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                                                               การวิจัยครัง้นี  ้มีวัตถุประสงค์  เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ที่การศึกษา 2)การยืนยันองค์ประกอบจริยธรรมในการ
บริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา เขตพืน้ที่การศึกษา และ 3) ผลแนวทางการ
พัฒนาจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เขตพืน้ที่การศึกษา  
วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษา ค้นคว้าตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศึกษา ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันาเคร่ืองมือและจดัเก็บข้อมลู 
และขัน้ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูและการยืนยนัความเหมาะสมขององค์ประกอบและแนวทางการพฒันา จากการวิเคราะห์ทาง
สถิติด้วยผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน  17 คน  ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 2) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานทั่วประเทศ จ านวน 183 เขตพืน้ท่ีการศึกษา ผู้ ให้ข้อมูล คือ 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษาของส านกังานเขตพืน้ท่ี การศึกษาประถมศึกษา 
ข้าราชการครูหรือบคุลากรทางการศึกษา ในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา รวมผู้ ให้ข้อมลู 381 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศึกษา  3) กลุ่มผู้ทรงคณุวฒิุและผู้ เช่ียวชาญ   จ านวน  5  คน ใช้แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็น 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่  ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ(Percentage)  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์เนือ้หา  
ผลการวิจยัพบว่า 
 1. องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขต
พืน้ท่ีการศกึษา ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ คือ 1) หลกัการด ารงตน  2) หลกัความเป็นธรรม 3) หลกักลัยาณมิตร 4) หลกัความ
รับผิดชอบ 5) หลกัการรักษาระเบียบวินยั และ 6) หลกัความเสมอภาค 

    2. การยืนยนัองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากร 
ทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษาพบวา่ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ และถกูต้องครอบคลมุ สามารถน าไปใช้
ประโยชนได้ สอดคล้องกบัสมมติฐานของการวิจยั 
    3. แนวทางการพัฒนาจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา คือ โดยหน่วยงานกระทรวงศึกษา หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องควรให้การสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้าน
จริยธรรม โดยมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี                  
หลกัทศพิธราชธรรม และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควบคมุตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าท่ีด้านจริยธรรมเพ่ิมมากขึน้   
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     The  purposes  of  the  research  were  to  determine : 1) the  components of the Ethics on 

Personnel  Management of Teachers and Educational Personnel in sub- Committee Education Service Area,  2) the  
confirmation of the Ethics on Personnel  Management of Teachers and Educational Personnel in sub- Committee 

Education Service Area,and 3) The development of the Ethics on Personnel  Management of Teachers and 

Educational Personnel in sub- Committee Education Service Area.  Its  procedure  included :    1)  studying  the  
variable  concerning  the  ethics of teachers and personnel,  2) developing  instrument  and  data  collection  
and       3)  analyzing  data  and  confirming  the  appropriateness of component  from  statistical  analyses 
by specialists and experts.  The sample  and  the instruments  used  in  the  research  included  :1)  17 
specialists  and  experts by  semi-structured  interviews; 2) 183 primary Educational Service Area Offices  
and  the  respondents  were  directors in  primary education service area offices and  teachers  by  using  
questionnaires , and  3)  5  specialists and experts by  using  opinionnaire.  The  statistics  for  analyzing  the  
data  were  frequency,  percentage,  arithmetic mean,  standard  deviation,  exploratory  factor  analysis  and  
content  analysis. 
    The  findings  of  this  research  were  as  follows: 

   1.The  components  of  the ethics for personal administration  were 1) Existence  2) Fairness       
3) True Friend  4) Responsibility 5) rule of law and  6) Equality   

   2.The  confirmation of the ethics for personal administration was  found  propriety, feasibility, utility 
and accuracy  with  the  theory, principles  and  concept  of  the  research. 

  3.The guidelines for Developing  the Ethics on Personnel  Management of Teachers and 
Educational Personnel in sub- Committee Education Service Area  were; the Ministry of Education or stake 
holder should  encourage for ethics development based on  the philosophy of sufficiency economy  and 
good government ,royal virtues and the concerned organization should  control ethics  performance of their 
personnel. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

 ดษุฎีนิพนธ์ฉบบันี ้  ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดีเพราะได้รับความอนเุคราะห์อยา่งดียิ่ง         จาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์  อาจารย์ท่ีปรึกษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ว่าท่ีพนัตรี 
ดร.นพดล   เจนอกัษร  กรรมการตรวจสอบดษุฎีนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ชินะตงักูร 
ประธานกรรมการตรวจสอบดษุฎีนิพนธ์ และ ดร.สมเดช  สีแสง ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ วิจัยรู้สึกซาบซึง้และขอขอบ 
พระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ข้อบกพร่องตา่งๆ และแนวปรับปรุงให้งานวิจยัครัง้นีมี้ความสมบรูณ์ยิ่งขึน้  
 ขอขอบพระคณุ คณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาท
วิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจยัตลอดระยะเวลาการศึกษา และขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ  
ท่ีได้กรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยัและให้ข้อมลูในการวิจยั  ขอขอบพระคณุผู้อ านวยการ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศกึษาทุกท่าน  
ท่ีให้ความอนเุคราะห์ข้อมลูและทดลองเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์อยา่งดียิ่งส าหรับการท าวิจยั 
 ผู้ วิจัยไม่สามารถประสบความส าเร็จการศึกษาได้ถ้าปราศจากการช่วยเหลือสนับสนุน 
และเป็นก าลงัใจตลอดระยะเวลาของการศกึษาจากครอบครัว  และส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต4 ท่ีอนญุาตให้เข้ารับการศกึษาครัง้นีจ้นส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี  
  ขอมอบความส าเร็จในครัง้นีใ้ห้แก่ ครอบครัว นิลพฒัน์ เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลตอ่ไป  
คณุประโยชน์ทัง้หลายอนัจะพงึมีจากดษุฎีนิพนธ์ฉบบันี ้ผู้วิจยัขอมอบ ให้แก่ทกุท่านท่ีมีสว่นในการ
สง่เสริม สนบัสนนุ เสริมรากฐานการศกึษาให้แก่ผู้วิจยั 
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