระดบันอ้ย  
 17.61 – 23.40    หมายถึง เจตคติต่อวชิาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 23.41 – 29.20   หมายถึง เจตคติต่อวชิาชีพอยูใ่นระดบัมาก 
 29.21 – 35.00   หมายถึง เจตคติต่อวชิาชีพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
3.10.5  เกณฑ์ของแบบสอบถามส่วนที ่6 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
แบบสอบถามในส่วนท่ี 6 เป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

โดยใชแ้บบประเมินค่าของลิเคอร์ท จ านวน 29 ขอ้ มีลกัษณะค าตอบเป็นการเปรียบเทียบกนั จ านวน 
5 ค าตอบ คือ จ านวน 5 ค าตอบ คือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด คะแนนรวมของ
แบบประเมินค่าจะแสดงถึงการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไดก้ าหนดเกณฑ์เพื่อแสดงการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของครูในระดบัมธัยมศึกษาแต่ละคนท่ีท าแบบสอบถามได ้ดงัน้ี 

 
คะแนนเฉลีย่  ระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
  29.00 – 51.40   หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  51.41 – 74.80   หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอยูใ่นระดบันอ้ย 
  74.81 – 98.20    หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  98.21 – 121.60 หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอยูใ่นระดบัมาก 
121.61 – 145.00 หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
คะแนนเฉลีย่  ระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อตนเอง 
   7.00 – 11.80    หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อตนเองอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 11.81 – 17.60    หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อตนเองอยูใ่นระดบันอ้ย 
 17.61 – 23.40    หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 23.41 – 29.20    หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อตนเองอยูใ่นระดบัมาก 
 29.21 – 35.00    หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อตนเองอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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คะแนนเฉลีย่  ระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
   7.00 – 11.80    หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อวชิาชีพอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 11.81 – 17.60    หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อวชิาชีพอยูใ่นระดบันอ้ย 
 17.61 – 23.40    หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อวชิาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 23.41 – 29.20    หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อวชิาชีพอยูใ่นระดบัมาก 
 29.21 – 35.00    หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อวชิาชีพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
คะแนนเฉลีย่  ระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
  6.00 – 10.00     หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
10.01 – 15.00     หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการอยูใ่นระดบันอ้ย 
15.01 – 20.00     หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
20.01 – 25.00     หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการอยูใ่นระดบัมาก 
25.01 – 30.00     หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
คะแนนเฉลีย่  ระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 
  4.00 – 6.40       หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพอยู ่

ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
  6.41 – 9.80       หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพอยู ่

ในระดบันอ้ย 
  9.81 – 13.20     หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพอยู ่

ในระดบัปานกลาง 
13.21 – 16.60     หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพอยู ่

ในระดบัมาก 
16.61 – 20.00     หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพอยู ่

ในระดบัมากท่ีสุด 
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คะแนนเฉลีย่  ระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อสังคม 
  5.00 – 8.20       หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อสังคมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  8.21 –12.40      หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อสังคมอยูใ่นระดบันอ้ย 
12.41 – 16.60      หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อสังคมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
16.61 – 20.80      หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อสังคมอยูใ่นระดบัมาก 
20.81 – 25.00      หมายถึง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อสังคมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
3.10.6  เกณฑ์ของแบบสอบถามส่วนที ่7 ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวชิาชีพ 
แบบสอบถามในส่วนท่ี 7 เป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย

ใช้แบบทดสอบ จ านวน 10 ขอ้ มีลกัษณะค าตอบเป็นการเปรียบเทียบกนั ขอ้ท่ีตอบถูกจะให้ 1 
คะแนน ขอ้ท่ีตอบผิดจะให้ 0 คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนรวมของแบบทดสอบ
จะแสดงถึงความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไดก้ าหนดเกณฑ์เพื่อแสดงความรู้ของครูในระดบั
มธัยมศึกษาแต่ละคนท่ีท าแบบสอบถามได ้ดงัน้ี 

 
คะแนนเฉลีย่  ระดับความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 0.00  –  6.00      หมายถึง ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวชิาชีพอยูใ่นระดบัต ่า 
 6.01  –  8.00      หมายถึง ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวชิาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 8.01 – 10.00      หมายถึง ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวชิาชีพอยูใ่นระดบัสูง 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ” ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้ 

4.1  ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 

4.2  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพและ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

4.3  ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

 

4.1  ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 

               

ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้แบบ 

สอบถามเป็นจ านวน 804 ชุด พบว่าข้อมูลทั่วไปของตัวอย่างดังแสดงในตารางท่ี 4.1 

 

ตารางที่ 4.1  จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

              ชาย 270 33.60 

              หญิง 534 66.40 

              รวม 804 100.00 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

อายุ    
              20 – 29 ปี   208 25.90 
              30 – 39 ปี 230 28.60 
              40 – 49 ปี 164 20.40 
              50 ปีข้ึนไป 202 25.10 
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวชิาการ   
              ครูอตัราจา้ง /ครูผูช่้วย 269 33.50 
              ครู 252 31.30 
              ครูช านาญการ 62  7.70 
              ครูช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
              และเช่ียวชาญพิเศษ 

221 27.50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   
              คณิตศาสตร์ 134 16.70 
              วทิยาศาสตร์ 207 25.70 
              ภาษาไทย 75 9.30 
              การงานพื้นฐานอาชีพ 
              สังคมศึกษา 

101 
93 

12.60 
11.60 

              ภาษาต่างประเทศ 93 11.60 
             สุขศึกษาและพลศึกษา       47 5.80 
             ศิลปะ และแนะแนว/ 
             กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

54 6.70 

ระดับการศึกษา   
              อนุปริญญาและปริญญาตรี 647 80.50 
              ปริญญาโทและปริญญาเอก 157 19.50 
              รวม 804 100.00 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

รายได้ (บาท/เดือน)   
              ต ่ากวา่ 10,000 155 19.30 
              10,000 – 19,999 243 30.20 
              20,000 – 29,999  136 16.90 
              30,000 – 39,999 196 24.40 
              40,000 ข้ึนไป  74 9.20 
สถานภาพสมรส   
              โสด 303 37.70 
              สมรส 448 55.70 
              หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่และหมา้ย  53 6.60 
              รวม 804 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ครูภาคตะวนัออกเฉียงซ่ึงถูกเลือกเป็นตวัอยา่งเป็นเพศหญิง (ร้อยละ

66.40) มากกวา่เพศชาย (ร้อยละ 33.60) มีอายุ 30 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.60 ด ารงต าแหน่งครู
อตัราจา้งหรือครูผูช่้วยคิดเป็นร้อยละ33.50 ปฏิบติัหน้าท่ีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คิดเป็นร้อยละ 25.70 มีระดบัการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 80.50 โดยมีรายได ้
20,000 – 29,999 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 30.20 และมีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 55.70 

เม่ือน าขอ้มูลระดบัของความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงาน มาจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป ไดผ้ลดงั
ตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2  ความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงานของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ าแนกตามขอ้มูล 
 ทัว่ไปของตวัอยา่ง 

 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F-test 

เพศ     1.057 
              ชาย 5.000 20.000 15.950 2.967  
              หญิง 4.000 20.000 15.730 2.865  
อายุ     3.567* 
              20 – 29 ปี   4.000 20.000 15.260 2.944  
              30 – 39 ปี 6.000 20.000 15.860 2.680  
              40 – 49 ปี 7.000 20.000 16.140 2.995  
              50 ปีข้ึนไป 4.000 20.000 16.020 2.962  
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวชิาการ     7.933** 
              ครูอตัราจา้ง /ครูผูช่้วย 4.000 20.000 15.110 2.975  
              ครู 8.000 20.000 16.200 2.569  
              ครูช านาญการ 8.000 20.000 16.210 2.723  
              ครูช านาญการพิเศษ     
              เช่ียวชาญและเช่ียวชาญ 
              พิเศษ 

4.000 20.000 16.070 3.072  

กลุ่มสาระการเรียนรู้     0.842 
              คณิตศาสตร์ 8.000 20.000 16.070 2.749  
              วทิยาศาสตร์ 6.000 20.000 15.720 2.734  
              ภาษาไทย 5.000 20.000 16.190 3.061  
              การงานพื้นฐานอาชีพ 
              สังคมศึกษา 

4.000 
8.000 

20.000 
20.000 

15.500 
15.950 

3.180 
2.581 

 

              ภาษาต่างประเทศ 7.000 20.000 15.630 3.050  
              สุขศึกษาและพลศึกษา       8.000 20.000 16.000 2.867  
              ศิลปะ และแนะแนว/ 
              กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

4.000 20.000 15.330 3.387  
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 

 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F-test 

ระดับการศึกษา     2.490 

              อนุปริญญาและปริญญาตรี 4.000 20.000 15.720 2.921  

              ปริญญาโทและปริญญาเอก 8.000 20.000 16.120 2.797  

รายได้ (บาท/เดือน)     9.085** 

              ต ่ากว่า 10,000 4.000 20.000 14.580 3.051  

              10,000 – 19,999 5.000 20.000 16.070 2.656  

              20,000 – 29,999  8.000 20.000 15.940 2.315  

              30,000 – 39,999 4.000 20.000 16.230 3.210  

              40,000 ขึ้นไป 8.000 20.000 16.090 2.834  

สถานภาพสมรส     2.673 

              โสด 4.000 20.000 15.600 2.689  

               สมรส 5.000 20.000 16.000 2.921  

              หย่าร้าง แยกกันอยู่ และ 

              หม้าย 

4.000 20.000 15.260 3.696  

 

หมายเหตุ: * p-value < 0.05 ** p-value < 0.01 

 

จากตารางท่ี  4.2 พบว่า ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเป็นตัวอย่าง เม่ือจ าแนกตามอายุ 

ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ และรายได้ พบว่าครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเป็นตัวอย่าง มีค่า 

เฉล่ียของความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่เม่ือจ าแนกตามเพศกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส พบว่าค่าเฉล่ียของความมั่นคงในหน่วยงานไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

 

 เม่ือน าข้อมูลระดับของเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลของครูในภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือมาจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป ได้ผลดังตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3  เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลูของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ าแนกตามขอ้มูล 
        ทัว่ไปของตวัอยา่ง 

 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F-test 

เพศ     0.104 
              ชาย 3.000 15.000 9.815 2.550  
              หญิง 3.000 15.000 9.755 2.471  
อายุ     8.438** 
              20 – 29 ปี   3.000 15.000 9.5670 2.564  
              30 – 39 ปี 3.000 14.000 9.235 2.386  
              40 – 49 ปี 3.000 15.000 10.287 2.373  
              50 ปีข้ึนไป 3.000 15.000 10.188 2.513  
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวชิาการ     9.083** 
              ครูอตัราจา้ง /ครูผูช่้วย 3.000 15.000 9.201 2.662  
              ครู 3.000 15.000 9.853 2.435  
              ครูช านาญการ 4.000 14.000 9.887 2.065  
              ครูช านาญการพิเศษ  
              เช่ียวชาญและเช่ียวชาญ 
              พิเศษ 

3.000 15.000 10.353 2.328  

กลุ่มสาระการเรียนรู้     0.626 
              คณิตศาสตร์ 3.000 15.000 9.948 2.252  
              วทิยาศาสตร์ 3.000 15.000 9.739 2.336  
              ภาษาไทย 6.000 15.000 10.200 2.377  
              การงานพื้นฐานอาชีพ 
              สังคมศึกษา 

3.000 
3.000 

15.000 
15.000 

9.683 
9.720 

2.627 
2.433 

 

              ภาษาต่างประเทศ 3.000 15.000 9.699 2.641  
              สุขศึกษาและพลศึกษา       3.000 15.000 9.404 3.041  
              ศิลปะ และแนะแนว/ 
              กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

4.000 15.000 9.611 2.942  
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 

 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F-test 

ระดับการศึกษา     0.382 

              อนุปริญญาและปริญญาตรี 3.000 15.000 9.748 2.450  

              ปริญญาโทและปริญญาเอก 3.000 15.000 9.885 2.488  

รายได้ (บาท/เดือน)     12.563** 

              ต ่ากว่า 10,000 3.000 15.000 8.781 2.899  

              10,000 – 19,999 3.000 15.000 9.667 2.174  

              20,000 – 29,999  3.000 15.000 9.757 2.259  

              30,000 – 39,999 3.000 15.000 10.301 2.519  

              40,000 ขึ้นไป 5.000 15.000 10.851 2.169  

สถานภาพสมรส     3.016* 

              โสด 3.000 15.000 9.545 2.498  

               สมรส 3.000 15.000 9.967 2.485  

              หย่าร้าง แยกกันอยู่ และ 

              หม้าย 

5.000 15.000 9.472 2.500  

 

หมายเหตุ:  * p-value < 0.05 ** p-value < 0.01 

 

จากตารางท่ี  4.3 พบว่า ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเป็นตัวอย่าง เม่ือจ าแนกตามอายุ 

ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ สถานภาพสมรส และรายได้ พบว่าครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี

เป็นตัวอย่างมีค่าเฉล่ียของเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่

เม่ือจ าแนกตามเพศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับการศึกษา มีค่าเฉล่ียของเงินเดือนและผล 

ประโยชน์เกื้อกูลไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 

 เม่ือน าข้อมูลระดับของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มาจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป ได้ผลดังตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4  ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ าแนกตามขอ้มูล 
       ทัว่ไปของตวัอยา่ง 
 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F-test 

เพศ     0.056 
              ชาย 16.000 50.000 37.520 6.319  
              หญิง 15.000 50.000 37.410 5.765  
อายุ     0.748 
              20 – 29 ปี   23.000 50.000 37.840 5.820  
              30 – 39 ปี 15.000 50.000 37.250 5.696  
              40 – 49 ปี 17.000 50.000 38.700 5.434  
              50 ปีข้ึนไป 16.000 50.000 37.070 6.463  
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวชิาการ     0.419 
              ครูอตัราจา้ง /ครูผูช่้วย 19.000 50.000 37.470 5.878  
              ครู 16.000 50.000 37.140 5.789  
              ครูช านาญการ 15.000 50.000 37.920 6.012  
              ครูช านาญการพิเศษ  
              เช่ียวชาญและเช่ียวชาญ 
              พิเศษ 

16.000 50.000 37.630 5.953  

กลุ่มสาระการเรียนรู้     1.159 
              คณิตศาสตร์ 15.000 50.000 37.450 5.952  
              วทิยาศาสตร์ 16.000 50.000 37.820 5.805  
              ภาษาไทย 23.000 50.000 38.450 5.677  
              การงานพื้นฐานอาชีพ 
              สังคมศึกษา 

