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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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วิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจยัตลอดระยะเวลาการศึกษา และขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ  
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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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1 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 
                จริยธรรมเป็นหลักความประพฤติท่ีท าให้บุคคลอยู่ในครรลองของความถูกต้อง                  
เกิดความรักสามคัคี ร่วมมือร่วมใจกันอย่างมีประสิทธิภาพ  การท่ีข้าราชการจะปฏิบตัิหน้าท่ี
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จริยธรรมของข้าราชการนบัว่าเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากจริยธรรมเป็นปัจจยัท่ีมีสว่นส าคญัในการก าหนดพฤตกิรรมหรือการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ
ของข้าราชการ จริยธรรมของข้าราชการนัน้มีความหมายกว้างขวางมากครอบคลมุเร่ือง ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีเมตตา มีความรับผิดชอบและการปฏิบัติห น้าท่ีราชการด้วยความ
โปร่งใส สามารถควบคมุและตรวจสอบได้1 
 จากความส าคญัดงักลา่ว รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ปีพทุธศกัราช 2550 ได้
มีบทบญัญตัิท่ีเน้นถึงจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในหมวด 13  
มาตรา 279  ว่า  “มาตรฐานจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีก าหนดขึน้” วรรคสี่ การพิจารณา สรรหา 
กลัน่กรอง หรือแต่งตัง้บุคคลใดเข้าสู่ต าแหน่งท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้อ านาจรัฐ รวมทัง้การ
โยกย้าย การเลือนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบคุลนัน้จะต้องเป็นไปตามระบบ
คณุธรรม และค านงึถึงพฤตกิรรมทางจริยธรรมของบคุคลดงักลา่วด้วย2 
                จากบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญข้างต้นข้าราชการมีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก ให้บริการแก่สงัคม วางตนเป็นกลาง
ทางการเมืองและการปฏิบตัิหน้าท่ี และหากข้าราชการละเลยหรือไม่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหน้าท่ี
บคุคลผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียย่อมมีสิทธิขอให้ข้าราชการผู้นัน้ หรือผู้บงัคบับญัชาของข้าราชการผู้นัน้
ชีแ้จงเหตผุลและขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายได้  

                                                        
 1 วิรัช  นิภาวรรณ, “ปรัชญาการเป็นข้าราชการ มาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบตัิราชการ,” เอกสารประกอบค าบรรยาย จดัโดยจงัหวดัขอนแก่น และ ส านกังาน ก.พ., 
27 กรกฎาคม 2549, 1. 

 
2
 “ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน,” ราชกิจจานุเบกษา (พฤศจิกายน 2552): 

73-83. 
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 2 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
             การบริหารงานใดๆ มีปัจจัยหลกัท่ีส าคญัส าหรับการบริหารได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณ  วสัดอุปุกรณ์ และวิธีการจดัการ ในบรรดาปัจจยัหลกัหรือทรัพยากรท่ีใช้ ในการ
บริหารนี ้ “ทรัพยากรมนษุย์” นัน้  นบัได้วา่เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัยิ่งท่ีจะน าองค์กรไปสูค่วามมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือความอ่อนด้อย ล้มเหลว ทัง้นี ้แม้ปัจจยัอ่ืนอาจจะขาดแคลน 
บกพร่องไปบ้าง  แตถ้่าหากมี “คน” ดี ก็อาจจะท าให้การบริหารงานบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ “คน”  มี
ความส าคญัในขัน้ตอนตา่งๆ ของกระบวนการบริหารงานไม่ว่าเป็นการวางแผน การจดัองค์การ 
การประสานงาน หรือการควบคมุงาน นอกจากนีท้รัพยากรมนษุย์จะเป็นผู้ ท่ีจดัการกบัปัจจยัหลกั 
อ่ืน ๆ คือ งบประมาณ การจดัการ และวสัดอุปุกรณ์ จงึถือได้วา่ทรัพยากรมนษุย์นัน้มีความส าคญั
อย่างยิ่งในการบริหารงานในองค์กร ดงันัน้ การปรับปรุงพฒันาองค์กรจึงต้องมี    การพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ควบคูไ่ปด้วยกนั ซึง่สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
9 (2544 - 2545) ท่ีผ่านมา รวมทัง้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 
2550 - 2554)  ซึง่ได้ก าหนดวิสยัทศัน์ประเทศไทยโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงว่า “สงัคมอยู่
เย็นเป็นสขุร่วมกนั (Green and Happiness Society) คนไทยมีคณุธรรม  น าความรอบรู้ รู้เท่าทนั
โลกครอบครัวอบอุ่น ชมุชนเข้มแข็ง สงัคมสนัติสขุ เศรษฐกิจมีคณุภาพ เสถียรภาพและ เป็นธรรม 
สิ่ งแวดล้อมมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการท่ี มี                    
ธรรมาภิบาล ด ารงไว้ซึง่ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุและอยู่ในประชาคม
โลกได้อย่างมีศกัดิ์ศรี”  ดงันัน้ การจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรมนษุย์หรือการบริหารงานบุคคล          
จึงเป็นเร่ืองส าคญั และเป็นหน้าท่ีของผู้น าหรือผู้บริหารท่ีจะต้องเสริมสร้างดแูล เอาใจใส่ ท านุ
บ ารุงให้บคุคลในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรในการบริหารให้อยูใ่นสภาพท่ีสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งดี            
มีประสิทธิภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม เป็นทรัพยากรท่ีทรงคณุคา่อยูเ่สมอ 

                การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ ท่ีมีความท้าทาย                 
ต่อนักบริหารท่ีจะสามารถท าให้คนในบงัคบับญัชามีพฤติกรรมการแสดงออกในทิศทาง หรือ
รูปแบบ   อันเป็นท่ีพึงประสงค์หรือสอดคล้องเหมาะสมกับเป้าหมายหรือทิศทางขององค์การ      
แตปั่ญหาในการ บริหารบคุลากรท่ีพบบอ่ย คือการท่ีพนกังานบางส่วนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา
อย่างไม่เหมาะสมเช่น  การไม่ทุ่มเทในการท างาน  การหยดุงาน ขาดงาน การประพฤติ ใน
ลกัษณะไม่สจุริตต่อหน้าท่ี หรือรักษาผลประโยชน์ขององค์การ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
องค์การ และมีผลโดยตรงตอ่สมัฤทธ์ิผลในการท างาน  
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                พระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 มาตรา 
29 ก าหนดให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตาม
หลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยยดึถือระบบคณุธรรม ความเสมอภาคระหวา่งบคุคล และ
หลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันและ รัฐธรรมนูญ     
แห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 30 ได้ก าหนดหลกัความเสมอภาค ความเท่าเทียมกนั และการ    
ไม่เลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม 
                พระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 ก าหนด 
ให้คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา มีอ านาจ และ
หน้าท่ี ตามมาตรา  23 ดงันี ้(1) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบคุคลส าหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษา รวมทัง้การก าหนดจ านวนและอัตรา
ต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ 
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตัง้
ข้าราชการครูและบคุลากร ทางการศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา (3) ให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัการ
พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา  
ในเขตพืน้ท่ีการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษา           
(4) พิจารณาเก่ียวกับเร่ืองการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ    
ร้องทุกข์ ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัตินี(้5) ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันา การเสริมสร้าง
ขวญัก าลงัใจ การปกป้องคุ้มครองระบบ คณุธรรม การจดัสวสัดิการ และการยกย่องเชิดชเูกียรติ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ในหน่วยงานการศกึษาของเขตพืน้ท่ีการศกึษา(6) ก ากบั 
ดแูล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษา(7) จดัท าและพฒันาฐานข้อมลูข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษาในหน่วยงานการศกึษา ในเขตพืน้ท่ีการศกึษา(8) จดัท ารายงานประจ าปี   
ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองการบริหารงานบคุคลในเขตพืน้ท่ี
การศกึษาท่ีไม่อยูใ่นอ านาจและหน้าท่ีของผู้บริหารของหน่วยงานการศกึษา (10) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน
ตามท่ีบญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัินี ้กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 
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                 คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา เรียก
โดยยอ่วา่ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา ประกอบด้วยคณะอนกุรรมการจ านวน 10 คน จ าแนกตาม
องค์ประกอบ ได้แก่ อนกุรรมการโดยต าแหน่งจ านวน 3 คน อนกุรรมการจากผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 
4 คน และอนกุรรมการจากผู้แทนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาจ านวน 3 คน มีอ านาจ
หน้าท่ีเก่ียวกับการพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา การก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่งและเกลี่ยอัตรา การพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตัง้ การให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการพิจารณาความดี
ความชอบ การพิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองการด าเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลงัใจ การยกย่อง        
เชิดชูเกียรติ การก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล การบริหารงานบุคคล จัดท าและพัฒนา
ฐานข้อมูล จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้           
ความเห็นชอบ เร่ืองการบริหารงานบคุคล3 
                จากอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบตัิงานของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษานัน้ ล้วนเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในเขตพืน้ท่ีการศกึษา ซึง่เป็นการตดัสินใจเร่ืองบคุลากร ไม่วา่จะเป็นการจ้างไปจนถึงการจ าหน่าย 
โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพืน้ท่ี
การศึกษา การบริหารงานของคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เขต
พืน้ท่ีการศกึษา เป็นการบริหารงานแบบองค์คณะบคุคลท่ีกระจายอ านาจให้ทกุฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพิจารณาวางแผนและตัดสินใจ การบริหารงานในลักษณะนีจ้ าเป็นต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถของบุคคลหลายๆ คน หลายๆ ฝ่าย ร่วมกันพิจารณาโดยยึดหลักการบริหารท่ี
ถูกต้อง เป็นธรรม หากการบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารบกพร่อง 
หน่วยงานนัน้ก็จะประสบความส าเร็จในการบริหารได้ยาก เพราะว่าคนเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ปฏิบตัิงาน ผลงานจะดีหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัคนท างานเป็นส าคญั ถ้าบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตัิงานไม่มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน ไม่มีสมรรถภาพในการท างาน ผลการท างานก็จะ
บกพร่องไปด้วยเช่นกนั การบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงานก็จะไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร 

                                                        
                           

3
 กระทรวงศกึษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานที่เป็นนิตบุิคคล 

(กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ, 2546), 81. 
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ปัญหาของการวิจัย 
                การบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากร ทางการศกึษา
ท่ีผา่นมานัน้พบวา่ ไมส่ามารถด าเนินงานตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้เท่าท่ีควร สอดคล้องกบัรายงานจาก การประชุม
ผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยส านักพฒันากฎหมายการศึกษา ท่ีพบว่า 
การบริหารงานบุคคลนัน้ยังมีจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่งสามารถสรุป
รายละเอียดได้ ดงันี ้4 
                1. การบริหารจดัการภายใน พบว่า จ านวนบคุลากรในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา   
ยงัไม่เหมาะสม การแบ่งงานภายในพบว่าบางกลุม่งานมีภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบจ านวนมาก 
จึงยงัไม่สมดลุ การเดินทางไปปฏิบตัิงาน ของบคุลากรในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา มีความ
ล าบากมากขึน้เน่ืองจากมีการยบุรวมหน่วยงาน และมีการย้ายส านกังานแห่งใหม่ เป็นผลท าให้
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่เดิมต้องย้ายไปท างานในส านักงานแห่งใหม่ต้อ งเดินทางไกลขึน้ 
สิน้เปลืองค่าใช้จ่ายมากขึน้ นอกจากนีย้ังพบว่าผู้บริหารในเขตพืน้ท่ีการศึกษาหลายแห่ง  ให้
ความเห็นว่าเขตพืน้ท่ีการศึกษามีพืน้ท่ีเขตบริการใหญ่ไป  ในแต่จังหวัดมีจ านวนเขตพืน้ท่ี
การศกึษาน้อยท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ี ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
                2. การพฒันาบุคลากร พบว่าบุคลากรของส านกังาน เขตพืน้ท่ีการศึกษาได้รับ               
การพฒันาน้อยยงัมีการยึดติดกบัวฒันธรรมการท างานแบบเดิมๆ ขาดขวญัก าลงัใจ  โดยเฉพาะ
กลุ่มบุคลากรสายข้าราชการพลเรือน และกลุ่มผู้ปฏิบตัิงาน ภายหลงัท่ีมีการยบุรวมหน่วยงาน
หลายแห่งและก าหนดโครงสร้างใหม่ตามกฎหมาย พบว่ายังไม่สามารถก าหนดต าแหน่ง             
ได้ครอบคลมุบุคลากรท่ีมีอยู่ยงัมีอีกหลายต าแหน่งท่ีไม่สามารถบรรจุแต่งตัง้ได้จนถึงปัจจุบนันี ้    
ท าให้การปฏิบตัิงานของบคุลากรไม่เตม็ประสิทธิภาพ  
                3. บทบาทหน้าท่ีกรรมการเขตพืน้ท่ีการศึกษาพบว่า วาระการด ารงต าแหน่ง ของ
คณะกรรมการตามท่ีกฎหมายก าหนด คราวละ 2 ปี สัน้เกินไป กรรมการยงัไม่สามารถด าเนินการ
ใดๆ ได้และมีความไมต่อ่เน่ือง ควรขยายระยะเวลาเป็นคราวละ 4 ปี กรรมการเขต พืน้ท่ีการศกึษา