24.000 
16.000 

50.000 
49.000 

37.490 
36.730 

5.989 
5.591 

 

              ภาษาต่างประเทศ 17.000 50.000 36.400 6.380  
              สุขศึกษาและพลศึกษา       19.000 50.000 36.910 6.633  
              ศิลปะ และแนะแนว/ 
              กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

25.000 50.000 38.040 5.987  
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F-test 

ระดับการศึกษา     1.374 

              อนุปริญญาและปริญญาตรี 16.000 50.000 37.630 5.865  

              ปริญญาโทและปริญญาเอก 15.000 50.000  36.690 6.263  

รายได้ (บาท/เดือน)       1.054 

              ต ่ากว่า 10,000 23.000 50.000 37.230 5.789  

              10,000 – 19,999 15.000 50.000 37.730 6.077  

              20,000 – 29,999  17.000 50.000 37.100 5.136  

              30,000 – 39,999 16.000 50.000 37.870 6.388  

              40,000 ขึ้นไป 19.000 50.000 36.470 6.069  

สถานภาพสมรส     2.127 

              โสด 19.000 50.000 37.940 5.627  

               สมรส 15.000 50.000 37.230 5.978  

              หย่าร้าง แยกกันอยู่ และ 

              หม้าย 

21.000 50.000 36.430 7.297  

 

หมายเหตุ:  * p-value  < 0.05  ** p-value < 0.01 

 

จากตารางท่ี  4.4 พบว่า ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเป็นตัวอย่าง เม่ือจ าแนกตาม เพศ 

อายุ ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับการศึกษา รายได้ และสถานภาพสม 

-รส มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

 

เม่ือน าข้อมูลระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจ า 

แนกตามข้อมูลทั่วไป ได้ผลดังตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5  แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 
       ของตวัอยา่ง 
 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F-test 

เพศ     1.063 
              ชาย 17.000 50.000 37.870 5.540  
              หญิง 11.000 50.000 37.450 5.252  
อายุ     1.203 
              20 – 29 ปี   24.000 49.000 37.310 4.980  
              30 – 39 ปี 21.000 50.000 37.330 5.503  
              40 – 49 ปี 26.000 50.000 38.250 4.734  
              50 ปีข้ึนไป 11.000 50.000 37.630 5.970  
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวชิาการ     1.775 
              ครูอตัราจา้ง /ครูผูช่้วย 24.000 50.000 37.100 5.207  
              ครู 11.000 50.000 37.500 5.435  
              ครูช านาญการ 21.000 50.000 37.920 5.666  
              ครูช านาญการพิเศษ  
              เช่ียวชาญและเช่ียวชาญ 
              พิเศษ 

21.000 50.000 38.190 5.307  

กลุ่มสาระการเรียนรู้     1.821 
              คณิตศาสตร์ 17.000 50.000 37.250 5.393  
              วทิยาศาสตร์ 11.000 50.000 37.430 5.363  
              ภาษาไทย 27.000 50.000 39.230 5.513  
              การงานพื้นฐานอาชีพ 
              สังคมศึกษา 

24.000 
21.000 

50.000 
50.000 

37.830 
36.960 

5.221 
4.764 

 

              ภาษาต่างประเทศ 25.000 50.000 36.950 5.257  
              สุขศึกษาและพลศึกษา       26.000 50.000 38.700 5.923  
              ศิลปะ และแนะแนว/ 
              กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

26.000 50.000 37.560 5.517  
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F-test 

ระดับการศึกษา     0.403 

              อนุปริญญาและปริญญาตรี 11.000 50.000 37.530 5.239  

              ปริญญาโทและปริญญาเอก 21.000 50.000  37.850 5.797  

รายได้ (บาท/เดือน)     1.667 

              ต ่ากว่า 10,000 24.000 50.000 36.770 5.361  

              10,000 – 19,999 21.000 50.000 37.760 5.405  

              20,000 – 29,999  27.000 50.000 37.280 4.639  

              30,000 – 39,999 11.000 50.000 38.150 5.765  

              40,000 ขึ้นไป 26.000 50.000 37.840 5.123  

สถานภาพสมรส     0.862 

              โสด 24.000 50.000 37.720 5.162  

               สมรส 11.000 50.000 37.600 5.399  

              หย่าร้าง แยกกันอยู่ และ 

              หม้าย 

25.000 49.000 36.680 5.983  

 

หมายเหตุ:  * p-value  < 0.05  ** p-value < 0.01 

 

จากตารางท่ี  4.5 พบว่า ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเป็นตัวอย่าง เม่ือจ าแนกตามเพศ 

อายุ ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับการศึกษา รายได้ และสถานภาพสม 

-รส มีค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

 

เม่ือน าข้อมูลระดับของเจตคติต่อวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจ าแนกตาม

ข้อมูลทั่วไป ได้ผลดังตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6  เจตคติต่อวชิาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของ        
       ตวัอยา่ง 
 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F-test 

เพศ     1.156 
              ชาย 17.000 35.000 29.330 4.031  
              หญิง 16.000 35.000 29.640 3.538  
อายุ     4.449** 
              20 – 29 ปี   20.000 35.000 28.950 3.681  
              30 – 39 ปี 16.000 35.000 29.420 3.761  
              40 – 49 ปี 20.000 35.000 30.340 3.465  
              50 ปีข้ึนไป 17.000 35.000 29.600 3.784  
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวชิาการ     6.893** 
              ครูอตัราจา้ง /ครูผูช่้วย 18.000 35.000 28.750 3.672  
              ครู 16.000 35.000 29.670 3.852  
              ครูช านาญการ 22.000 35.000 30.180 3.560  
              ครูช านาญการพิเศษ  
              เช่ียวชาญและเช่ียวชาญ 
              พิเศษ 

17.000 35.000 30.150 3.485  

กลุ่มสาระการเรียนรู้     2.051* 
              คณิตศาสตร์ 21.000 35.000 30.040 3.338  
              วทิยาศาสตร์ 16.000 35.000 28.950 3.951  
              ภาษาไทย 18.000 35.000 30.040 3.535  
              การงานพื้นฐานอาชีพ 
              สังคมศึกษา 

21.000 
17.000 

35.000 
35.000 

29.800 
29.900 

3.600 
3.588 

 

              ภาษาต่างประเทศ 18.000 35.000 29.120 3.764  
              สุขศึกษาและพลศึกษา       21.000 35.000 30.060 3.479  
              ศิลปะ และแนะแนว/ 
              กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

18.000 35.000 28.890 4.128  
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 

 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F-test 

ระดับการศึกษา     4.635* 

              อนุปริญญาและปริญญาตรี 17.000 35.000 29.390 3.679  

              ปริญญาโทและปริญญาเอก 16.000 35.000  30.110 3.801  

รายได้ (บาท/เดือน)     4.469** 

              ต ่ากว่า 10,000 18.000 35.000 28.540 3.638  

              10,000 – 19,999 16.000 35.000 29.550 3.859  

              20,000 – 29,999  17.000 35.000 29.570 3.883  

              30,000 – 39,999 17.000 35.000 30.190 3.422  

              40,000 ขึ้นไป 20.000 35.000 29.740 3.429  

สถานภาพสมรส     4.149* 

              โสด 18.000 35.000 29.050 3.812  

               สมรส 16.000 35.000 29.830 3.650  

               หย่าร้าง แยกกันอยู่ และ 

               หม้าย 

22.000 35.000 29.790 3.410  

 

หมายเหตุ:  * p-value  < 0.05  ** p-value < 0.01 

 

จากตารางท่ี  4.6 พบว่า ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเป็นตัวอย่าง เม่ือจ าแนกตาม อายุ 

ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับการศึกษา รายได้ และสถานภาพสมรส 

พบว่าค่าเฉล่ียของเจตคติต่อวิชาชีพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่า

มีค่าเฉล่ียของเจตคติต่อวิชาชีพ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 

 เม่ือน าข้อมูลระดับของความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มาจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป ได้ผลดังตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7  ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวชิาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ าแนกตามขอ้มูล 
         ทัว่ไปของตวัอยา่ง 
 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F-test 

เพศ     3.512 
              ชาย 4.000 10.000 7.610 1.746  
              หญิง 4.000 10.000 7.850 1.790  
อายุ     5.612** 
              20 – 29 ปี   4.000 10.000 7.470 1.875  
              30 – 39 ปี 4.000 10.000 7.610 1.752  
              40 – 49 ปี 4.000 10.000 8.060 1.761  
              50 ปีข้ึนไป 4.000 10.000 8.030 1.657  
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวชิาการ     7.853** 
              ครูอตัราจา้ง /ครูผูช่้วย 4.000 10.000 7.500 1.840  
              ครู 4.000 10.000 7.670 1.801  
              ครูช านาญการ 4.000 10.000 7.690 1.742  
              ครูช านาญการพิเศษ  
              เช่ียวชาญและเช่ียวชาญ 
              พิเศษ 

4.000 10.000 8.240 1.597  

กลุ่มสาระการเรียนรู้     1.167 
              คณิตศาสตร์ 4.000 10.000 7.800 1.644  
              วทิยาศาสตร์ 4.000 10.000 7.530 1.856  
              ภาษาไทย 4.000 10.000 7.990 1.921  
              การงานพื้นฐานอาชีพ 
              สังคมศึกษา 

4.000 
4.000 

10.000 
10.000 

7.780 
7.840 

1.842 
1.789 

 

              ภาษาต่างประเทศ 4.000 10.000 8.050 1.644  
              สุขศึกษาและพลศึกษา       4.000 10.000 7.600 1.728  
              ศิลปะ และแนะแนว/ 
              กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

4.000 10.000 7.870 1.694  
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 

 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F-test 

ระดับการศึกษา     0.324 

              อนุปริญญาและปริญญาตรี 4.000 10.000 7.750 1.801  

              ปริญญาโทและปริญญาเอก 4.000 10.000 7.840 1.685  

รายได้ (บาท/เดือน)     4.458** 

              ต ่ากว่า 10,000 4.000 10.000 7.390 1.818  

              10,000 – 19,999 4.000 10.000 7.690 1.800  

              20,000 – 29,999  4.000 10.000 7.700 1.827  

               30,000 – 39,999 4.000 10.000 8.050 1.712  

              40,000 ขึ้นไป 4.000 10.000 8.230 1.522  

สถานภาพสมรส     1.842 

              โสด 4.000 10.000 7.620 1.781  

               สมรส 4.000 10.000 7.860 1.787  

               หย่าร้าง แยกกันอยู่ และ 

               หม้าย 

4.000 10.000 7.910 1.656  

 

หมายเหตุ:  * p-value  < 0.05  ** p-value < 0.01 

 

จากตารางท่ี  4.7 พบว่า ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเป็นตัวอย่าง เม่ือจ าแนกตามอายุ 

ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ และรายได้ พบว่าค่าเฉล่ียของความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่เม่ือจ าแนกตามเพศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับการศึกษา และสถาน 

ภาพสมรส พบว่ามีค่าเฉล่ียของความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย 

ส าคัญ 

 

เม่ือน าข้อมูลระดับของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือมาจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป ได้ผลดังตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8  การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ าแนกตาม 
       ขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยา่ง 

 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F-test 

เพศ     3.783 
              ชาย 83.000 145.000 122.270 12.071  
              หญิง 83.000 145.000 123.960 10.571  
อายุ     2.296 
              20 – 29 ปี   85.000 145.000 122.690 11.222  
              30 – 39 ปี 87.000 145.000 122.570 11.171  
              40 – 49 ปี 83.000 145.000 125.280 11.466  
              50 ปีข้ึนไป 96.000 145.000 123.520 10.542  
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวชิาการ     3.074* 
              ครูอตัราจา้ง /ครูผูช่้วย 96.000 145.000 123.220 11.085  
              ครู 83.000 145.000 122.260 10.936  
              ครูช านาญการ 85.000 143.000 121.730 12.519  
              ครูช านาญการพิเศษ  
              เช่ียวชาญและเช่ียวชาญ 
              พิเศษ 

96.000 145.000 125.360 10.744  

กลุ่มสาระการเรียนรู้     1.421 
              คณิตศาสตร์ 85.000 144.000 122.070 10.996  
              วทิยาศาสตร์ 83.000 145.000 122.550 11.423  
              ภาษาไทย 87.000 145.000 125.490 10.651  
              การงานพื้นฐานอาชีพ 
              สังคมศึกษา 

96.00 
99.000 

143.000 
144.000 

123.450 
123.590 

11.606 
10.095 

 

              ภาษาต่างประเทศ 100.000 145.000 125.45 10.143  
              สุขศึกษาและพลศึกษา       96.000 144.000 122.060 12.741  
              ศิลปะ และแนะแนว/ 
              กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

97.000 144.000 124.150 11.412  
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 

 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F-test 

ระดับการศึกษา     0.623 

              อนุปริญญาและปริญญาตรี 83.000 145.000 123.240 11.051  

              ปริญญาโทและปริญญาเอก 85.000 144.000 124.030 11.405  

รายได้ (บาท/เดือน)     0.292 

              ต ่ากว่า 10,000 96.000 144.000 122.550 10.563  

              10,000 – 19,999 85.000 145.000 123.440 11.670  

              20,000 – 29,999  87.000 144.000 123.630 11.442  

              30,000 – 39,999 83.000 145.000 123.740 11.174  

              40,000 ขึ้นไป 102.000 144.000 123.620 9.758  

สถานภาพสมรส     0.093 

              โสด 83.000 145.000 123.190 11.306  

               สมรส 87.000 145.000 123.540 11.130  

               หย่าร้าง แยกกันอยู่ และ 

              หม้าย 

98.000 144.000 123.250 10.059  

 

หมายเหตุ:  * p-value  < 0.05  ** p-value < 0.01 

 

จากตารางท่ี  4.8 พบว่า ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเป็นตัวอย่าง เม่ือจ าแนกตาม

ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ ค่าเฉล่ียของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญ แต่เม่ือจ าแนกตามเพศ อายุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับการศึกษา รายได้ และสถาน 

ภาพสมรส พบว่ามีค่าเฉล่ียของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย 

ส าคัญ 
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4.2  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ
และการปฏบัิติตามจรรยาบรรณวชิาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  

เม่ือพิจารณาขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปร
นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดลอ้มในการท า 
งานประสบการณ์ท างาน ความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงาน เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล ความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน แรงจูงใจในการปฏิบติังาน เจตคติต่อวิชาชีพ ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชา 
ชีพและการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษามีราย 
ละเอียดดงัตารางท่ี 4.9 

 
ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ียของนโยบายและการบริหารงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน   

      สภาพแวดลอ้มในการท างานประสบการณ์ท างาน ความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงาน  
      เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แรงจูงใจในการ 
      ปฏิบติังาน เจตคติต่อวชิาชีพ ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวชิาชีพ และการปฏิบติัตาม 
      จรรยาบรรณวชิาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด  ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

นโยบายและการบริหารงาน 5.000 25.000 19.250 3.631 มาก 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลใน
หน่วยงาน 

5.000 20.000 15.960 2.553 มาก 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 4.000 20.000 15.390 2.908 มาก 
ประสบการณ์ท างาน 1.000 42.000 14.560 11.393 - 
ความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงาน 4.000 20.000 15.800 2.900 มาก 
เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู 3.000 15.000 9.770 2.496 ปานกลาง 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 11.000 50.000 37.590 5.351 มาก 
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 15.000 50.000 37.450 5.953 มาก 
เจตคติต่อวชิาชีพ 16.000 35.000   29.530 3.712 มากท่ีสุด 
ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวชิาชีพ 4.000 10.000 7.770 1.778 ปานกลาง 
การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 63.000 145.000 123.39 11.118 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 

 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

     การปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อ   

     ตนเอง 

18.000 35.000 28.840 3.231 มาก 

     การปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อ 

     วิชาชีพ 
20.000 35.000 30.340 3.116 มากท่ีสุด 

     การปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อ   

     ผู้รับบริการ 
15.000 30.000 26.130 2.691 มากท่ีสุด 

     การปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อ 

     ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
10.000 20.000 17.250 2.047 มากท่ีสุด 

     การปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อ 

    สังคม 
13.000 25.000 20.820 2.472 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเป็นตัวอย่าง มีค่าเฉล่ียของเงิน 

เดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล และความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย

ของนโยบายและการบริหารงาน ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

หน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ส่วนค่าเฉล่ียของเจตคติต่อวิชาชีพ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชา 

ชีพและในทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ยกเว้นค่าเฉล่ียของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อตนเองอยู่

ในระดับมาก  

 

4.3  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือ 

 

 จากสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 – 10 ตามท่ีกล่าวในบทท่ี 3 โดยใช้การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสา 

-เหตุท่ีมีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งอิทธิพลทาง 

ตรง (Direct Effect) และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย

โปรแกรม LISREL Version 8.54 โดยใช้เทคนิค Structural Equation Modeling (SEM) ตาม
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กรอบแนวคิดในการวิจยั (รายละเอียดดงัภาคผนวก ง) พบว่าแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุไม่กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงปรับแกแ้บบจ าลองโครงสร้าง โดยตดั
เส้นความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีไม่มีนยัส าคญั จนแบบจ าลองโครงสร้างมีความกลมกลืนและสอด 
คลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงผลการวเิคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างหลงัจากปรับแก ้มีรายละเอียด
ดงัภาพท่ี 4.1 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรูปแบบโมเดลโครงสร้าง (SEM)

87 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด  (Model Fit Indices of 

Measurement Model) และตรวจสอบความกลมกลืน (Fit Model) ระหว่างโมเดลท่ีได้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.10 

 

ตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด   

                       (Model Fit Indices of Measurement Model) 

 

ค่าสถิติที่ตรวจสอบ ค่าสถิติของ 

โมเดลเร่ิมต้น 

ค่าสถิติของ 

โมเดลสุดท้าย 

ค่าสถิติไค – สแควร์ 2()    2368.450 1523.790 

ค่าองศาอิสระ df() 533 515 

ค่าสถิติไค – สแควร์ /ค่าองศาอิสระ df/2( ) 4.444 2.959 

ระดับความน่าจะเป็น (Probability level) 0.000 0.000 

ดัชนีรากก าลังสองเฉล่ียของค่าความแตกต่าง 

โดยประมาณ (RMSEA) 

0.065 0.049 

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน GFI  

(Goodness of Fit Index) 

0.860 0.900 

ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ CFI  

(Comparative Fit Index) 

0.970 0.980 

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล  (Fit Model) ของ

โมเดลเริ่มต้นมีความกลมกลืนระหว่างโมเดลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

อยู่ในระดับดี (RMSEA = 0.065 GFI = 0.860 และ CFI = 0.970) และเม่ือท าการปรับโมเดลจนได้

โมเดลสุดท้ายพบว่าความกลมกลืนระหว่างโมเดลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์อยู่ในระดับดีมาก (RMSEA = 0.049 GFI = 0.900 และ CFI = 0.980) ซ่ึงผลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด ความเท่ียงของตัวแปรแฝง ความแปรปรวนของเฉล่ียของ

ตัวแปรท่ีสกัดได้ด้วยองค์ประกอบ และค่าความเท่ียงตรงของตัวแปร จากโมเดลในขั้นสุดท้าย ดัง

รายละเอียดในตารางท่ี 4.11 
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ตารางที่ 4.11  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด ความเท่ียงของตัวแปรแฝง    

                      (c) ความแปรปรวนของเฉล่ียของตัวแปรท่ีสกัดได้ด้วยองค์ประกอบ(v) และค่า 

                      ความเท่ียงตรงของตัวแปร(R2) จากโมเดลในขั้นสุดท้าย 

 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ Factor loading c v R2 

นโยบายและ 

การบริหารงาน 

 

นโยบาย 1 

นโยบาย 2 

นโยบาย 3 

นโยบาย 4 

นโยบาย 5 

 

0.460** 

0.550** 

0.790** 

0.890** 

0.580** 

0.830 0.500  

0.340 

0.390 

0.520 

0.740 

0.460 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

ในหน่วยงาน 

 

ความสัมพันธ์ 1 

ความสัมพันธ์ 2 

ความสัมพันธ์ 3 

ความสัมพันธ์ 4 

 

0.550** 

0.460** 

0.740** 

0.650** 

0.867 0.623  

0.420 

0.410 

0.690 

0.450 

สภาพแวดล้อม

ในการท างาน 

 

สภาพแวดล้อม 1 

สภาพแวดล้อม 2 

สภาพแวดล้อม 3 

สภาพแวดล้อม 4 

 

0.720** 

0.630** 

0.670** 

0.780** 

0.885 0.659  

0.610 

0.580 

0.640 

0.740 

ประสบการณ์ 

การท างาน 

ความมั่นคง 

ในหน่วยงาน 

 

 

 

 

ประสบการณ์ 

 

ความมั่นคง 1  

ความมั่นคง 2 

ความมั่นคง 3 

ความมั่นคง 4 

 

1.000** 

 

0.630** 

0.430** 

0.840** 

0.740** 

1.000 

 

0.835 

1.000 

 

0.567 

 

 

 

 

 

1.000 

 

0.510 

0.280 

0.780 

0.700 
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ตารางที่ 4.11  (ต่อ) 

 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ Factor loading c v R2 

เงินเดือนและ 

ผลประโยชน์ 

เกื้อกูล 

 

แรงจูงใจในการ 

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ 

ในกาปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

เจตคติต่อวิชาชีพ 

 

 

ความรู้เร่ือง

จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

 

เงินเดือน 1 

เงินเดือน 2 

เงินเดือน 3 

 

ความก้าวหน้า ความ

รับผิดชอบ และ

ลักษณะงาน 

ความส าเร็จและการ

ยอมรับนับถือ 

 

ความส าเร็จ 

รับผิดชอบและ

ลักษณะงาน 

ความก้าวหน้า 

ความสัมพันธ์และ

นโยบาย การบริหาร 

ความรู้สึกและ 

 

พฤติกรรม 

ความรู้และความคิด 

 

ความรู้และความ

เข้าใจ 

พฤติกรรมท่ีพึง/ไม่

พึงประสงค์ 

บทลงโทษและวินัย 

 

0.570** 

0.840** 

0.800** 

 

2.870** 

 

 

2.020** 

 

 

0.800** 

 

 

4.660** 

 

 

 

 

1.160** 

0.480** 

 

0.610** 

 

0.510** 

 

0.220** 

0.810 

 

 

 

0.803 

 

 

 

 

 

0.839 

 

 

 

 

 

 

 

0.426 

 

 

0.544 

 

 

 

 

 

0.594 

 

 

 

0.671 

 

 

 

 

 

0.726 

 

 

 

 

 

 

 

0.284 

 

 

0.295 

 

0.320 

0.700 

0.760 

 

0.660 

 

 

0.680 

 

 

0.510 

 

 

0.940 

 

 

 

 

0.150 

0.420 

 

0.370 

 

0.380 

 

0.130 
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ตารางที่ 4.11  (ต่อ) 

 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ Factor loading c v R2 

การปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณ 

วิชาชีพ 

 

 

จรรยาบรรณต่อ

ตนเอง 

จรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อ

ผู้รับบริการ 

จรรยาบรรณต่อ 

ผู้ร่วมประกอบ

วิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อ

สังคม 

 

2.240** 

 

2.410** 

 

2.140** 

 

1.530** 

 

 

1.670** 

 

0.877 

 

0.590  

0.520 

 

0.650 

 

0.680 

 

0.610 

 

 

0.490 

 

หมายเหตุ:  ** p-value < 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่าองค์ประกอบของตัวแปรนโยบายและการบริหารงาน ความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ประสบการณ์การท างาน ความ 

รู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอ 

ใจในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี

ความสอดคล้องภายในตัวแปรและใช้ในการวัดตัวแปรแฝงได้ดี (c  > 0.60)  และค่าเฉล่ียของความ

แปรปรวนโดยรวมของตัวแปรสังเกตท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงได้ดี (v > 

0.50) ดังนั้นองค์ประกอบของตัวแปรโดยส่วนใหญ่อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรและค่าความ

เท่ียงอยู่ในระดับดี (c  > 0.60 และv > 0.50 ) 

ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างหรือค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Coefficient) ของตัว

แปรแฝง มีรายละเอียดดังภาพท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.12  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู (Path Analysis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์ถดถอยในสมการโครงสร้าง 

 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 

ความรู้สึกมั่นคง 

ในหน่วยงาน 

เงินเดือนและ 

ผลประโยชน์เกื้อกูล 

ความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจใน 

การปฏิบัติงาน 
TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

นโยบายและการบริหารงาน 0.63** 0.07** 0.57** 0.46** - 0.46** 0.45** 0.13** 0.22** 0.36** 0.36** - 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

หน่วยงาน 

0.28** 0.03** 0.25** 0.22** - 0.22** 0.34** 0.06** 0.28** 0.39** 0.24** 0.15** 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 0.02** 0.02** - 0.15** - 0.15** 0.18** 0.04** 0.14** 0.11** 0.11** - 

ประสบการณ์ท างาน 0.00** 0.00** - 0.01** - 0.01** 0.00** 0.00** - 0.00** 0.00** - 

ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน - - - - - - - - - 0.13* - 0.13* 

เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 0.14** - 0.14** - - - 0.29** - 0.29** 0.20** 0.20** - 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน - - - - - - - - - 0.62** - 0.62** 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - - - - - - - - - - - - 

เจตคติต่อวิชาชีพ - - - - - - - - - - - - 

ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ - - - - - - - - - - - - 

R2 0.760 0.520 0.650 0.780 
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ตารางที่ 4.12  (ต่อ) 

 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 

เจตคติต่อวิชาชีพ ความรู้เร่ือง 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

นโยบายและการบริหารงาน 0.19** 0.19** - 0.23** 0.09** 0.14** 0.22** 0.22** - 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 0.21** 0.21** - 0.10** 0.10** - 0.18** 0.12** 0.06** 

สภาพแวดล้อมในการท างาน  0.06** 0.06** - 0.03** 0.03** - 0.04* 0.04* - 

ประสบการณ์ท างาน 0.00** 0.00** - 0.01* 0.00** 0.01* 0.01** 0.01** - 

ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน 0.07* 0.07* - 0.03* 0.03* - 0.04* 0.04* - 

เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 0.11** 0.11** - 0.05** 0.05** - 0.06** 0.06** - 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 0.33** 0.33** - 0.15** 0.15** - 0.19** 0.19** - 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 0.53** - 0.53** 0.25** 0.25** - 0.31** 0.28** 0.03** 

เจตคติต่อวิชาชีพ - - - 0.46** - 0.46** 0.52** 0.36** 0.16** 

ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ - - - - - - 0.79** - 0.79** 

R2 0.220 0.330 0.810 

 

หมายเหตุ:  ** p-value < 0.01  * p-value < 0.05 (DE  หมายถึง อิทธิพลทางตรง  IE หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม  TE หมายถึง อิทธิพลโดยรวม) 
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 จากภาพท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.12 พบว่า ตัวแปรต้นมีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทาง 

อ้อมต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีนัยส าคัญ 

เม่ือพิจารณาอิทธิพลโดยรวม พบว่าความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพมีอิทธิพลโดยรวมเชิง

บวกต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุดอย่างมีนัย 

ส าคัญ (TE = 0.79) รองลงมาคือเจตคติต่อวิชาชีพ (TE = 0.52) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (TE = 

0.31) นโยบายและการบริหารงาน (TE = 0.22) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (TE = 0.19) 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน (TE = 0.18) เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล (TE = 

0.06) สภาพแวดล้อมในการท างาน (TE = 0.04) ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน (TE = 0.04) และ

ประสบการณ์ในการท างาน (TE = 0.01) ตามล าดับ โดยตัวแปรมีอิทธิพลเชิงสาเหตุดังนี้ 

 

 อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 

 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลทาง 

ตรงจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  เจตคติต่อวิชาชีพ 

และความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ โดยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้รับ

อิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพมากท่ีสุด (DE = 0.79) รองลงมาคือ 
เจตคติต่อวิชาชีพ (DE= 0.16) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน (DE = 0.06) และ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (DE = 0.03) ตามล าดับ  

 ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลทางตรง

จากนโยบายและการบริหารงาน ประสบการณ์ท างาน และเจตคติต่อวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ โดย

ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากเจตคติต่อวิชาชีพมากท่ีสุด (DE 

= 0.46) รองลงมาคือนโยบายและการบริหารงาน (DE= 0.14) และประสบการณ์ท างาน (DE= 
0.01) ตามล าดับ 

เจตคติต่อวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจาก

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (DE = 0.53) อย่างมีนัยส าคัญ  

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลทางตรงจาก 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน และความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญ โดยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด (DE = 0.62) รองลงมาคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

หน่วยงาน (DE = 0.15) และความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน (DE = 0.13) ตามล าดับ  
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 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลทางตรง

จากนโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน และเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลอย่างมีนัยส าคัญ โดยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากนโยบายและการบริหารงานมากท่ีสุด (DE = 0.32) รองลงมาคือ

เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล (DE = 0.29) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน (DE = 
0.28) และสภาพแวดล้อมในการท างาน (DE = 0.14) ตามล าดับ 

 เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลทางตรง

จากนโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน และประสบการณ์ท างานอย่างมีนัยส าคัญ โดยเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลได้รับอิทธิ -

พลทางตรงเชิงบวกจากนโยบายและการบริหารงานมากท่ีสุด (DE = 0.46) รองลงมาคือความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน (DE= 0.22) สภาพแวดล้อมในการท างาน (DE= 0.15) และ

ประสบการณ์ท างาน (DE = 0.01) ตามล าดับ 

 ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงานของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลทางตรงจาก

นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน และเงินเดือนและผลประ 

โยชน์เกื้อกูลอย่างมีนัยส าคัญ โดยความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงานได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจาก

นโยบายและการบริหารงานมากท่ีสุด (DE = 0.57) รองลงมาคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
หน่วยงาน (DE= 0.25) และเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล (DE = 0.14) ตามล าดับ 

  

อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 

อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรต่างๆท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถดูได้หลายเส้นทาง แต่เส้นทางท่ีท าให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมีค่า

สูงท่ีสุดคือ อิทธิพลของนโยบายและการบริหารงาน ส่งผ่านไปยังเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 

ส่งผ่านไปยังความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่งผ่านไปยังแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งผ่านไปยัง

เจตคติต่อวิชาชีพ ส่งผ่านไปยังความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งผ่านไปยังการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ รองลงมาคือ อิทธิพลของนโยบายและการบริหารงาน ส่งผ่านไปยังความพึงพอ 

ใจในการปฏิบัติงาน ส่งผ่านไปยังแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งผ่านไปยังเจตคติต่อวิชาชีพ ส่งผ่าน

ไปยังความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งผ่านไปยังการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 



บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) 

เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) 

เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพและการปฏิบัติตามจรรยา 

บรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ3) เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 804 คน ซ่ึงใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบหลายขั้นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Multi – Stage Stratified Random Sampling) และใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนมีนาคม 

– เมษายน 2554 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

5.4  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

 5.1.1  ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 

ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูภาคตะวันออกเฉียงซ่ึงถูกเลือกเป็นตัวอย่างเป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ66.40) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 33.60) มีอายุ 30 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.60 ด ารงต าแหน่ง

ครูอัตราจ้างหรือครูผู้ช่วยคิดเป็นร้อยละ33.50 ปฏิบัติหน้าท่ีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 25.70 มีระดับการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 80.50 

โดยมีรายได้ 20,000 – 29,999 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 30.20 และมีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อย

ละ 55.70 
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เม่ือพิจารณาความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงาน เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล ความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน แรงจูงใจในการปฏิบติังาน เจตคติต่อวิชาชีพ ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  และการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เม่ือจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยา่ง สรุปได้
ดงัน้ี 

ครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเป็นตัวอย่าง เม่ือจ าแนกตามอายุและรายได้ พบว่ามี
ค่าเฉล่ียของความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงาน เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล เจตคติต่อวิชาชีพ และ
ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั เม่ือจ าแนกตามต าแหน่ง/ต า -
แหน่งทางวิชาการ พบว่ามีค่าเฉล่ียของความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงาน เงินเดือนและผลประโยชน์
เก้ือกลู เจตคติต่อวิชาชีพ ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

เม่ือพิจารณาต่อมา พบว่าครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเป็นตวัอย่าง เม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพสมรส พบวา่มีค่าเฉล่ียของเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล และเจตคติต่อวิชาชีพความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั และเม่ือจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียน และระดบัการศึกษาพบว่ามี
ค่าเฉล่ียของเจตคติต่อวชิาชีพความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
   
 5.1.2  ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการประกอบวชิาชีพ ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวชิาชีพและ 
 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงประกอบด้วยตวัแปร
นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดลอ้มในการท า -
งาน ความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงาน เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และเจตคติต่อวชิาชีพ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้เร่ืองจรรยา 
บรรณวชิาชีพ และการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบวา่ครู
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเป็นตวัอย่าง มีค่าเฉล่ียของเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล และ
ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียของนโยบายและการบริหารงาน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความรู้สึกมัน่คงในหน่วย 
งาน แรงจูงใจในการปฏิบติังาน และความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนค่าเฉล่ีย
ของเจตคติต่อวิชาชีพและการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในทุกดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ยกเวน้ค่าเฉล่ียของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อตนเองอยูใ่นระดบัมาก  
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5.1.3  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือ พบว่า ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกต่อการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญ (TE=0.79) 

รองลงมาคือเจตคติต่อวิชาชีพ (TE=0.52) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (TE=0.31) นโยบายและ

การบริหารงาน (TE=0.22) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (TE=0.19) ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลในหน่วยงาน (TE=0.18) เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล (TE=0.06) สภาพแวดล้อมใน

การท างาน (TE=0.04) ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน (TE = 0.04) และประสบการณ์ในการท า -

งาน (TE=0.01) ตามล าดับ หากพิจารณาอิทธิพลทางตรง พบว่าการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน  เจตคติต่อวิชาชีพ และความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ โดยการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพมากท่ีสุด 

(DE=0.79) รองลงมาคือ เจตคติต่อวิชาชีพ (DE=0.16) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 
(DE=0.06) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (DE=0.03) ตามล าดับ  

โดยความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลทาง 

ตรงเชิงบวกจากจากเจตคติต่อวิชาชีพมากท่ีสุด (DE=0.46) รองลงมาคือนโยบายและการบริหาร 
งาน (DE=0.14) และประสบการณ์ท างาน (DE=0.01) ตามล าดับ เจตคติต่อวิชาชีพของครูในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (DE=0.53) 

อย่างมีนัยส าคัญ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากนโยบาย

และการบริหารงานมากท่ีสุด (DE=0.32) รองลงมาคือเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 

(DE=0.29) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน (DE=0.28) และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (DE=0.14) ตามล าดับ  

เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานมากท่ีสุด (DE=0.62) รองลงมาคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 

(DE=0.15) และความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน (DE=0.13) ตามล าดับ ความรู้สึกมั่นคงใน

หน่วยงานได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากนโยบายและการบริหารงานมากท่ีสุด (DE=0.57) 
รองลงมาคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน (DE=0.25) และเงินเดือนและผลประโยชน์

เกื้อกูล (DE=0.14) ตามล าดับ และเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

จากนโยบายและการบริหารงานมากท่ีสุด (DE=0.46) รองลงมาคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
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หน่วยงาน (DE=0.22) สภาพแวดล้อมในการท างาน (DE=0.15) และประสบการณ์ท างาน 

(DE=0.01) ตามล าดับ  

อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรต่างๆท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถดูได้หลายเส้นทาง แต่เส้นทางท่ีท าให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมีค่า

สูงท่ีสุดคือ อิทธิพลของนโยบายและการบริหารงาน ส่งผ่านไปยังเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 

ส่งผ่านไปยังความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่งผ่านไปยังแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งผ่านไปยัง

เจตคติต่อวิชาชีพ ส่งผ่านไปยังความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งผ่านไปยังการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ รองลงมาคือ อิทธิพลของนโยบายและการบริหารงาน ส่งผ่านไปยังความพึงพอ 

ใจในการปฏิบัติงาน ส่งผ่านไปยังแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งผ่านไปยังเจตคติต่อวิชาชีพส่ง ผ่าน

ไปยังความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งผ่านไปยังการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 

 5.2.1  นโยบายและการบริหารงาน 

 จากการศึกษาถึงระดับของนโยบายและการบริหารงานพบว่า ครูในภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือมีระดับของนโยบายและการบริหารงานอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของโรงเรียน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการก าหนดนโยบาย มาตรการในการกระตุ้นให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

ความซ่ือสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบต่อวิชาชีพ กระตุ้นและสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมเพื่อนักเรียน โดย

ให้ความส าคัญของครูอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งมีนโยบายการมอบรางวัลหรือยกย่องชมเชยครูท่ี

ประพฤติดี  

 

5.2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 

 จากการศึกษาถึงระดับของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานพบว่า ครูในภาคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือมีระดับของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็น

ว่า ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนและเกื้อกูล และเพื่อนครูให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

ท าให้ปฏิบัติงานด้วยความราบร่ืนและรู้สึกอบอุ่นใจ    
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5.2.3  สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 จากการศึกษาถึงระดับของสภาพแวดล้อมในการท างานพบว่า ครูในภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือมีระดับของสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา 

เลิศฤทธิ์เรืองสิน (2545: บทคัดย่อ) แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการตก 

แต่งอาคารสถานท่ี สภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม บรรยากาศสะอาดและร่มร่ืน และสิ่งอ านวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ซ่ึงท าให้เอื้อต่อครูให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 5.2.4  ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน 

 จากการศึกษาถึงระดับของความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน พบว่าครูในภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือมีระดับของความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงานอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ครูในภาคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือมีความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย และมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติหน้าท่ีสอนได้นาน อีกทั้งผู้ 

บริหารให้ความคุ้มครองและเอาใจใส่ ท าให้ครูเกิดความรู้สึกมีหลักประกันในการปฏิบัติงาน หาก

พิจารณาประกอบกับข้อมูลทั่วไปของตัวอย่างพบว่า ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีอายุ 

ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ และรายได้ต่างกัน จะมีความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงานแตกต่างกัน ซ่ึง

ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของทิพยรัตน์ พ่ึงบุญ ณ  อยุธยา (2553: บทคัดย่อ) ท่ีกล่าว

ไว้ว่า อายุ และต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการท่ีแตกต่างกัน มีความมั่นคงในการท างานไม่แตกต่าง  

 

5.2.5  เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 

 จากการศึกษาถึงระดับของเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล พบว่าครูในภาคตะวันออก

เฉียง เหนือมีระดับของเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าครู

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรู้สึกต่อเงินเดือนและสวัสดิการได้รับความเป็นธรรมในการ

พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลมีความเพียงพอต่อการด ารงชีวิตอยู่ใน

ระดับปานกลาง   

หากพิจารณาประกอบกับข้อมูลทั่วไปของตัวอย่างพบว่า ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี

มีอายุ ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ รายได้ และสถานภาพสมรสต่างกัน จะมีเงินเดือนและผล 

ประโยชน์เกื้อกูลแตกต่างกัน   
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5.2.6  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
จากการศึกษาถึงระดบัของแรงจูงใจในการปฏิบติังาน พบวา่ครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

มีระดบัของแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุระสิทธ์ิ คะลีลว้น (2551: 
บทคดัย่อ) และอมรรัตน์ ประยูรค า (2550: บทคดัยอ่) แสดงให้เห็นว่าเม่ือครูไดรั้บมอบหมายงาน
ตรงตามความรู้ความสามารถ ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสม เม่ือปฏิบติังานส าเร็จไดรั้บ
ค ายกย่องชมเชยและการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา นกัเรียน ผูป้กครอง และหน่วย 
งานอ่ืน ท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจในภาระงานของตน รวมทั้งไดรั้บการสนบัสนุนและเพิ่มพูนความ 
รู้จึงเกิดความกา้วหนา้ในวชิาชีพ  
 

5.2.7  ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาถึงระดบัของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบวา่ครูในภาคตะวนัออกเฉีย 
งเหนือมีระดบัของความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
สุพตัรา เลิศฤทธ์ิเรืองสิน (2545: บทคดัยอ่) รสสุคนธ์ รุดชาติ (2550: บทคดัยอ่) อมรรัตน์ ประยรูค า 
(2550: บทคดัย่อ) และพินิจนารถ ล าดวน (2552: บทคดัยอ่) แสดงให้เห็นวา่ครูในภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือมีความพึงพอใจในความส าเร็จ ความกา้วหนา้และความมัน่คง ความสัมพนัธ์และการยอม 
รับนบัถือ ลกัษณะงานและความรับผดิชอบ นโยบาย การบริหาร และการปกครอง  
 

5.2.8  เจตคติต่อวชิาชีพ 
 จากการศึกษาถึงระดบัของเจตคติต่อวิชาชีพ พบว่าครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีระดบั
ของเจตคติต่อวิชาชีพอยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
ความคิดวา่วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพท่ีมีเกียรติควรค่าแก่การยกยอ่งและสรรเสริญ ผูท่ี้ประกอบวิชาชีพ
ตอ้งมีอุดมการณ์ มีความอดทนอดกลั้นและมีจิตใจท่ีแน่วแน่น โดยมองว่าเป็นวิชาชีพท่ีมีความ
เจริญกา้วหนา้ 

หากพิจารณาประกอบกบัขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยา่งพบวา่ ครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ี
มีอายุ ต  าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดบัการศึกษา รายได ้และสถานภาพ
สมรสต่างกนั จะมีเจตคติต่อวชิาชีพแตกต่างกนั   
 

5.2.9  ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 จากการศึกษาถึงระดบัของความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ พบวา่ครูในภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือมีระดบัของความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นวา่ครูในภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมท่ีพึ่ง
ประสงค ์พฤติกรรมท่ีไม่พึ่งประสงค ์และบทลงโทษทางวนิยัในระดบัปานกลาง 

หากพิจารณาประกอบกบัขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยา่งพบวา่ ครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ี
มีอายุ ต  าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ และรายไดต่้างกนั จะมีความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ แตก 
ต่างกนั 
 

5.2.10  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 จากการศึกษาถึงระดบัของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่าครูในภาคตะวนัออก
เฉียง เหนือมีระดบัของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของอาภสัรา ดียิ่ง (2551: บทคดัยอ่) แสดงให้เห็นวา่ครูในภาคตะวนัออกเฉียง เหนือมีวินยั
ในตนเองพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทศัน์ ให้ทนัต่อการพฒันาทางวิทยาการ 
เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยูเ่สมอ รัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมา 
-ชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลงัใจแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ
ตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทกัษะและนิสัยท่ีถูกตอ้ง ดีงามแก่ศิษย์
และผูรั้บบริการ และตอ้งใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้ง
กาย วาจา ใจ ไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
ของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค ไม่เรียกรับหรือยอมรับผล 
ประโยชน์จากการใชต้  าแหน่งโดยมิชอบ พึงช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรคโ์ดยยึด
มัน่ ในระบบคุณธรรมสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ และพึงประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้ าในการ
อนุรักษแ์ละพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม รักษาผลประ -
โยชน์ของส่วนรวม และยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 

หากพิจารณาประกอบกบัขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยา่งพบวา่ ครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ี 
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการต่างกัน จะมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพแตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณา มณีโชติ (2541: บทคดัยอ่) และนุชรินทร์ สุวรรณชาตรี (2550: 
บทคดัยอ่)  
 

5.2.11  ปัจจัยเชิงสาเหตุทีม่ีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
จากการศึกษาถึงปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของครูในภาคตะ 

-วนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ไดรั้บอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพมาก
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ท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าครูมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมท่ีครูควรปฏิบัติและ

ไม่ควรปฏิบัติ บทลงโทษและวินัย ท่ีมีความถูกต้องและเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้ครูปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพได้เหมาะสมมากขึ้น ปัจจัยรองลงมาคือเจตคติต่อวิชาชีพ ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับวัชราพร ปุริมาตร์ (2544: บทคัดย่อ) ท่ีกล่าวไว้ว่า เจตคติต่อวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของข้าราชการครู นั่นคือเม่ือครูมีเจตคติต่อวิชาชีพทั้งใน

ด้านของความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีดี ย่อมส่งผลให้ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี

เหมาะสม ปัจจัยเชิงสาเหตุถัดมาคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน เห็นได้ว่าถ้าครูมีความ 

สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาท่ีดี ก็สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้

อย่างเหมาะสมเช่นกัน และปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ

สุรสิทธิ์ คะลีล้วน (2551: บทคัดย่อ) ซ่ึงพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคายเขต 3 และนัญจรงค์ เฉลิมพงษ์ 

(2553: บทคัดย่อ) ท่ีกล่าวไว้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับการปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี แสดงให้เห็นว่า เม่ือครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น จะส่งผลให้ครูปฏิบัติตามจรรยา 

บรรณวิชาชีพได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรต่างๆท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชา 

ชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าเส้นทางท่ีท าให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมีความสูงท่ีสุด 

คือ อิทธิพลของนโยบายและการบริหารงาน ส่งผ่านไปยังเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล ซ่ึงเป็น 

ไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของธัญญา ผลอนันต์ (2546: 37) ท่ีกล่าวไว้ว่า องค์กรต้องอาศัย

หลักการบริหารงานด้วยความเสมอภาคในการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร ท าให้คนส่วนใหญ่ใน

องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีพื้นฐานหลักมาจากการยอมรับแนวคิดของทฤษฎี

ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ (Maslow, 1970: 69) แสดงให้เห็นว่า เม่ือผู้บริหารมี

นโยบาย การบริหารงานท่ีเหมาะสมและเท่าเทียมกัน ย่อมท าให้ครูเกิดความรู้สึกต่อเงินเดือน 

ผลประโยชน์และสวัสดิการท่ีเป็นธรรมมากขึ้น  

จากนั้นเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลส่งผ่านไปยังความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึง

สอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (อารี พันธ์มณี, 2538: 10) ท่ีกล่าวไว้ว่า เงินเดือน

และผลประโยชน์เป็นปัจจัยท่ีถ้าพนักงานในองค์กรไม่ได้รับการตอบสนองแล้วจะก่อให้เกิดความ

ไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานขึ้นได้ งานวิจัยของผาสุก สุมามาลย์กุล (2550: บทคัดย่อ) ท่ีกล่าวไว้ว่า 

เงินเดือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนขนาด
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ใหญ่ กลาง และเล็ก และงานวิจัยของธวัชชัย ศรีส าราถ (2549: บทคัดย่อ) ท่ีกล่าวไว้ว่า ความ 

สัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี มีความ 

สัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน นั่นคือเม่ือครูได้รับเงินเดือนท่ีเพียงพอต่อ

การด ารงชีวิต สวัสดิการท่ีเหมาะสม และการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ียุติธรรม ท าให้ครูเกิด

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น  

ต่อมาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานส่งผ่านไปยังแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้อง

กับทฤษฎีการก าหนดตนเองของ Ryan และ Deci (2000: 68) ท่ีกล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของแรงจูงใจ และทฤษฎีแรงจูงใจของวรูมหรือท่ีเรียกอีกช่ือว่าทฤษฎี

ความคาดหมาย (Davis and Newstrom, 1985: 95) ท่ีกล่าวไว้ว่า ความพอใจ ความคาดหมาย เป็น

สิ่งท่ีท าให้เกิดการจูงใจและผลลัพธ์ แสดงให้เห็นว่าเม่ือครูเกิดความพึงพอใจใน ความส าเร็จ ความ 

ก้าวหน้าและความมั่นคง ความสัมพันธ์และการยอมรับนับถือ ลักษณะงานและความรับผิดชอบ 

นโยบาย การบริหารและการปกครองแล้ว ครูจะเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น  

หลังจากนั้นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผ่านไปยังเจตคติต่อวิชาชีพ แสดงให้เห็นว่าเม่ือ

ครูปฏิบัติงานส าเร็จได้รับค ายกย่องชมเชยและการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา นักเรียน 

ผู้ปกครอง และหน่วยงานอ่ืนแล้ว จะท าให้เกิดความภาคภูมิใจในภาระงานของตน รวมทั้งหากได้ 

รับการสนับสนุนและเพิ่มพูนความรู้ท่ีส่งผลต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ จะท าให้ครูมีเจตคติต่อวิชา 

ชีพครูท่ีดีขึ้น  

ส่วนเจตคติต่อวิชาชีพส่งผ่านไปยังความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงให้เห็นว่า ถ้าครูมี

เจตคติทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมต่อวิชาชีพครูท่ีดี จะท าให้ครูมีการแสวงหาความรู้

เกี่ยวกับเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสมเพิ่มขึ้น และความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพส่งผ่านไป

ยังการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

จากผลการศึกษาอิทธิพลทางอ้อมข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ถ้าครูในภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือเกิดความคิดต่อนโยบายและการบริหารงานท่ีเหมาะสม ย่อมส่งผลให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อเงิน 

เดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล มีความพึงพอใจและแรงจูงในการปฏิบัติงานมากขึ้น ส่งผลให้มีเจต-

คติ ต่อวิชาชีพท่ีดี และมีความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดีขึ้น ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลให้ครู

สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสมได้มากขึ้นเช่นกัน  

หากพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม ในเส้นทางท่ีท าให้ค่าสัมประสิทธิ์มีค่ารองลงมา พบว่า อิทธิ 

-พลของนโยบายและการบริหารงานส่งผ่านไปยังความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นไปในทิศ 

ทางเดียวกันกับงานวิจัยของส าเนียร สามแก้ว (2546: บทคัดย่อ) ท่ีกล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการการ 

ศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนศึกษาพิเศษ 
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สังกดักองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามญัศึกษา แสดงให้เห็นว่าถา้ผูบ้ริหารโรงเรียนมีนโยบาย
และการบริงานท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม จะท าใหค้รูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากข้ึน จาก 
นั้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานส่งผา่นไปยงัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ส่งผา่นไปยงัเจตคติต่อ
วชิาชีพ ส่งผา่นไปยงัความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งผา่นไปยงัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า หากผูบ้ริหารโรงเรียนมีนโยบายและการบริหารงานท่ีเหมาะสมและ
เป็นธรรมแลว้ ยอ่มส่งผลใหค้รูมีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากข้ึน ส่งผลให้ครูมี
เจตคติต่อวิชาชีพและความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดีข้ึน และแน่นอนว่าส่ิงท่ีตามมาคือครู
สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพท่ีเหมาะสมไดม้ากข้ึนเช่นกนั  

 
5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 
 จากผลการศึกษาพบว่า ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติต่อวิชาชีพ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน และแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเม่ือพิจารณาอิทธิพลทางออ้มโดย
เส้นทางท่ีท าใหค้่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมีค่าสูงท่ีสุดคือ อิทธิพลของนโยบายและการบริหารงาน ส่ง 
ผา่นไปยงัเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล ส่งผา่นไปยงัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ส่งผ่าน
ไปยงัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ส่งผ่านไปยงัเจตคติต่อวิชาชีพ ส่งผ่านไปยงัความรู้เร่ืองจรรยา 
บรรณวชิาชีพ และส่งผา่นไปยงัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ จะเห็นวา่ ปัจจยัทั้งหมดเป็นเร่ือง
ส าคญัยิง่ท่ีจ  าเป็นตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดข้ึน เพื่อใหค้รูปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ดงันั้น
ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  
 5.3.1  นโยบายและการบริหารงาน 
 นโยบายและการบริหารงานมีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของ
ครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นัน่คือ เม่ือโรงเรียนมีนโยบายและการบริหารงานท่ีเหมาะสมจะส่ง 
ผลให้ครูปฏิบติัตามจรรยาบรรณมากข้ึน แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารกระทรวง 
ศึกษาธิการ และผูบ้ริหารในระดบัประเทศ มีบทบาทส าคญั  

เน่ืองจากนโยบายและการบริหารงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความมัน่คงในหน่วยงาน
มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารในระดบัประเทศควรก าหนดนโยบายท่ีท าให้ครูเกิดความรู้สึก
มัน่คง ปลอดภยั และมีหลกัประกนัในการปฏิบติังาน เม่ือผูบ้ริหารประเทศมีการก าหนดนโยบาย
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และการบริหารงานท่ีดี ส่งผา่นนโยบายมายงัผูบ้ริหารกระทรวงศึกษาธิการ และส่งผา่นนโยบายมา 
ยงัผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายดงัน้ี 

1.  โรงเรียนควรมีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของครู ตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา้ด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ .ศ. 2550 
เพื่อใหค้รูเกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์บทลง 
โทษและวนิยัตามขอ้บงัคบัวชิาชีพ ซ่ึงท าใหค้รูตระหนกัและเกรงกลวัต่อการกระท าผดิ ซ่ึงในการจดั
อบรมโรงเรียนควรจดัในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เช่นจดัอบรมในช่วงปิดภาคเรียน รวมทั้งควรเลือก
สถานท่ีอบรมท่ีมีบรรยากาศดี เพื่อลดความเครียด ความกดดนั หรือการต่อตา้นจากครูในโรงเรียน 
รวมทั้งเกิดความรู้สึกผอ่นคลายและถือเป็นการไดพ้กัผอ่นในช่วงปิดภาคเรียนอีกดว้ย 

2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือครูท่ีรับผิดชอบ ควรให้ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบใหม่หรือน า 
เสนอข่าวเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผิดวินยัในการประชุมครูแต่ละคร้ัง เพื่อให้ครูมีความรู้
และทราบถึงการกระท าผดิในมาตรต่าง ๆ และพึงระมดัระวงัการปฏิบติัตน  

3.  โรงเรียนควรมีการจดัป้ายประกาศให้ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเพื่อพฒันาตนเอง การจดั
กิจกรรมของชุมชน คุณครูท่ีไดรั้บการยกยอ่ง หรือในเร่ืองท่ีน่าสนใจในการสถานท่ีท่ีเห็นไดช้ดัเจน 
เช่น สถานท่ีลงเวลาท างาน เป็นตน้ 

4.  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การจดังานวนัครู ใหร้างวลักบัครูดีเด่นในดา้นการพฒันาตนเอง ดา้น
การรักษาช่ือเสียงวชิาชีพ ดา้นการปฏิบติัตน ดา้นการจดัการเรียนและการสอน และดา้นการให้ความ
ร่วมมือกบัสังคม อาจคดัเลือกโดยนกัเรียน ครูซ่ึงเป็นผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารโรงเรียน และผูป้กครอง
นกัเรียน เม่ือครูไดรั้บการชมเชยหรือรางวลั ก็ยอ่มเกิดความภาคภูมิใจ มีความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานมากข้ึน และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ และยอ่มส่งผลให้ครูปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีต่อนกัเรียนและเพื่อครูต่อไป 

5.  โรงเรียนควรจดัโครงการหรือกิจกรรมท่ีครูและนกัเรียนมีส่วนร่วม เช่นโครงการส่งคืน
ของท่ีหายสู่เจา้ของ โครงการลดน ้ าเสียเพื่อเจา้พระยาสดใส เป็นตน้ เพื่อให้ครูปฏิบติักิจกรรมเป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูต่อผูรั้บ 
บริการ 
 

5.3.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานมีอิทธิพลทั้งทางตรงเชิงบวกและทางออ้มเชิง

บวกต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นัน่คือ เม่ือครูมีความสัม -
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พนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีดี จะส่งผลให้ครูปฏิบติัตามจรรยาบรรณเหมาะ 
สมมากข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงานและผูบ้ริหารโรงเรียนมีส่วนส าคญั  

เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกและทางออ้ม
เชิงบวกต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานมากท่ีสุด ซ่ึงแนวทางในการจดักิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีในหน่วย 
งานเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งราบร่ืน และท าใหเ้กิดความรู้สึกอบอุ่นใจในการท างาน มี
ดงัน้ี 

1.  โรงเรียนควรมีการจดักิจกรรมสานสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในโรงเรียน อาจจดัปีการ 
ศึกษาละ 1 คร้ัง โดยให้ครูไดมี้โอกาสเลือกสถานท่ีท่ีตอ้งการศึกษาดูงานตามความตอ้งการในการ
แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง ซ่ึงในการจดักิจกรรมอาจมีการสอดแทรกกิจกรรมท่ีหล่อหลอม
ความสัมพนัธ์ เช่น กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสริมสร้างทีมงาน (วอล์คแรลล่ี) เพื่อแลกเปล่ียนความคิด 
เห็น เผชิญอุปสรรค และเรียนรู้ร่วมกนั ท าใหค้รูมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั เขา้ใจกนัมากยิง่ข้ึน  

2.  นอกจากการจดักิจกรรมในระดบัโรงเรียนแลว้ ในแต่ละกลุ่มงานของโรงเรียน อนัไดแ้ก่ 
กลุ่มงานบริหารวชิาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารทัว่ 
ไป และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ควรจดักิจกรรมสานสัมพนัธ์ในกลุ่มงาน ถึงแมจ้ะไม่ไดจ้ดักิจ -
กรรมออกนอกสถานท่ี แต่อาจจดักิจกรรมในโรงเรียน เช่น การจดัการแสดงในงานวนัส าคญัของ
โรงเรียนร่วมกนั การร่วมท าบุญตกับาตรร่วมกนั การท าอาหารรับประทานร่วมกนั หรือเม่ือมีเพื่อน
ร่วมงานจดังานส าคญั ก็ไปร่วมงานหรือช่วยงานตามสมควร เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดี  และ
ปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