                                                        
                4 กระทรวงศกึษาธิการ, รายงานการวิจัยประเมินผลการกระจายอ านาจการ
บริหารการศึกษาให้เขตพืน้ที่การศึกษาเอกสารประกอบการสมัมนา (กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ, 
2549). 
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ยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจนในบทบาทหน้าท่ีในการคัดเลือกประธานกรรมการ และ 
กรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา ยงัไมเ่หมาะสม  
                4. ขัน้ตอนและระเบียบการสรรหาเพื่อคดัเลือก อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศึกษา ในทาง
ปฏิบตัิยงัมีช่องว่างเป็นผลให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศึกษาท่ีสรรหาได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เจตนารมณ์ของกฎหมาย บคุลากรในบางต าแหนง่ ไม่มีสทิธิคดัเลือกทัง้ท่ีอยูใ่นส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษา เพราะกฎหมายไม่เปิดช่องให้มีสิทธิในการคดัเลือกและพบว่า  อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ี
การศึกษา ส่วนใหญ่ยงัมีบทบาทเฉพาะเร่ืองการบริหารจัดการเป็นส่วนใหญ่ ส่วนบทบาทด้าน
สง่เสริม สนบัสนนุครูและบคุลากรทางการศกึษาไมมี่การปฏิบตัิท่ีชดัเจน  
                5.  ผู้ เข้าร่วมประชุมสมัมนาส่วนใหญ่จะมีข้อสงสยัเก่ียวกับการบริหารจัดการ            
ในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทาง   
การศึกษายังไม่ได้รับการตอบสนองปัญหาความไม่เป็นธรรมในการ พิจารณาโยกย้าย และ        
การพิจารณาความดีความชอบ พบว่าครูและบุคลากรทางการศกึษาขาดความเช่ือมัน่ ในการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศึกษา สภาพของบุคลากรท่ีปฏิบตัิงานในส านกังาน      
เขตพืน้ท่ีการศึกษายงัไม่ได้รับการส่งเสริม ในด้านขวญัและก าลงัใจ และความมัน่คงในการ
ท างาน  
                6. ข้อเสนอแนะจากผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ เห็นว่าจ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายการศึกษาใน ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศึกษา ทัง้การสรรหา การ
คดัเลือก การก าหนดคุณสมบตัิต่างๆ ควรก าหนดจ านวนกรรมการ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มท่ี
เก่ียวข้องและเน้นให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศึกษา ท าหน้าท่ีสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาครูและ
บคุลากรทาง การศกึษาให้มากขึน้ ให้มีการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย
ความโปร่งใส ยตุิธรรม ตลอดจนเร่งสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้กบั อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศกึษา
ให้สามารถปฏิบตัิงานได้ตามบทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดได้ อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 นอกจากนีย้งัมีปัญหาของข้าราชการท่ีเกิดจากระบบราชการและตวัของข้าราชการ  
ปัญหาของข้าราชการ เช่น การท่ีข้าราชการบางส่วนไม่อ านวยความสะดวกและไม่ให้บริการแก่
ผู้ รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางท่ีรักษาประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งอาจจดัแบ่งเป็น
ปัญหาท่ีเกิดจากระบบหรือปัจจยัภายนอก และปัญหาท่ีเกิดจากตวัข้าราชการหรือปัจจยัภายใน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากข้าราชการขาดจริยธรรม หรือไม่ยึดมั่นจริยธรรมของข้าราชการอย่าง
มัน่คง 
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 ปัญหาท่ีเกิดจากระบบ  ปัญหานีน้บัวา่มีความส าคญัเพราะ “การมีระบบท่ีดีจะมีสว่น
ช่วยในการป้องกนัมิให้คนไมด่ีกล้าท าความไม่ดี แตก่ารมีระบบท่ีไม่ดี ไม่เพียงช่วยสนบัสนนุให้คน
ไม่ดีท าความไม่ดีเพิ่มมากขึน้เท่านัน้ แตร่ะบบท่ีไม่ดียงัจะมีสว่นท าให้คนดีไม่อยากท าความดี คน
ดีถกูกลืน คนดีถกูท าลาย และกลายเป็นคนไม่ดีในท่ีสดุ ปัญหาท่ีเกิดจากระบบ เช่น ปัญหาเกิด
จากระบบเศรษฐกิจของไทยท่ีให้ความส าคญัอย่างมากกบัระบบทุนนิยม วตัถนุิยม และบริโภค
นิยมอย่างมาก  ปัญหาท่ีเกิดจากระบบสงัคมท่ีให้ความส าคญักบัระบบอปุถมัภ์และระบบเจ้าขนุ
มลูนาย ปัญหาท่ีเกิดจากระบบการเมืองเข้ามาแทรกแซงการบริหารงานของข้าราชการประจ า 
และปัญหาท่ีเกิดจากระบบราชการเองท่ียึดถือกฎระเบียบและขัน้ตอนมากเกินไป ซึ่งปัญหา
เหลา่นีมี้สว่นส าคญัในการสร้างปัญหาแก่ตวัราชการ ประชาชน และประเทศชาติ 
 ปัญหาท่ีเกิดจากตัวข้าราชการ   อาจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ปัญหาท่ีเกิดจาก
ผู้บังคับบัญชา และปัญหาท่ีเกิดจากตัวข้าราชการ  ปัญหาท่ีเกิดจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้น า
หน่วยงานมีความส าคญัต่อการควบคมุดแูลผู้ ใต้บงัคบับญัชา หากผู้บงัคบับญัชาปฏิบตัิหน้าท่ี
ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ควบคมุดแูลการปฏิบตัิของผู้ ใต้บงัคบับญัชาด้วยความเข้มงวดไม่ปล่อย
ปละละเลย หน่วยงานนัน้ย่อมสร้างปัญหาให้กบัประชาชนน้อย เห็นได้จากค ากล่าวท่ีว่า “หวัไม่
กระดิก หางไม่ส่าย” เท่าท่ีผ่านมาผู้บงัคบับญัชาบางสว่นมีจิตใจและพฤติกรรมของความเป็นเจ้า
ขนุมลูนาย (bureaucratic habits) ท าให้ประชาชนไม่มีใครอยากเข้าใกล้เพื่อปรึกษาหารือหรือ
ติดต่องานด้วย หรืออาจติดต่องานด้วยแต่ขาดความไว้เนือ้เช่ือใจ ไม่สนิทใจ และไม่สบายใจ ผล
การปฏิบัติงานท่ีออกมาจึงไม่อาจประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร และ ปัญหาท่ีเกิดจากตัว
ข้าราชการเอง เช่น ข้าราชการปฏิบัติราชการหรืองดเว้นการปฏิบตัิราชการ ท่ีท าให้ประชาชน
เสียหายหรือเดือดร้อน ปฏิบตัิราชการขาดประสิทธิภาพและไม่คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ยึดถือ
ขัน้ตอนมากเกินความจ าเป็นท าให้ล่าช้า ไม่อ านวยความสะดวกและไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ขาดการประเมิลผลการปฏิบตัิราชการอย่างสม ่าเสมอ ขาดความริเร่ิม ไม่กล้า
ตดัสินใจ รวมทัง้ค านงึถึงประโยชน์สว่นตวัมากกวา่สว่นรวม 5 
 
 

                                                        
 5 วิรัช  นิภาวรรณ, ค่านิยมของข้าราชการไทยในยุคปฏิรูประบบราชการ
(กรุงเทพมหานคร:ส านกัพิมพ์โฟร์เพซ,2547),13,104-105. 
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  จากปัญหาดงักลา่ว จะเห็นวา่การบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของการปฏิรูป
การศึกษาท่ีต้องการให้ การบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา ควรมีความเข้มแข็ง มีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารงานบุคคล
อย่างครบทุกขัน้ตอน  มีความยุติธรรม โปร่งใส่ มีความเช่ือถือ สามารถตรวจสอบได้ ผู้ วิจัย        
ในฐานะเป็นผู้บริหารการศกึษาระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาจึงเห็นความส าคญัและสนใจท่ีจะศกึษา
จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
เขตพืน้ท่ีการศึกษา เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน พัฒนาการปฏิบัติ งาน      
ในหน้าท่ีตามความรับผิดชอบและพฒันาบคุคลให้มีจริยธรรมในการปฏิบตัิงานซึง่จะสง่ผลให้การ
ปฏิบตัิงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
                เพื่อให้สอดคล้องกบัปัญหาการวิจยั ผู้วิจยัจงึก าหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยั
ดงัตอ่ไปนี ้
   1. เพื่อทราบองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการ 
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 2. เพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา  
 3. เพื่อทราบแนวทางการพฒันาจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ  
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา   
 