3.  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการสร้างความสัมพนัธ์กบัครู โดยให้ความส าคญัอยา่งเท่าเทียม
กนั ทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนบุคคลของครูตามสมควร เช่น ในวนัเกิดของครูหรือเม่ือครูประสบ
ความส าเร็จ ผูบ้ริหารอาจกล่าวอวยพร เม่ือครอบครัวของครูในโรงเรียนมีการจดังานมงคลหรืองาน
อวมงคลควรเขา้ไปแสดงความยินดีหรือเสียใจตามสมควร หรือเม่ือเพื่อนร่วมงานหรือบิดามารดา
ของเพื่อนร่วมงานมีอาการเจ็บป่วยก็มีการถามไถ่ถึงอาการและเยี่ยมอาการตามสมควร ซ่ึงจะท าให้
ครูรู้สึกวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนเอาใจใส่ ดูแล และรู้สึกมีความสุขในการปฏิบติังานในโรงเรียนมากข้ึน 
ซ่ึงจะส่งผลใหค้รูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีแรงจูงในในการปฏิบติังานมากข้ึน เกิดเจต-
คติต่อวชิาชีพครูท่ีดี ท าใหป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพเหมาะสมมากข้ึน 
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5.3.3  สภาพแวดล้อมในการท างาน 
สภาพแวดลอ้มในการท างานมีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของ

ครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นัน่คือ เม่ือโรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี จะส่ง 
ผลใหค้รูปฏิบติัตามจรรยาบรรณมากข้ึน  

เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในการท างานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกเงินเดือนและผลประโยชน์
เก้ือกูลมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าเม่ือโรงเรียนมีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบติั ตกแต่ง
อาคารสถานท่ีและสภาพภูมิทศัน์อยา่งเหมาะสม ท าให้ครูเกิดความคิดเห็นท่ีดีเก่ียวกบัเงินเดือนและ
ผลประโยชน์เก้ือกลูมากข้ึน ซ่ึงส่งผลใหค้รูปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม โดยมีแนวทางใน
การจดัสภาพแวดลอ้มดงัน้ี 
 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการจดัสภาพแวดล้อมในส่วนของอาคารสถานท่ี บรรยากาศใน
โรงเรียนให้มีความร่มร่ืน น่าอยู่ รวมทั้งจดัห้องพกัครู ให้มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
ปฏิบติังาน โดยค านึงถึงความตอ้งการของครูตามความเหมาะสมและศกัยภาพของแต่ละโรงเรียน 
เพราะการจดัสภาพแวดล้อมในการท างาน ถือเป็นการจดัสวสัดิการประเภทหน่ึง จึงท าให้ครูเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจ ความสุข และเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีท าให้ครูความคิดเห็นท่ีดีเก่ียวกบัเงินเดือน ผล 
ประโยชน์และสวสัดิการเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหค้รูปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสมมากข้ึน 
 

5.3.4  เงินเดือนและผลประโยชน์เกือ้กูล 
เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลูมีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

ของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นัน่คือ เม่ือครูไดรั้บเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม จะส่งผลใหค้รูปฏิบติัตามจรรยาบรรณมากข้ึน  

เน่ืองจากเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูลมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอในการ
ปฏิบติังานมากท่ีสุด เงินเดือนและผลประโยชน์โดยส่วนใหญ่ ครูได้รับจากกรมบญัชีกลาง กระ 
ทรวงการคลงั โดยท่ีรัฐควรก าหนดเงินเดือน สวสัดิการและผลประโยชน์ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต
ในสังคมปัจจุบนั นอกจากนั้นโรงเรียนยงัมีบทบาทเก่ียวกบัเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล ซ่ึงมี
แนวทางในการจดัดงัน้ี 

1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เช่น มีเกณฑ ์
เง่ือนไขท่ีชดัเจน มีคณะกรรมการในการพิจารณาท่ีเป็นกลางซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากครูโดยส่วน
ใหญ่และใชม้าตรฐานเดียวกนัในการพิจารณา เพื่อให้ครูรู้สึกไดรั้บความยุติธรรมท่ีเท่าเทียมกนั ซ่ึง
ส่งผลใหค้รูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากข้ึน 
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2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการจดัสวสัดิการในดา้นต่างๆเพิ่มมากข้ึน เช่น สหกรณ์ครูใน
โรงเรียน การยืมเงินโรงเรียนส าหรับครูท่ีบรรจุเขา้รับราชการใหม่ การสนบัสนุนเงินเขา้ร่วมอบรม
จากหน่วยงานภายนอก การจดัรถบริการเม่ือครูเดินทางไปท ากิจกรรมหรือพานกัเรียนเขา้ร่วมการ
แข่งขนัในหน่วยงานภายนอก เป็นตน้ 
 

5.4  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 
 จากผลการศึกษา เร่ืองปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1.  ควรขยายผลการศึกษาในกลุ่มประชากรภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนั 
ตก และภาคใต ้เพื่อเปรียบเทียบกบัปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2.  ควรท าการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพในดา้น
จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อผูร่้วม
ประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคมของครู เพื่อให้สามารถพฒันาการปฏิบติัตามจรรยา 
บรรณในแต่ละดา้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ล้ียง ชาตาธิคุณ  
    อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มิตร ถ่ินปัญจา  
    อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
3. นายเกษม   เป้าศรีวงษ ์ 
    ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ส านกังานการมธัยมศึกษาเขต 22 
4. นายพิเชษฐ ์  สวสัดิวทิยะยง  
    ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายในการวัด  
(Item Objective Congruence: IOC) 

 

ตารางที่ ข.1  ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงาน ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน ความสัมพันธ์ 

      ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และเงินเดือนและ 

       ผลประโยชน์เกื้อกูล 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม ค่าความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

นโยบายและการบริหารงาน 

1 โรงเรียนมีนโยบายและมาตรการในการกระตุ้นให้ครูปฏิบัติ

หน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 

1.00 

2 โรงเรียนมีนโยบายและการบริหารงานท่ีเป็นระบบ เคร่งครัด 

ในเร่ืองของวินัยและการปฏิบัติตนของครู 

1.00 

3 โรงเรียนมีนโยบายการมอบรางวัล หรือยกย่องชมเชยครูท่ีมีความ

ประพฤติดีอยู่เป็นประจ า 

1.00 

4 นโยบายของโรงเรียนให้ความส าคัญกับครูในโรงเรียนอย่างเท่า

เทียม 

1.00 

5 โรงเรียนมีการกระตุ้นและสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมเพื่อ

นักเรียนอยู่เสมอ 

1.00 

ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน 

6 ท่านมีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในการท างาน 1.00 

7 ท่านมีความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูได้นาน 

ตามท่ีต้องการ 

1.00 

8 ผู้บริหารให้ความคุ้มครองและเอาใจใส่การปฏิบัติงานของท่าน 1.00 

9 โรงเรียนมีหลักประกันให้ครูในการปฏิบัติงาน 1.00 
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ตารางที่ ข.1  (ต่อ) 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม ค่าความสอดคล้อง 
(IOC) 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 

10 เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 1.00 

11 เม่ือเกิดความไม่เข้าใจหรือการขัดแย้งกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

ไม่มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน 

0.25 

12 ท่านและเพื่อนร่วมงานท างานร่วมกันด้วยความราบร่ืน 1.00 

13 ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 1.00 

14 ท่านมีความรู้สึกอบอุ่นใจเม่ืออยู่ท่ามกลางเพื่อนร่วมงาน 1.00 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

15 ท่ีตั้งของโรงเรียนสะดวกในการติดต่อและประสานงาน 

กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

0.00 

16 โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม 

1.00 

17 การตกแต่งอาคารสถานท่ีและสภาพภูมิทัศน์ มีความสวยงามและ

เหมาะสม 

1.00 

18 สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของท่านเอื้อต่อการท างานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

1.00 

19 โรงเรียนของท่านบรรยากาศสะอาดและร่มร่ืน 1.00 

เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 

20 เงินเดือนของท่านเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 1.00 

21 ท่านได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 1.00 

22 เงินเดือนท่ีท่านได้รับค่อนข้างน้อยไม่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน

และความรู้ความสามารถของท่าน 

0.25 

23 ท่านได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสมและยุติธรรม 1.00 

24 ท่านรู้สึกว่าผลประโยชน์ตอบแทนของอาชีพครูน้อยกว่าท่ีควรจะ

เป็น 

0.25 
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ตารางที่ ข.2  ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม ค่าความสอดคล้อง 
(IOC) 

1 เม่ือท่านปฏิบัติงานส าเร็จมักจะได้รับค ายกย่องชมเชยจากเพื่อน

ร่วมงาน 

1.00 

2 ผู้บังคับบัญชายอมรับและช่ืนชมในการแสดงความคิดเห็นของท่าน 1.00 

3 นักเรียนและผู้ปกครองให้ความเคารพและยอมรับในความรู้

ความสามารถของท่าน 

1.00 

4 ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมปฏิบัติงานภายในโรงเรียนและหน่วยงาน

อ่ืน 

1.00 

5 มีความภูมิใจในภาระงานท่ีได้รับจากผู้บังคับบัญชา 1.00 

6 ท่านได้รับมอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถ 1.00 

7 ท่านได้รับความไว้วางใจในการตัดสินใจในงานท่ีตนรับผิดชอบ 1.00 

8 ปริมาณงานท่ีท่านรับผิดชอบมีความเหมาะสม 1.00 

9 งานท่ีท่านปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีส่วนส่งเสริมให้ท่านได้รับ

ความก้าวหน้า 

1.00 

10 ท่านได้รับการสนับสนุนให้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 1.00 

 

ตารางที่ ข.3  ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม ค่าความสอดคล้อง 
(IOC) 

1 ท่านมีความพึงพอใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในหน่วยงาน 1.00 

2 ท่านมีความพึงพอใจต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 1.00 

3 ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 1.00 

4 ท่านมีความพึงพอใจต่อต่อนโยบายและระบบการบริหารงานของ

โรงเรียน 

1.00 

5 ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดสรรอัตราก าลังในการท างาน 1.00 

6 ท่านมีความพึงพอใจต่อสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานในโรงเรียน 1.00 
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ตารางที่ ข.3  (ต่อ) 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม ค่าความสอดคล้อง 
(IOC) 

7 ท่านมีความพึงพอใจต่องบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีได้รับเพื่อ

ปฏิบัติงาน 

1.00 

8 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือในการ

ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 

1.00 

9 ท่านมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา

ความรู้ 

1.00 

10 ท่านมีความพึงพอใจต่ออ านาจการตัดสินใจภายใต้ขอบเขตงานท่ี

รับผิดชอบ 

1.00 

 

ตารางที่ ข.4  ปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม ค่าความสอดคล้อง 
(IOC) 

1 ท่านคิดว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพท่ีมีเกียรติควรค่าแก่การยกย่องและ

สรรเสริญ 

1.00 

2 ท่านรู้สึกว่าตนเองไม่เหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพครู 0.50 

3 ท่านคิดว่าครูต้องเป็นผู้ท่ีมีจิตใจอดกลั้นและมีจิตใจเข็มแข็งหนัก

แน่น 

1.00 

4 ท่านคิดว่าถึงแม้ปราศจากครูแล้วสังคมจะเจริญต่อไปได้ -0.50 

5 ท่านคิดว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพท่ีมีสิทธิและเสรีภาพน้อยกว่า

วิชาชีพอ่ืน 

0.50 

6 ท่านคิดว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพท่ีคนทั่วไปเป็นได้ ไม่ต้องมี

อุดมการณ์ 

0.50 

7 ท่านรู้สึกมองอนาคตในการประกอบวิชาชีพครูด้วยความหดหู่ 0.50 

8 ท่านคิดว่าอาชีพครูท าให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตทรุดโทรม 0.50 
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ตารางที่ ข.5  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม ค่าความสอดคล้อง 
(IOC) 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 

1 ท่านเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาและท าวิจัยในชั้นเรียน แสวงหา

ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชาท่ีสอนอยู่เสมอ 

1.00 

2 ท่านแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างท่ีดีตามกาลเทศะเป็น

ตัวอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 

1.00 

3 ท่านไปโรงเรียนก่อนเวลาเข้าเรียนและกลับหลังเวลาเลิกเรียน 1.00 

4 ท่านติดตามข่าวสารทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง พร้อม

ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

1.00 

5 ท่านรักษาช่ือเสียงอย่างเคร่งครัดไม่ให้ขึ้นช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติเส่ือม

เสีย 

1.00 

6 ท่านน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัย มาช่วยในการจัดการเรียน

การสอน 

1.00 

7 ท่านประเมินตนเองตลอดเวลาในขณะท่ีท างาน 1.00 

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

8 ท่านอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ 1.00 

9 ท่านมีความรัก ศรัทธา ซ่ือสัตย์และสุจริตในวิชาชีพ ด้วยความ

เช่ือมั่น ช่ืนชม และภาคภูมิใจ 

1.00 

10 ท่านให้ความร่วมมือในการพัฒนาและเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนครู

และโรงเรียน 

1.00 

11 ท่านมีความสนใจต่อความเคล่ือนไหวด้านต่าง ๆ ท่ีอาจจะมี

ผลกระทบต่อโรงเรียนและวิชาชีพครู 

1.00 

12 เม่ือท่านคัดลอกหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ท่านมักจะ

ขออนุญาตหรืออ้างอิงเจ้าของผลงาน 

1.00 

13 ท่านสนับสนุน ส่งเสริม และเชิดชูเกียรติ ผู้ท่ีมีผลงานในวิชาชีพ 1.00 

14 ท่านใช้ความรู้ท่ีหลากหลายในการปฏิบัติงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้

กับเพื่อนร่วมงาน 

1.00 
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ตารางที่ ข.5  (ต่อ) 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม ค่าความสอดคล้อง 
(IOC) 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

15 ท่านให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์ด้วยความเมตตากรุณาอย่าง

เต็มก าลังความสามารถและเสมอภาค 

1.00 

16 ท่านให้ความรู้แก่ศิษย์เพียงบางส่วน และให้ศิษย์หาความรู้เพิ่มเติม

โดยการเรียนพิเศษกับตน 

-0.50 

17 หากศิษย์มีปัญหาในการเรียนรู้ ท่านมักจะหาเหตุผล เพื่อแก้ไข

ปัญหาและให้ความช่วยเหลือ 

1.00 

18 ท่านให้ศิษย์มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนการสอนและเลือก

เรียนตามความถนัด 

1.00 

19 ท่านจะไม่เปิดเผยความลับของศิษย์ เพื่อท าให้ศิษย์เส่ือมเสียช่ือเสียง  1.00 

20 ท่านใช้ภาษาท่ีสร้างสรรค์ยกย่องชมเชยศิษย์ด้วยความจริงใจและ

เสมอภาค 

1.00 

21 ท่านให้โอกาสแก่ศิษย์ได้แสดงออกด้านความคิดเห็นและความ

สร้างสรรค์ 

1.00 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

22 ท่านให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการจัดการ

เรียนการสอนด้วยความเต็มใจ 

1.00 

23 ท่านมักจะไม่พูดจาท่ีเป็นการซ ้าเติมปัญหา หรือข้อบกพร่องต่อ

เพื่อนร่วมงาน 

1.00 

24 ท่านมักจะปิดบังข้อมูลบางส่วน ให้ข้อมูลเท็จท าให้เกิดความเข้าใจ

ผิดหรือเกิดความเสียหายต่อเพื่อนร่วมงาน 

-0.50 

25 ท่านเข้าร่วมกิจกรรม พบปะสังสรรค์ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ

เพื่อนร่วมงาน 

1.00 

26 ท่านมักจะสละทรัพย์สินส่วนตัวช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เม่ือเพื่อน

ร่วมงานต้องการความช่วยเหลือหรือเดือดร้อน 

0.00 
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ตารางที่ ข.5  (ต่อ) 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม ค่าความสอดคล้อง 
(IOC) 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

27 ท่านรับฟังความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน

ด้วยความจริงใจ 

1.00 

จรรยาบรรณต่อสังคม 

28 ท่านให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาและปรับปรุง

สภาพแวดล้อมของชุมชน 

1.00 

29 ท่านมักจะเข้าร่วมกิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา ประเพณีของ

ชุมชน 

1.00 

30 ท่านวางตัวเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่ล าเอียงฝักใฝ่ฝ่ายใด 1.00 

31 ท่านน าข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท่ีดีงาม มาใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.00 

32 ท่านพยายามเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน เพื่อสร้างช่ือเสียง 0.50 

33 ท่านน าศิษย์เข้าร่วมในการพัฒนาชุมชน เม่ือชุมชนต้องการความ

ช่วยเหลือเท่านั้น 

-0.50 

 

ตารางที่ ข.6  ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม ค่าความสอดคล้อง 
(IOC) 

1 จรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นแบบแผนท่ีข้าราชการครูต้องประพฤติ

ปฏิบัติ 

1.00 

2 มาตรฐานการปฏิบัติตนเป็นสิ่งท่ีก าหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 1.00 

3 จรรยาบรรณแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง 

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ และ

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

1.00 
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ตารางที่ ข.6  (ต่อ) 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม ค่าความสอดคล้อง 
(IOC) 

4 “ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและ

วิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองอยู่เสมอ” เป็นพฤติกรรมตามจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

1.00 

5 การไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพครู เป็น

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.00 

6 การคัดลอกหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน เป็นพฤติกรรม

ท่ีไม่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณ 

วิชาชีพครู 

1.00 

7 องค์กรวิชาชีพครูในปัจจุบัน คือคุรุสภาเท่านั้น 1.00 

8 บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

วิชาชีพครูของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีสิทธิกล่าวหาผู้

ได้รับใบอนุญาต โดยยื่นเร่ืองต่อคณะกรรมการคุรุสภา 

1.00 

9 เม่ือครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู จะได้รับโทษ “ตัด

เงินเดือน”  

1.00 

10 โทษ “พักใบอนุญาต” ผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มี

เวลาไม่เกิน 3 ปี 

1.00 
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ผลการวเิคราะห์อ านาจการจ าแนกของข้อค าถามในแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่ข.7  ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ของแบบประเมินค่าเร่ืองโยบายและการบริหารงาน  

       ความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน  
       สภาพแวดลอ้มในการท างาน เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู ความพึงพอใจในการ     
       ปฏิบติังาน แรงจูงใจในการปฏิบติังาน เจตคติต่อวชิาชีพ ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณ 
       วชิาชีพ และการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 

นโยบายและการบริหารงาน 
1 0.697 
2 0.724 
3 0.720 
4 0.793 
5 0.632 

ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน 
1 0.632 
2 0.629 
3 0.839 
4 0.881 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 
1 0.792 
2 0.806 
3 0.790 
4 0.759 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
1 0.792 
2 0.910 
3 0.883 
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ตารางที ่ข.7  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 

4 0.821 
เงินเดือนและผลประโยชน์เกือ้กูล 

1 0.785 
2 0.882 
3 0.862 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
1 0.546 
2 0.767 
3 0.621 
4 0.680 
5 0.824 
6 0.818 
7 0.706 
8 0.577 
9 0.729 

10 0.647 
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

1 0.656 
2 0.696 
3 0.771 
4 0.719 
5 0.645 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
6 0.560 
7 0.557 
8 0.874 

10 0.759 
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ตารางที ่ข.7  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าอ านาจการจ าแนก 

เจตคติต่อวชิาชีพ 
1 0.426 
2 0.592 
3 0.364 
4 0.670 
5 0.674 
6 0.730 
7 0.690 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
1 0.628 
2 0.516 
3 0.418 
4 0.686 
5 0.523 
6 0.497 
7 0.476 
8 0.553 
9 0.521 

10 0.733 
11 0.503 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ   
12 0.446 
13 0.627 
14 0.683 
15 0.602 
16 0.624 
17 0.443 
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ตารางที่ ข.7  (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 

18 0.488 
19 0.614 
20 0.588 
21 0.751 
22 0.505 
23 0.634 
24 0.622 
25 0.489 
26 0.479 
27 0.389 
28 0.445 
29 0.242 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามเร่ืองปัจจยัเชิงสาเหตุที่มีต่อการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพ
ของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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แบบสอบถามเร่ืองปัจจัยเชิงสาเหตุทีม่ต่ีอการปฏบัิติตามจรรยาบรรณวชิาชีพของครู 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะสถิติ
ประยุกต์ สาขาการวิจยัเพื่อการบริหารและการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ระดับการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู  และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 7 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 
ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหารงาน ความรู้สึกมัน่คงใน

หน่วยงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
และเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 

ตอนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ตอนที ่4 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ตอนที ่5 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเจตคติต่อวชิาชีพครู 
ตอนที ่6 แบบสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของครู 
ตอนที ่7 แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกขอ้และตามความเป็นจริง ซ่ึงถ้าตอบ
แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง จะท าให้การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีขาดความ
เท่ียงตรงและไม่เกิดประโยชน์ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ทางการศึกษา
เท่านั้น จะไม่กระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าท่ีของท่านแต่ประการใด และขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ี
ท่านตอบในแบบสอบถามจะถือเป็นความลบัและจะน าเสนอผลการศึกษาในภาพรวม 

ผูว้จิยัหวงัวา่จะไดรั้บความร่วมมือดว้ยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

นางสาวปนดัดา   วฒัโน 
                                         ผูว้ิจยั                    

แบบสอบถามเลขท่ี  
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือเติมค าลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

1. เพศ      ชาย    หญิง 

2. อายุ    

  20 – 29 ปี     30 – 39 ปี    40 – 49 ปี   

  50 – 59 ปี     ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ  

  ครูอัตราจ้าง /ครูผู้ช่วย   ครู     ครูช านาญการ  

  ครูช านาญการพิเศษ    ครูเช่ียวชาญ    ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

4. ประสบการณ์ท างาน ................................... ปี 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  

  คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย   

  การงานพื้นฐานอาชีพ   สังคมศึกษา    ภาษาต่างประเทศ 

  สุขศึกษาและพละศึกษา   ศิลปะ    แนะแนว / กิจกรรม 

        พัฒนาผู้เรียน  

6. ระดับการศึกษา   

  อนุปริญญา     ปริญญาตรี    ปริญญาโท   

  ปริญญาเอก     อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................. 

7. รายได้ (บาท / เดือน)  

  ต ่ากว่า 10,000     10,000 – 19,999    20,000 – 29,999  

  30,000 – 39,999    40,000 – 49,999   ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป 

8. สถานภาพการสมรส 

  โสด     สมรส    หย่าร้าง   

  แยกกันอยู่     หม้าย    อ่ืน ๆ โปรดระบุ........
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ตอนที ่2  ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงาน ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน ความสัมพนัธ์ 
 ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และเงินเดือนและผลประโยชน์ 
  ตอบแทน  

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 
     ปัจจุบนัในโรงเรียนตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 
ข้อ
ที ่

 
ข้อความ 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

นโยบายและการบริหารงาน 
1 โรงเรียนของท่านมีนโยบายและมาตรการในการกระตุน้ใหค้รู

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละรับผดิชอบต่อวชิาชีพ 
     

2 โรงเรียนของท่านมีนโยบายและการบริหารงานท่ีเป็นระบบ  
เคร่งครัดในเร่ืองของวนิยัและการปฏิบติัตนของครู 

     

3 โรงเรียนของท่านมีนโยบายการมอบรางวลั หรือยกยอ่งชมเชยครู 
ท่ีมีความประพฤติดีอยูเ่ป็นประจ า 

     

4 โรงเรียนของท่านมีนโยบายท่ีใหค้วามส าคญักบัครูในโรงเรียน 
อยา่งเท่าเทียมกนั 

     

5 โรงเรียนของท่านมีการกระตุน้และสนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรม 
เพ่ือนกัเรียนอยูเ่สมอ 

     

ความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงาน 
1 ท่านมีความรู้สึกมัน่คงและปลอดภยัในการปฏิบติังาน      
2 ท่านมีความมัน่ใจวา่สามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีครูไดน้าน

ตามท่ีตอ้งการ 
     

3 ผูบ้ริหารใหค้วามคุม้ครองและเอาใจใส่การปฏิบติังานของท่าน      
4 โรงเรียนของท่านมีหลกัประกนัใหค้รูในการปฏิบติังาน      
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 
1 เพ่ือนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือในการปฏิบติังาน      
2 ท่านและเพ่ือนร่วมงานท างานร่วมกนัดว้ยความราบร่ืน      
3 ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุนและเก้ือกลูท่านและเพ่ือนครู      
4 ท่านมีความรู้สึกอบอุ่นใจเม่ืออยูท่่ามกลางเพ่ือนร่วมงาน      
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ข้อ
ที ่

 
ข้อความ 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
1 โรงเรียนของท่านมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน

อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
     

2 โรงเรียนของท่านมีการตกแต่งอาคารสถานท่ีและสภาพภูมิทศัน์
ใหส้วยงามและเหมาะสม 

     

3 ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนของท่านเอ้ือต่อการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

     

4 โรงเรียนของท่านบรรยากาศสะอาดและร่มร่ืน      
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทน 
1 เงินเดือนของท่านเพียงพอต่อการด ารงชีวติ      
2 ท่านไดรั้บความเป็นธรรมในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน      
3 โรงเรียนของท่านจดัสวสัดิการอยา่งเหมาะสมและยติุธรรม      

ตอนที ่3   ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 

  ปัจจุบนัในโรงเรียนตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 
ข้อ
ที ่

 
ข้อความ 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1 เม่ือท่านปฏิบติังานส าเร็จมกัจะไดรั้บค ายกยอ่งชมเชยจากเพ่ือน
ร่วมงาน 

     

2 ผูบ้งัคบับญัชายอมรับและช่ืนชมในการแสดงความคิดเห็นของ
ท่าน 

     

3 นกัเรียนและผูป้กครองใหค้วามเคารพและยอมรับในความรู้
ความสามารถของท่าน 

     

4 ท่านไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมปฏิบติังานภายในโรงเรียนและ
หน่วยงานอ่ืน 

     

5 มีความภูมิใจในภาระงานท่ีไดรั้บจากผูบ้งัคบับญัชา      
6 ท่านไดรั้บมอบหมายงานตรงกบัความรู้ความสามารถ      
7 ท่านไดรั้บความไวว้างใจในการตดัสินใจในงานท่ีตนรับผดิชอบ      
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ข้อ
ที ่

 
ข้อความ 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

8 ปริมาณงานท่ีท่านรับผดิชอบมีความเหมาะสม      
9 งานท่ีท่านปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนัมีส่วนส่งเสริมใหท่้านไดรั้บ

ความกา้วหนา้ 
     

10 ท่านไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้พ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์
วชิาชีพ 

     

ตอนที ่4   ปัจจัยด้านความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 

   ปัจจุบนัในโรงเรียนตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 
ข้อ
ที ่

 
ข้อความ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1 ท่านมีความพึงพอใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในหน่วยงาน      
2 ท่านมีความพึงพอใจต่อภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย      
3 ท่านมีความพึงพอใจต่อการจดัสวสัดิการภายในโรงเรียน      
4 ท่านมีความพึงพอใจต่อนโยบายและระบบการบริหารงานของ

โรงเรียน 
     

5 ท่านมีความพึงพอใจต่อการจดัสรรอตัราก าลงัในการท างาน      
6 ท่านมีความพึงพอใจต่อสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมงานใน

โรงเรียน 
     

7 ท่านมีความพึงพอใจต่องบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีไดรั้บเพ่ือ
ปฏิบติังาน 

     

8 ท่านมีความพึงพอใจต่อการใหค้  าปรึกษา การช่วยเหลือในการ
ปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา 

     

9 ท่านมีความพึงพอใจต่อการสนบัสนุนเขา้รับการอบรมเพ่ือ
พฒันาความรู้ 

     

10 ท่านมีความพึงพอใจต่ออ านาจการตดัสินใจภายใตข้อบเขตงาน
ท่ีรับผดิชอบ 
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ตอนที ่5   ปัจจัยด้านเจตคติต่อวชิาชีพครู 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงมาก 
     ท่ีสุด 

 
ข้อ
ที ่

 
ข้อความ 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1 ท่านคิดวา่วชิาชีพครูเป็นวชิาชีพท่ีมีเกียรติควรค่าแก่การยกยอ่ง
และสรรเสริญ 

     

2 ท่านรู้สึกวา่ตนเองไม่เหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพครู      
3 ท่านคิดวา่ครูตอ้งเป็นผูท่ี้มีจิตใจอดกลั้นและมีจิตใจเขม็แขง็หนกั

แน่น 
     

4 ท่านคิดวา่วชิาชีพครูเป็นวชิาชีพท่ีมีสิทธิและเสรีภาพนอ้ยกวา่
วชิาชีพอ่ืนๆ 

     

5 ท่านคิดวา่วชิาชีพครูเป็นวชิาชีพท่ีคนทัว่ไปเป็นได ้ไม่ตอ้งมี
อุดมการณ์ 

     

6 ท่านมองอนาคตในการประกอบวชิาชีพครูดว้ยความหดหู่      
7 ท่านคิดวา่อาชีพครูท าใหสุ้ขภาพกายและสุขภาพจิตทรุดโทรม      