ข้อค าถามของการวิจัย 
                เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  ผู้วิจยัจงึก าหนดข้อค าถามของการวิจยั
ดงัตอ่ไปนี ้

 1. จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา มีองค์ประกอบใดบ้าง 
 2.องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งไร 
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 3. แนวทางการพฒันาจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการ 
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา ท่ีเหมาะสมเป็นอย่างไร 
 
สมมตฐิานของการวจิัย 
                เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อค าถาม ผู้วิจยัจงึก าหนดสมมติฐานของการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

 1.จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากร 
ทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา มีลกัษณะเป็นพหอุงค์ประกอบ 
 2.องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษามีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถกูต้อง 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
กรอบแนวคดิของการวิจยั 
                ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจยัตามหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี
และข้อค้นพบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา ดงันี ้
    
 1. แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกับจริยธรรม 

1.1 แนวคดิเก่ียวกบัจริยธรรม ประกอบด้วย ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคญั  
มาตรฐานจริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ จากแนวคิดของนักวิชาการ              
นกัการศกึษาท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ และศกึษาจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
จากแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ท่ีประกาศใช้ลงในราชกิจจานเุบกษา 
2552  ศกึษาจริยธรรมในการบริหารราชการจากหลกักลยทุธ์เชิงคณุธรรม (Integrity  Strategy)    
5  ประการ  ของลินน์  ชาร์ปเพน (Lynn  Sharp  Paine)  บทบาทและรูปแบบของผู้น าเชิง
จริยธรรม  9  ข้อ  ของเคนเน็ท  จอห์นสนั (Kenneth  Johnson) หลกัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 3  
ประการ ของทอม  จีแกซ (Tom  Gegax) นิสยั 7 ประการ ของผู้น าท่ีมีจริยธรรมสงู (Seven  
Habits  of  Highly  Moral  leaders) ของคาร์โรลล์ (Carroll) พฤตกิรรมของผู้จดัการท่ีมีจริยธรรม 
4 ประการ ภาวะผู้น า แบบผู้ รับใช้ (Servant  Leadership) ซึง่มีคณุลกัษณะ  10  ประการ หลกั 4 
ประการของการจดัการท่ีมีจริยธรรม (Four  Principles  of  Ethical  Management) หรือหลกั “ 
OPAL” หลกั 6  ระบบส าคญั(Six Major  Systems)  ของฮอสเมอร์(Hosmer) และหลกัธรรมาภิบาล 6 
ประการ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง  และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542  อนัได้แก่ 1.หลกันิติธรรม  2.หลกัความโปร่งใส  3. หลกัความรับผิดชอบ              
4.หลกัความคุ้มค่า  5.หลกัการมีส่วนร่วม และ 6. หลกัคณุธรรม และศึกษาเกณฑ์มาตรฐาน
ผู้บริหารการศกึษาของครุุสภา พ.ศ. 2540 ท่ีประกอบด้วย 12 มาตรฐานในการปฏิบตัิงาน 

1.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัจริยธรรม ประกอบด้วย การศกึษาทฤษฎีใน 3 กลุม่ ดงันี ้
1.2.1 ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ เป็นการศกึษาทฤษฎีของนกัคดิ นกัวิชาการท่ีมีช่ือเสียง 

ประกอบด้วย ทฤษฎีจริยศาสตร์ของอริสโตเติล (Aristotle) ทฤษฎีคณุธรรม (virtue  theory)               
จากแนวคิดของนกับญู โทมสั  อไควนสั (St.Thomas  Aquinus) และองัเดร  คองต์  สพอนวิวล์  
(Andru  Comte-Sponville) ทฤษฎีหน้าท่ี (duty  theory) ตามแนวคิด ของแซมมวล  ฟเูฟนดอร์ฟ 
(Samuel  Pufendorf) จอห์น  ลอค (John  Locke)  โทมสั  เจฟเฟอสนั  (Thomas  Jefferson)   
อิมมานเูอล  ค้านท์ (Immanucl  Kant) และดบับริว  ดี  รอสส์ (W.D.Ross) ทฤษฎีสิทธิ (Rights 
Theory) ตามแนวคิดของจอห์น ลอค (John Locke)  ทฤษฎีสมัพนัธนิยมทางจริยธรรม (Ethical 
Relativiam) ทฤษฎีอตันิยม (Egoism) ทฤษฎีสขุนิยม (Hedoniism) ทฤษฎีจริยธรรมของคานท์ 
(Kant’s Moral Theory) 
             1.2.2 ทฤษฎีทางจริยธรรมเชิงจิตวิทยา เป็นการศึกษาทฤษฎีทางด้านจริยธรรมเชิง
จิตวิทยาของนกัคิด นกัวิชาการท่ีม่ีช่ือเสียง ประกอบด้วย ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis 
Theory) ของฟรอยด์ (Sigmund Freud) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning Theory) 
ตามแนวคดิทฤษฎีของฮอลแลนด์และสกินเนอร์ (Holland & Skinner) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม
ของแบนดรูา (Bandura) ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (Cognitive Development Theory) 
ตามแนวคิดทฤษฎีของเพียเจต์ (Piaget)และโคลเบอร์ก (Kohlberg) และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม
ของศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน  ท่ีแสดงถึงพฤตกิรรมคนดีคนเก่ง  8  ประการ 
           1.2.3 หลกัธรรมส าหรับการบริหารราชการ (พทุธจริยศาสตร์) เป็นการศกึษาหลกัธรรม   
ทางพระพุทธศาสนาท่ีสามารถน ามาใช้ในการบริหารราชการได้เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบด้วย                   
พรหมวิหาร 4, สงัคหวตัถ ุ4, ฆราวาสธรรม, อิทธิบาท 4, สปัปริุสธรรม, โลกธรรม 8, กลัยาณมิตร
ธรรม, เบญจศีล, เบญจกลัป์ยาณธรรม, กุศลธรรมบถ, มโนกรรม และทศพิธราชธรรมหรือธรรม
ของพระราชาท่ีประกอบด้วยหลกั 10 ประการ 
     2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ               
การบริหารงานบคุคลในองค์กรของนกัคิด นกัวิชาการท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ประกอบด้วย ความหมายของการบริหารงานบุคคล ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
กระบวนการบริหารงานบคุคล  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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      3. แนวคิดเก่ียวกับคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
เขตพืน้ที่การศึกษา ประกอบด้วย โครงสร้างของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศกึษา อ านาจหน้าท่ี 
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศึกษาอนัได้แก่ พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศกึษา มี อ านาจและหน้าท่ีตาม 
มาตรา  23 และศกึษาความสมัพนัธ์ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษากบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
     4.  ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.ค.ศ.เขต
พืน้ที่การศึกษา โดยการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ  ประกอบด้วย 
ผู้ บริหารสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ในเร่ืองการบริหารงานบคุคล     ข้าราชการครูหรือตวัแทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.
หรือ ก.ค.ศ. ผู้ มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะชน  และเป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับ            
ในวงการศกึษา สรุปผลการสมัภาษณ์และแนวคิดทฤษฎีท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารแล้วน ามา
สร้างเป็นตวัแปร 
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แผนภมูิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

จริยธรรมในการบริหาร 
งานบุคคลของ 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา 

เขตพืน้ที่การศกึษา 

แนวคดิเก่ียวกับจริยธรรม 
-  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ของ
ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน 
- หลกักลยทุธ์เชิงคณุธรรมของ 
  Lynn  Sharp  Paine 
- บทบาทและรูปแบบของผู้น าเชิงจริยธรรม 
   ของ Kenneth Johnson 
- หลกัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ  
  Tom  Gegax 
- นิสยั 7 ประการของผู้น าท่ีมีจริยธรรมสงู 

   ของ Carrol 
 

 

แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ความหมาย ความส าคญั กระบวนการบริหารงานบคุคล 

จากแนวคิดของนกัวิชาการตา่งๆ 
 

 
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
เพ่ือศกึษาความคิดเห็นเก่ียวกบัจริยธรรมในการ

บริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ี
การศกึษา  

 

แนวคดิเก่ียวกับอ.ก.ค.ศ.         
เขตพืน้ที่การศกึษา ของ
กระทรวงศกึษาธิการ 2546 

- โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ี
ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
- ความสมัพนัธ์ของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพืน้ท่ีการศกึษากบั 
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ทฤษฎีทางจริยธรรมเชงิจติวทิยา 
- ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ  Freud 
- ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของ 
Holland & Skinner 
- ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของ 
Bandura  
- ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา
ของPiaget และ Kohlberg  
- ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของ 
ศ.ดร.ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน 

พุทธจริยศาสตร์ 
หลกัธรรมตา่งๆ ประกอบด้วย 
พรหมวิหาร 4, สงัคหวตัถ ุ4, 
ฆราวาสธรรม, อิทธิบาท 4, 
สปัปริุสธรรม, โลกธรรม 8,  
กลัยาณมิตรธรรม, เบญจศีล,  
เบญจกลัป์ยาณธรรม, มโนกรรม 
และทศพิธราชธรรม   ของ 
- พระรชวรมณีุ(ประยทุธ ปยตฺุโต) 
- พระราชชยักวี(ภิขพุทุธทาส    
   อินทปญโย) 

ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ 
- ทฤษฎีจริยศาสตร์ของ   
  James Fieser 
- ทฤษฎีคณุธรรม St.Thomas   
- ทฤษฎีหน้าท่ีของ Samuel  

- ทฤษฎีสิทธิของ John Locke  
- ทฤษฎีจริยธรรมของ Kant’s  

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
    - งานวิจยัภายในประเทศ 
    - งานวิจยัต่างประเทศ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
   

    เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนั ผู้วิจยัได้ก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะในการวิจยัดงันี ้ 
     จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบตัิของบคุคลในการบริหารงานท่ีแสดงออกถึง
ความดีงามต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน ต่อสงัคม มีความซื่อสตัย์สจุริต บริสทุธ์ิใจ เสียสละ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่
มีความเมตตา และมีความส านกึในอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นธรรมตอ่การบริหารงาน 
      การบริหารงานบุคคล หมายถึง  อ านาจหน้าท่ีในการบริหารงานบุคคลในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับอ านาจหน้าท่ีของ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
เขตพืน้ท่ีการศึกษา มาตราท่ี 23   แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร       
ทางการศกึษา พ.ศ.2547   
                คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพืน้ที่การศึกษา  
หมายถึง   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน  183  เขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยมีช่ือยอ่วา่ อ.ก.ค.ศ. 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั “จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ

คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา” ครัง้นี ้ เป็นการ

ขยายความคิดและความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศึกษาโดยการค้นคว้า รวบรวมวรรณกรรม ทฤษฎี 

แนวคิดและสาระส าคญัจากต ารา เอกสารและผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ   

ซึง่พอสรุปประเด็นและสาระส าคญัเพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาวิจยั ประกอบด้วย  

1. แนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม 

       1.1 แนวคดิเก่ียวกบัจริยธรรม 

      ความหมายของจริยธรรม 

        องค์ประกอบของจริยธรรม 

        ความส าคญัของจริยธรรม 

                               มาตรฐานจริยธรรม 

                               มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

        จริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจริยธรรมในการบริหารราชการ 

                               เกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศกึษาของครุุสภา พ.ศ. 2540 

       1.2 ทฤษฎีพืน้ฐานเก่ียวกบัจริยธรรม 

        ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ 

                           พทุธจริยศาสตร์ 

              ทฤษฏีทางจริยธรรมเชิงจิตวิทยา 

 2. แนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

  2.1 ความหมายของการบริหารงานบคุคล 

  2.2 ความส าคญัของการบริหารงานบคุคล 

    2.3 หลกัการบริหารงานบคุคล 

  3. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ที่ 

การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 
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  3.1 โครงสร้างของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

  3.2 อ านาจหน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

  3.3 ความสมัพนัธ์ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษากบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  4.1 งานวิจยัภายในประเทศ 

  4.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 

 

แนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม 
 
แนวคดิเก่ียวกับจริยธรรม 

ความหมายของจริยธรรม 
                  จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบตัิ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม ตรงกบัค าว่า
ภาษาองักฤษว่า “ Ethic”  ซึง่หมายถึง “System of Moral Principles, Rules of Conduct” ค าว่า 
“Ethic” มีรากศพัท์มากจากค าวา่ “Ethos” ในภาษากรีกซึง่แปลว่าหลกัความประพฤติหรือลกัษณะ 
(Character)6    
                    จริยธรรม นัน้ ได้มีผู้ ให้ค านิยมหรือความหมายไว้จ านวนมาก จึงขอยกความหมาย
ทัว่ๆ ไปไว้พอสงัเขปดงันี ้

        พระราชชยักวี (ภิกขพุทุธทาส  อนฺิทปญโญ) กลา่ววา่ จริยธรรมแปลวา่ เป็นสิง่ท่ี    
พึง่ประพฤต ิ จะต้องประพฤต ิ สว่นศีลธรรมนัน้หมายถึง สิง่ท่ีก าลงัประพฤตอิยูห่รือประพฤติแล้ว
จริยธรรม หรือ Ethics อยูใ่นรูปปรัชญา คือ สิง่ท่ีต้องคดิต้องนกึ สว่นเร่ืองศีลธรรมหรือ Morality นี ้
ต้องท าอยูจ่ริงๆ ด้วยเป็นปัญหาเฉพาะหน้า7

 

                                                            

 6 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติสถาน พ.ศ.2525, พิมพ์ครัง้ท่ี 5 (กรุงเทพฯ : บริษัท
อกัษรเจริญทศัน์ อจท.จ ากดั, 2525), 217. 
 7 พระราชชยักวี, (ภิกขพุทุธทาส  อนฺิปัญโญ),การสร้างเสริมจริยธรรมแก่เดก็วัยรุ่น 
(พระนคร : ห้างหุ้นสว่นจ ากดั การพิมพ์พระนคร, 2511)3. 
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 ก่อ  สวสัดิพาณิชย์   ได้สรุปความหมายของจริยธรรมว่า คือ ประมวลความประพฤติ

และความนกึคดิในสิ่งดีงามและเหมาะสม จริยธรรมในสมยัก่อนกบัสมยัปัจจบุนั และในชนบท กบั

เมืองตา่งๆ ก็มีทัง้ท่ีดีและเลวเหมือนกนั8 

 สุลักษณ์  ศิวรักษ์ มีความเห็นว่า ตามทัศนะฝ่ายศาสนา จริยธรรมในสังคมย่อม     

เกิดจากแรงกระตุ้นทางความเช่ือถือ มีต้นตอมาแต่ปรมัตถสัตย์ ในลัทธิศาสนานัน้ๆ ถ้าเข้าใจ