 
ตอนที ่6 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพของครู 
ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 

  ปัจจุบนัในโรงเรียนตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

ข้อ
ที ่

 
ข้อความ 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
1 ท่านเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนาและท าวจิยัในชั้นเรียน 

แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวชิาท่ีสอนอยูเ่สมอ 
     

2 ท่านแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอยา่งท่ีดีตามกาลเทศะเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน 

     

3 ท่านไปโรงเรียนก่อนเวลาเขา้เรียนและกลบัหลงัเวลาเลิกเรียน      
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ข้อ
ที ่

 
ข้อความ 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

4 ท่านติดตามข่าวสารทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง พร้อม
ปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

     

5 ท่านรักษาช่ือเสียงอยา่งเคร่งครัดไม่ใหข้ึ้นช่ือวา่เป็นผูป้ระพฤติ
เส่ือมเสีย 

     

6 ท่านน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมทนัสมยั มาช่วยในการจดัการ
เรียนการสอน 

     

7 ท่านประเมินตนเองตลอดเวลาในขณะท่ีปฏิบติังาน      
จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
8 ท่านอุทิศตนเพ่ือความกา้วหนา้ของวชิาชีพ      
9 ท่านมีความรัก ศรัทธา ซ่ือสตัยแ์ละสุจริตในวชิาชีพ ดว้ยความ

เช่ือมัน่ ช่ืนชม และภาคภูมิใจ 
     

10 ท่านใหค้วามร่วมมือในการพฒันาและเขา้ร่วมกิจกรรมกบัเพ่ือน
ครูและโรงเรียน 

     

11 ท่านมีความสนใจต่อความเคล่ือนไหวดา้นต่าง ๆ ท่ีอาจจะมี
ผลกระทบต่อโรงเรียนและวชิาชีพครู 

     

12 เม่ือท่านคดัลอกหรือน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน ท่านมกัจะ
ขออนุญาตหรืออา้งอิงเจา้ของผลงาน 

     

13 ท่านสนบัสนุน ส่งเสริม และเชิดชูเกียรติ ผูท่ี้มีผลงานในวชิาชีพ      
14 ท่านใชค้วามรู้ท่ีหลากหลายในการปฏิบติังาน และแลกเปล่ียน

เรียนรู้กบัเพ่ือนร่วมงาน 
     

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
15 ท่านใหค้  าปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษยด์ว้ยความเมตตากรุณาอยา่ง

เตม็ก าลงัความสามารถและเสมอภาค 
     

16 หากศิษยมี์ปัญหาในการเรียนรู้ ท่านมกัจะหาเหตุผล เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาและใหค้วามช่วยเหลือ 

     

17 ท่านใหศิ้ษยมี์ส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนการสอนและ
เลือกเรียนตามความถนดั 

     

18 ท่านจะไม่เปิดเผยความลบัของศิษยต์่อศิษยค์นอ่ืน เพื่อท าใหเ้ส่ือม
เสียช่ือเสียง  
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ข้อ
ที ่

 
ข้อความ 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

19 ท่านใชภ้าษาท่ีสร้างสรรคย์กยอ่งชมเชยศิษยด์ว้ยความจริงใจ 
และเสมอภาค 

     

20 ท่านใหโ้อกาสแก่ศิษยไ์ดแ้สดงออกดา้นความคิดเห็นและความ
สร้างสรรค ์

     

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ    
21 ท่านใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการจดัการ

เรียนการสอนดว้ยความเตม็ใจ 
     

22 ท่านมกัจะไม่พดูจาท่ีเป็นการซ ้ าเติมปัญหา หรือขอ้บกพร่องต่อ
เพ่ือนร่วมงาน 

     

23 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรม พบปะสงัสรรค ์เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
เพ่ือนร่วมงาน 

     

24 ท่านรับฟังความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของเพ่ือน
ร่วมงาน 

     

จรรยาบรรณต่อสังคม 
25 ท่านใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาและปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มของชุมชน 
     

26 ท่านมกัจะเขา้ร่วมกิจกรรม วนัส าคญัทางศาสนา ประเพณีของ
ชุมชน 

     

27 ท่านวางตวัเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่ล าเอียงฝักใฝ่ฝ่ายใด      
28 ท่านน าขอ้มูล ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมท่ีดีงาม มาใชใ้น

กิจกรรมการเรียนการสอน 
     

29 ท่านพยายามเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชน เพื่อสร้างช่ือเสียง      
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ตอนที ่7 ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องค าตอบท่ีท่านเลือก  

ข้อที ่ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1 จรรยาบรรณวชิาชีพครูเป็นแบบแผนท่ีขา้ราชการครูตอ้งประพฤติปฏิบติั   
2 มาตรฐานการปฏิบติัตนเป็นส่ิงท่ีก าหนดจรรยาบรรณของวชิาชีพ   
3 จรรยาบรรณแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณ

ต่อวชิาชีพ จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ และจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบ
วชิาชีพ 

  

4 “ครูตอ้งมีวนิยัในตนเอง พฒันาตนเองดา้นวชิาชีพ บุคลิกภาพและวสิยัทศัน์
ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองอยูเ่สมอ” 
เป็นพฤติกรรมตามจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

  

5 การไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวชิาชีพครู เป็นพฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงคต์ามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

  

6 การคดัลอกหรือน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน เป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคต์ามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

  

7 องคก์รวชิาชีพครูในปัจจุบนั คือคุรุสภาเท่านั้น   
8 บุคคลซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณวชิาชีพครู

ของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพมีสิทธิกล่าวหาผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 
โดยยืน่เร่ืองต่อคณะกรรมการคุรุสภา 

  

9 เม่ือครูประพฤติผดิจรรยาบรรณของวชิาชีพครู จะไดรั้บโทษ “ตดัเงินเดือน”    
10 โทษ “พกัใบอนุญาต” ผูป้ระพฤติผิดจรรยาบรรณของวชิาชีพครู มีเวลาไม่

เกิน 3 ปี 
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ภาคผนวก ง 
 

ผลการวเิคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของกรอบแนวคดิ 
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 จากสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 – 10 เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และ

อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยโปรแกรม LISREL Version 

8.54 โดยใช้เทคนิค Structural Equation Modeling (SEM) ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 

รายละเอียดดังภาพท่ี ง.1 

 

 



 
 

ภาพที่ ง.1 ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรูปแบบโมเดลโครงสร้าง (SEM)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด  (Model Fit Indices of 

Measurement Model) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืน (Fit Model) ระหว่างโมเดลท่ีได้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี ง.1 

 

ตารางที่ ง.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด   

                    (Model Fit Indices of Measurement Model) 

 

ค่าสถิติที่ตรวจสอบ ค่าสถิติของ 

โมเดลเร่ิมต้น 

ค่าสถิติของ 

โมเดลสุดท้าย 

ค่าสถิติไค – สแควร์ 2()    2318.460 1507.310 

ค่าองศาอิสระ df() 529 514 

ค่าสถิติไค – สแควร์ /ค่าองศาอิสระ df/2( ) 4.323 2.933 

ระดับความน่าจะเป็น (Probability level) 0.000 0.000 

ดัชนีรากก าลังสองเฉล่ียของค่าความแตกต่างโดยประมาณ 

 (RMSEA) 

0.065 0.049 

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน GFI (Goodness of Fit Index) 0.860 0.900 

ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ CFI (Comparative Fit 

Index) 

0.970 0.980 
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ตารางที่ ง.2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด ความเท่ียงของตัวแปรแฝง    

                    (c) ความแปรปรวนของเฉล่ียของตัวแปรท่ีสกัดได้ด้วยองค์ประกอบ(v) และค่า 

                    ความเท่ียงตรงของตัวแปร(R2) จากโมเดลในขั้นสุดท้าย 

 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ Factor loading c v R2 

นโยบายและ 

การบริหารงาน 

 

นโยบาย 1 

นโยบาย 2 

นโยบาย 3 

นโยบาย 4 

นโยบาย 5 

 

0.550** 

0.550** 

0.790** 

0.890** 

0.580** 

0.831 0.500  

0.350 

0.400 

0.540 

0.730 

0.470 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

ในหน่วยงาน 

 

ความสัมพันธ์ 1 

ความสัมพันธ์ 2 

ความสัมพันธ์ 3 

ความสัมพันธ์ 4 

 

0.550** 

0.460** 

0.740** 

0.650** 

0.869 0.626  

0.620 

0.430 

0.780 

0.670 

สภาพแวดล้อม

ในการท างาน 

 

สภาพแวดล้อม 1 

สภาพแวดล้อม 2 

สภาพแวดล้อม 3 

สภาพแวดล้อม 4 

 

0.720** 

0.630** 

0.670** 

0.780** 

0.895 0.681  

0.670 

0.560 

0.690 

0.730 

ประสบการณ์ 

การท างาน 

ความมั่นคง 

ในหน่วยงาน 

 

 

 

 

ประสบการณ์ 

 

ความมั่นคง 1  

ความมั่นคง 2 

ความมั่นคง 3 

ความมั่นคง 4 

 

1.000** 

 

0.630** 

0.430** 

0.840** 

0.740** 

1.000 

 

0.835 

1.000 

 

0.567 

 

 

 

 

 

1.000 

 

0.510 

0.280 

0.780 

0.700 
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ตารางที่ ง.2  (ต่อ) 

 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ Factor 
loading 

c v R2 

เงินเดือนและ 

ผลประโยชน์ 

เกื้อกูล 

 

แรงจูงใจในการ 

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ 

ในกาปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

เจตคติต่อวิชาชีพ 

 

 

 

ความรู้เร่ือง

จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

 

เงินเดือน 1 

เงินเดือน 2 

เงินเดือน 3 

 

ความก้าวหน้า ความ

รับผิดชอบ และ

ลักษณะงาน 

ความส าเร็จและการ

ยอมรับนับถือ 

 

ความส าเร็จ 

รับผิดชอบและ

ลักษณะงาน 

ความก้าวหน้า 

ความสัมพันธ์และ

นโยบาย การบริหาร 

 

ความรู้สึกและ

พฤติกรรม 

ความรู้และความคิด 

 

ความรู้และความ

เข้าใจ 

พฤติกรรมท่ีพึง/ไม่

พึงประสงค์ 

บทลงโทษและวินัย 

 

0.560** 

0.820** 

0.800** 

 

2.940** 

 

 

2.040** 

 

 

0.830** 

 

 

5.090** 

 

 

 

1.270** 

 

0.600** 

 

0.600** 

0.490** 

 

0.230** 

0.809 

 

 

 

0.945 

 

 

 

 

 

0.813 

 

 

 

 

 

 

0.453 

 

 

 

0.531 

 

 

 

 

0.593 

 

 

 

0.896 

 

 

 

 

 

0.691 

 

 

 

 

 

 

0.312 

 

 

 

0.283 

 

0.320 

0.690 

0.770 

 

0.890 

 

 

0.900 

 

 

0.460 

 

 

0.920 

 

 

 

0.130 

 

0.490 

 

0.360 

 

0.360 

0.130 
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ตารางที่ ง.2  (ต่อ) 

 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ Factor loading c v R2 

การปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณ 

วิชาชีพ 

 

 

จรรยาบรรณต่อ

ตนเอง 

จรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อ

ผู้รับบริการ 

จรรยาบรรณต่อ 

ผู้ร่วมประกอบ

วิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อ

สังคม 

 

2.370** 

 

2.560** 

 

2.270** 

 

1.620** 

 

 

1.760** 

 

0.877 

 

0.588  

0.520 

 

0.650 

 

0.690 

 

0.600 

 

 

0.490 

 

หมายเหตุ:  ** p-value < 0.01 

 

ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างหรือค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Coefficient) ของตัว

แปรแฝง มีรายละเอียดดังภาพท่ี ง.2 และตารางท่ี ง.3 



  
 

ภาพที่ ง.2  ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบของการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 
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ตารางที่ ง.3  ผลการวิเคราะห์ถดถอยในสมการโครงสร้าง 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ความรู้สึกมั่นคง 

ในหน่วยงาน 

เงินเดือนและ 

ผลประโยชน์เกื้อกูล 

ความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน 

แรงจูงใจใน 

การปฏิบัติงาน 
TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

นโยบายและการบริหารงาน 0.64** 0.07** 0.57** 0.46** - 0.46** 0.42** 0.14** 0.28** 0.37** 0.37** - 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

หน่วยงาน 

0.28** 0.03** 0.25** 0.22** - 0.22** 0.31** 0.07** 0.24** 0.36** 0.25** 0.11** 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 0.02** 0.02** - 0.16** - 0.16** 0.17** 0.05** 0.12** 0.13** 0.13** - 

ประสบการณ์ท างาน 0.00** 0.00** - 0.01** - 0.01** 0.00** 0.00** - 0.00** 0.00** - 

ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน - - - - - - - - - 0.11* - 0.11* 

เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 0.14** - 0.14** - - - 0.31** - 0.31** 0.24** 0.24** - 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน - - - - - - - - - 0.72** - 0.72** 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - - - - - - - - - - - - 

เจตคติต่อวิชาชีพ - - - - - - - - - - - - 

ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ - - - - - - - - - - - - 
R2 0.760 0.520 0.690 0.600 
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ตารางที่ ง.3  (ต่อ) 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

เจตคติต่อวิชาชีพ ความรู้เร่ือง 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

นโยบายและการบริหารงาน 0.12** 0.12** - 0.26** 0.06** 0.20** 0.22** 0.22** - 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 0.12** 0.12** - 0.06** 0.06** - 0.15** 0.07** 0.08** 

สภาพแวดล้อมในการท างาน  0.04** 0.04** - 0.02** 0.02** - 0.01* 0.01* 0.00 

ประสบการณ์ท างาน 0.00** 0.00** - 0.01** 0.00 0.01** 0.00 0.01** -0.01 

ความรู้สึกมั่นคงในหน่วยงาน 0.04 0.04 - 0.02 0.02 - 0.03 0.03 - 

เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 0.08** 0.08** - 0.04** 0.04** - 0.03 0.03 - 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 0.24** 0.24** - 0.12** 0.12** - 0.08 0.22** -0.14 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 0.33** - 0.33** 0.17** 0.17** - 0.31** 0.18** 0.13** 

เจตคติต่อวิชาชีพ - - - 0.51** - 0.51** 0.55** 0.41** 0.11** 

ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ - - - - - - 0.80** - 0.80** 
R2 0.140 0.360 0.860 

 

หมายเหตุ:  ** p-value < 0.01 * p-value < 0.05   (DE  หมายถึง อิทธิพลทางตรง  IE หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม  TE หมายถึง อิทธิพลโดยรวม 
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