ปรมตัถสตัย์ชดัแจ้งและประพฤติปฏิบตัิตามนัน้อย่างเต็มท่ี จริยธรรมในสงัคมย่อมเป็นผลพลอยได้ 

ให้บงัเกิดความยุติธรรม(เสมอภาค ความเมตตาปรานี (ภารดรภาพ) และความเป็นอิสระแก่กัน

(เสรีภาพ) โดยแท้9 

 พระราชวรมณีุ (ประยทุธ  ปยุตฺโต) ได้อธิบายความสามารถค าว่า “จริยธรรม” ไว้ว่า

จริยธรรม มาจากค าว่าพรหมจรรย์ ซึ่งในพทุธศาสนาหมายถึง มรรค คือ วิธีการปฏิบตัิสายกลาง

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ บางครัง้ก็เรียกว่า “ไตรสิกขา” คือ การศึกษา 3 ประการ     

อนัได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ดงันัน้ จริยธรรม หรือ พรหมจรรย์ มรรค และ ไตรสิกขา ทัง้หมดนี ้เป็น

ทางปฏิบตัิเพ่ือน ามนษุย์ไปสูจ่ดุหมายในชีวิต10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 วิทย์  วิศทเวทย์ กลา่ววา่ ตามนยัจริยธรรมนัน้ก็ คือ การใช้ในความหมาย  

“น่าพงึประสงค์” หรือ “น่าพงึปรารถนา” นัน่เอง11 

                                                            

 8 ก่อ  สวสัดิพาณิชย์, อภปิรายจริยธรรมในสังคมไทย,รายงานการสัมมนา

จริยธรรม  ในสังคมไทยปัจจุบัน (กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ ส านกั
นายกรัฐมนตรี, 2522), 8. 
 9 สลุกัษณ์  ศิวรักษ์, จริยธรรมในสังคมไทยในทศันะฝ่ายศาสนา,รายงานการ
สมัมนาจริยธรรมในสงัคมไทยปัจจบุนั (กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ
ส านกันายกรัฐมนตรี, 2522), 66. 
 10 ช าเรือง  วฒุิจนัทร์, คุณธรรมและจริยธรรม:หลักการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรม แก่นักเรียน(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา,2524),9. 
 11 วิทย์ วิศทเวทย์, จริยศาสตร์เบือ้งต้น( กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์, 2528), 12. 
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 ประกาศรี  สหีอ าไพ ได้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้วา่หมายถงึ หลกัความประพฤติ

ท่ีอบรมกิริยาและปลกูฝังลกัษณะนิสยัให้อยูใ่นครรลองของคณุธรรมหรือศีลธรรม12 

 โคลเบอร์ก (Kohlberg) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้วา่หมายถึงความรู้จกัผดิ

ชอบชัว่ดี โดยยดึมาตรฐานพฤติกรรมทางสงัคมเป็นเกณฑ์ตดัสินวา่การกระท าหรือความประพฤติ

นัน้ผิดหรือถกู13 

 พอจแมน (Pojman) ให้ความหมายของจริยธรรมวา่ เป็นความพยายามท่ีจะสร้าง

หลกัเกณฑ์ของพฤตกิรรมท่ีถกูต้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัสิ าหรับแตล่ะบคุคลหรือ กลุม่

ส ารวจทัง้คณุคา่และคณุธรรมท่ีส าคญัอยา่งยิง่ตอ่ชีวิตและสงัคม14 

 แมคคนินอน (MacKinnon) กลา่ววา่จริยธรรมจะเก่ียวข้องกบัการด าเนินชีวิตท่ีดี

สามารถแยกแยะวา่สิง่นีด้ีหรือไม่ดี สิง่นีผ้ิดหรือถกู15 

 ดงันัน้ หากจะกล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า จริยธรรม ก็คือ หลกัการท่ีมนุษย์ในสงัคม

ยอมรับว่าดีงามและเห็นควรยึดถือปฏิบตัิ เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุในสงัคมนัน่เอง และเม่ือ

น าไปใช้กับการประกอบอาชีพ หรือการท างาน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัท่ีสุดอย่างหนึ่ง     

ของมนุษย์และสงัคมก็ย่อมหมายความว่ามนุษย์ย่อมจะต้องมีจริยธรรมในการท างาน หรือการ

ประกอบวิชชาชีพ เพราะในการท างาน มนุษย์ย่อมต้องมีสังคมซึ่งประกอบด้วยคนหลายคน          

มีความเช่ือและความคิดเห็นท่ีตา่งกนั            

                 ดงันัน้จงึมีความจ าเป็นต้องมีการวางกรอบให้มนษุย์ประพฤตไิปในทิศทางเดียวกนั เพื่อ                 

การท างานร่วมกนัอยา่งสงบสขุและบรรลเุป้าหมายในงานนัน้ๆ 

                                                            

       12 ประภาศรี สีหอ าไพ,  พืน้ฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, พิมพ์ครัง้ท่ี 
2. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2540), 28. 

       13 Lawrence Kohlberg, “Moral Education for Society,” in  Moral-Transition 

Education Leadership 33 (1975), 14. 
       14 Louis  P. Pojman, Moral Philosophy : A Reader (Indianapolis : Hackett 

Publishing Company, 1993), xi. 
      15 Barbara  MacKinnon,  Ethics : Theory and Contemporary Issues, 3rded. 

( California : Wadsworth, 2001), 4. 
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 มีนกัวิชาการได้ให้ลกัษณะของจริยธรรมไว้เป็นจ านวนมาก ซึง่พอกลา่วพอสงัเขปได้ 

ดงันี ้

 สายสรีุ  จตุิกลุ  ได้จ าแนกจริยธรรมออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ  คือ 

1.   จริยธรรมพืน้ฐาน (Basic Moral Values) ได้แก่  
1.1 การรักความจริง  การไมพ่ดูปดและไม่ฉ้อฉล การรักษาค ามัน่สญัญา การมี 

ความกล้าท่ีจะรับความจริง และมีความละอายใจท่ีจะน าความไม่จริงไปสูผู่้ อ่ืน 
1.2 การไมเ่บียดเบียนกนั การรักษาสทิธิและความชอบธรรมของผู้ อ่ืน โดยมีความ 

รักและความเมตตาเป็นรากฐาน 
1.3 ความละอาย ความละอายใจตอ่การกระท าความคิดหรือความชัว่ใดๆ 
1.4 ความรู้จกัพอ ความไมโ่ลภและไม่หลงการจดัการชีวิตของตนโดยสนัโดษ 

2. จริยธรรมอ่ืนๆ ได้แก่ 
2.1  การบงัคบัตนเอง การมีวินยัในตนเอง มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ฯลฯ 
2.2 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม เคารพระเบียบ เคารพกฎหมายกฎข้อบงัคบั 
2.3 ความเสมอภาค มีความเป็นธรรมในสงัคม รักษาและเคารพในสทิธิของผู้ อ่ืน  

การไมเ่บียดเบียนกนั ฯลฯ 
2.4 ความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม ฯลฯ 
2.5 ความซื่อสตัย์ ความไม่ฉ้อโกง ความตรง ไมพ่ดูเท็จ ให้ร้าย รักความจริง ฯลฯ 
2.6 ความกล้า มีความกล้ารับความจริง พดูความจริง กล้าท่ีจะมีความคิดเห็น 

ของตน รวมทัง้กล้าท่ีจะสู้กบัความผิดเพื่อความถกูต้อง ฯลฯ 
2.7 การมีแนวคิดกว้าง มีความพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นท่ีตา่งจากตน ฯลฯ 
2.8 ความสามคัคี มีความเป็นอนัเดียวกนัในการร่วมงานกบัผู้ อ่ืน ฯลฯ 
2.9 เข้าใจและมีหลกัธรรมศาสตร์เป็นท่ียดึเหน่ียว รักสนัโดษ รู้จกัพอ ไมโ่ลภ ไม่ 

หลง  
2.10 ความเมตตากรุณาและการให้อภยั 
2.11 ความพากเพียร และอดทน 
2.12 การรู้จกัคา่ของการท างาน คอื การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีทศันะท่ีดีตอ่ 

งาน บริสทุธ์ิทกุประเภท คา่ของคนอยูท่ี่การท างาน ฯลฯ 
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2.13 การรู้จกัคา่ของทรัพยากร กลา่วคือ ด้วยการประหยดัและการออม ฯลฯ16 
 นอกจากนีค้ณะกรรมการโครงการโครงการ การศกึษาจริยธรรมไทย ได้สรุปโครงสร้างของ
คณุลกัษณะของจริยธรรมไว้ดงันี ้17

 

1. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุง่มัน่ตัง้ใจท่ีจะท าการปฏิบตัิหน้าท่ี    ด้วยความ 

ผกูพนั ด้วยความพากเพียรและความละเอียดรอบคอบยอมรับผลการกระท าในการปฏิบตัิหน้าท่ี
เพื่อให้บรรลผุลส าเร็จตามความมุง่หมาย ทัง้พยายามท่ีจะปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าท่ีให้ดียิ่งขึน้ 

2. ความซื่อสตัย์ หมายถงึ การประพฤตปิฏิบตัิอย่างเหมาะสม และตรงตอ่ความเป็น 

จริง ประพฤตปิฏิบตัิอย่างตรงไปตรงมา ทัง้กาย วาจา ใจ ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

3. ความมีเหตผุล หมายถึง ความสามารถในการใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบตัิ  
รู้จกัไตร่ตรอง พิสจูน์ให้ประจกัษ์ ไมห่ลงงมงาย มีความยบัยัง้ชัง่ใจ โดยไม่ผกูพนักบัอารมณ์และ
ความยดึมัน่ของตนเองท่ีมีอยูเ่ดิม ซึง่อาจผิดได้ 

4. ความกตญัญกูตเวที กตญัญ ูหมายถึง ความส านกึในการอปุการคณุ หรือบญุคณุ 

ท่ีผู้ อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนมีตอ่เรา กตเวที หมายถงึ การแสดงออกและการตอบแทนบญุคณุ ดงันัน้ความ 

กตญัญกูตเวที จงึหมายถงึ ความรู้บญุคณุและตอบแทนบญุคณุตอ่คนอ่ืน และสง่อื่นท่ีมีบญุคณุ 

5. การรักษาระเบียบวินยั   หมายถึง การควบคมุความประพฤติปฏิบตัิให้ถกูต้อง 

และเหมาะสมกบัจรรยามารยาท ข้อบงัคบั ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม 

6. ความเสียบสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตวั การให้ปันแก่คนท่ีควรให้ ด้วย 

ก าลงักาย  

ก าลงัทรัพย์ ก าลงัสตปัิญญา รวมทัง้การรู้จกัสลดัอารมณ์ร้ายในตนเองด้วย 

7. ความสามคัคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั ร่วมมือกนั 

                                                            

                  16 สายสรีุ จตุิกลุ, “นโยบายและแผนพฒันาเด็กระยะยาวด้านจริยธรรม.” ในแนวทาง                      
การพัฒนาจริยธรรมไทย การประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับจริยธรรมไทย 22-27 มกราคม 
2523, รวบรวมและจดัพิมพ์โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2523), 140-141. 
                  17 กระทรวงศกึษาธิการ, กรมวชิาการ, แนวทางการพัฒนาจริยธรรมไทย การ

ประชุมทางวชิาการเกี่ยวกับจริยธรรมไทย 22-27 มกราคม 2553. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2523), 146-147. 
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กระท ากิจการให้ส าเร็จลลุว่งด้วยดี โดยเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตน 

8. การประหยดั    หมายถึง   การใช้สิง่ทัง้หลายพอเหมาะพอควรให้ได้ประโยชน์มาก 

ท่ีสดุ ไม่ยอมให้มีสว่นเกินมากนกัรวมทัง้การรู้จกัระมดัระวงั รู้จกัยบัยัง้ความต้องการให้อยูใ่นกรอบ

และขอบเขตท่ีพอเหมาะพอควร 

9. ความยตุธิรรม หมายถึง การปฏิบตัิด้วยความเท่ียงตรงสอดคล้องกบัความเป็น 

จริงและเหตผุล ท่ีพอเหมาะพอควร 

10.  ความอตุสาหะ หมายถึง ความพยายามอยา่งเข้มแข็งเพื่อให้เกิดความส าเร็จใน 

การงาน 

11.  ความเมตตา-กรุณา เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้ผู้ อ่ืนเป็นสขุ กรุณา  

คือ ความสงสารคิดจะช่วยให้ผู้ อ่ืนพ้นทกุข์ 

      ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน ได้อธิบายเก่ียวกบัลกัษณะตา่งๆ ของจริยธรรม ดงันี ้
1. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้วา่ในสงัคมของตนนัน้ถือวา่การกระท า  

ชนิดใดดีควรกระท าและชนิดการกระท าเลวควรงดเว้น  ลักษณะและพฤติกรรมประเภทใด
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ปริมาณความรู้เชิงจริยธรรมหรือความรู้เก่ียวกับ
ค่านิยมทางสงัคมนีข้ึน้อยู่กบัอาย ุระดบัการศึกษา และพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลด้วย 
ความรู้เก่ียวกบักฎเกณฑ์ทางสงัคมและศาสนาสว่นใหญ่เด็กจะเร่ิมเรียนรู้ตัง้แตเ่กิด 

2. ทศันคติเชิงจริยธรรม  คือ ความรู้สกึของบคุคลเก่ียวกบัลกัษณะหรือพฤติกรรม 
เชิงจริยธรรมต่างๆ ว่าตนชอบหรือไม่ชอบลกัษณะนัน้ๆ เพียงใดทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคล 
ส่วนมากจะสอดคล้องกบัค่านิยมในสงัคมนัน้ แต่บคุคลบางคนในสถานการณ์ปกติอาจมีทศันคติ
แตกต่างไปจากค่านิยมของสงัคมก็ได้ทศันคติเชิงจริยธรรมของบุคคลนัน้มีความหมายกว้างกว่า
ความรู้เชิงจริยธรรมของบุคคล เพราะทัศนคตินัน้รวมทัง้ความรู้และความรู้สึกในเร่ืองนัน้ๆ  เข้า
ด้วยกนั 

3. เหตผุลเชิงจริยธรรม   หมายถึง การท่ีบคุคลใช้เหตผุลในการเลือกท่ีจะกระท า หรือ 
เลือกท่ีจะไม่ท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เหตผุลท่ีกล่าวถึงนีจ้ะแสดงให้เห็นถึงเหตจุูงใจหรือ
แรงจงูใจท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการกระท าตา่งๆ ของบคุคล 
 

        4.  พฤตกิรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีบคุคลแสดงพฤตกิรรมท่ีสงัคมนิยมชมชอบ 
หรืองดเว้นการแสดงพฤตกิรรมท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ หรือคา่นิยมในสงัคมนัน้ ตวัอยา่งของพฤติกรรม
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เชิงจริยธรรมท่ีเป็นการกระท าท่ีท่ีสงัคมเห็นชอบและสนบัสนนุมีหลายประเภท เช่นการให้ทาน การ
เสียสละเพื่อสว่นรวม การชว่ยเหลือผู้ตกทกุข์ได้ยากเป็นต้น สว่นพฤตกิรรมเชิงจริยธรรมอีก จ าพวก
หนึง่ คือพฤติกรรมในสถานการณ์ท่ีเย้ายวนใจ หรือในสภาพท่ียัว่ยใุห้บคุคลกระท าผิดกฎเกณฑ์  
เพื่อประโยชน์สว่นตนบางประการ พฤตกิรรมเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ยัว่ย ุ เช่น การโกงสิ่งของ 
เงินทอง หรือคะแนน การลกัขโมย การกลา่วเท็จ เป็นต้น ซึง่อาจรวมเรียกว่าพฤติกรรมเก่ียวกบั
ความไมซ่ื่อสตัย์ซึง่ผู้ มีจริยธรรมสงูยอ่มงดเว้นการกระท าท่ีไม่ซื่อสตัย์นี ้พฤตกิรรมเชิงจริยธรรม เป็น
สิง่ท่ีสงัคมให้ความส าคญัมากกว่าด้านอ่ืนๆ เพราะการกระท าในทางทีดีและเลวของบคุคลนัน้ จะ
สง่ผลโดยตรงตอ่ความผาสกุและความทกุข์ของสงัคม18 
 สทิธิโชค  วรานสุนัตกิลุ ได้กลา่วถงึลกัษณะและพฤตกิรรมท่ีเก่ียวกบั จริยธรรม จะมี

คณุสมบตัิประเภทใดประเภทหนึง่ใน  2  ประเภท คือ19 

 ลกัษณะท่ีสงัคมต้องการให้อยูใ่นสงัคมนัน้ เป็นพฤติกรรมท่ีสงัคมนิยมชมชอบ สนบัสนนุ 

และผู้กระท าสว่นมากเกิดความพอใจวา่การกระท านัน้เป็นสิง่ถกูต้องเหมาะสม 

 ลกัษณะท่ีสงัคมไมต้่องการให้มีอยูใ่นสมาชิกของสงัคมเป็นการกระท าท่ีต้องถกูลงโทษ

หรือถกูก าจดั และผู้กระท าพฤติกรรมนัน้สว่นมากรู้สกึวา่เป็นสิง่ท่ีไมถ่กูต้องไมส่มควร 

 ส าหรับองค์ประกอบของจริยธรรมนัน้ มีผู้ รู้และนกัวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึง

องค์ประกอบของจริยธรรมไว้ ดงันี ้

 บราวน์ (Brown) ได้จ าแนกองค์ประกอบของจริยธรรมออกเป็น 3 มิติ ด้วยกนั คือ ด้าน

ความรู้ (Knowledge) ด้านการกระท า (Conduct) และด้านความรู้ (Feeling)20 

 ด้านความรู้ได้แก่ความรู้ทางจริยธรรม ค่านิยมทางจริยธรรมความเช่ือทางจริยธรรม

การตดัสินทางจริยธรรม การใช้เหตผุลทางจริยธรรม ด้านการกระท า หมายถึง พฤติกรรมภายนอก

ท่ีแสดงให้ปรากฏการณ์ต่างๆ ได้แก่ ความประพฤติทางจริยธรรม การกระท าทางจริยธรรม และ

                                                            

 18 ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, พฤตกิรรมศาสตร์ จติยวิทยาจริยธรรมและจติวิทยา
ภาษา (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์ไทยวฒันาพานิช, 2524), 2-3. 
 19 สิทธิโชค วรานสุนัติกุล, จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์  (กรุงเทพฯ :                              
บริษัทซีเอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั(มหาชน), 2546), 65. 
 20 Roger  Brown, Social Psychology  (New York : Free Press, 1965), 411. 
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ด้านความรู้สกึหรือปฏิกิริยาท่ีมีตอ่พฤติกรรมทางจริยธรรม ได้แก่ ความรู้สกึทางจริยธรรม ทศันคติ

ทางจริยธรรม 

 ฮอฟแมน (Hoffman)ได้จ าแนกองค์ประกอบจริยธรรม โดย ฮอฟแมน เช่ือวา่ จริยธรรม

เป็นกระบวนการสมัพนัธ์ของ 3 องค์ประกอบท่ีมีอิสระจากกนั อนัได้แก่21 

1. ความคดิทางจริยธรรม (Moral Thought) ได้แก่ กระบวนการคดิประเมินคา่ 
พฤตกิรรมทางจริยธรรม การตดัสินทางจริยธรรม การใช้เหตผุลทางจริยธรรม เป็นต้น 

2. ความรู้สกึทางจริยธรรม (Moral Feeling) ได้แก่ ความรู้สกึทางจริยธรรม ทศันคติ 
ทางจริยธรรม ปฏิกิริยาทางจริยธรรม เป็นต้น 

3. พฤตกิรรมทางจริยธรรม (Moral Behavior) หมายถึง พฤติกรรมแสดงออกทาง 
จริยธรรม ได้แก่ การปฏิบตัิทางจริยธรรม การกระท าทางจริยธรรม เป็นต้น 

       อทุมุพร  จามรมาน ได้แบง่จริยธรรมออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ๆ คือ22 
1. คา่นิยมจริยธรรม (Moral Value) เป็นสว่นท่ีสงัเกตโดยตรงไม่ได้ มีลกัษณะเป็น 

ความเช่ือ การเห็นคณุคา่ และความพอใจท่ีจะยอมรับยดึถือ 
2. พฤตกิรรมจริยธรรม (Moral Conduct) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงอยูใ่นมาตรฐานของ 

สงัคมตามท่ีสงัคมต้องการ 
       คณะกรรมการโครงการศกึษาจริยธรรมไทยได้สรุปวา่ องค์ประกอบของจริยธรรมมี
องค์ประกอบท่ีส าคญั  3  ประเภท คือ23 
       1. ด้านความรู้ (Moral Reasoning) ได้แก่ความเข้าใจเหตผุล ความถกูต้องดงีาม
สามารถตดัสนิแยกความถกูผิดได้ความคดิ 

                                                            

 21 M. L.  Hoffman, “Development of Moral Thought , Feeling and Behavior” in 
American Psychologist 10. (1979), 966. 
 22 อทุพุร จามรมาน, “ทศันคติ ความเช่ือ ความสนใจ คา่นิยม และจริยธรรมกบัการวดั
และประเมินผลการศกึษา,” ในเอกสารการสอนชุดวชิาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน้ฐานเพื่อ
การวัดผลและประเมินผลการศึกษาสาขา (นนทบรีุ : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2534), 
261. 
 23 กระทรวงศกึษาธิการ. กรมวิชาการ. แนวทางการพัฒนาจริยธรรมไทย การ
ประชมุทางวิชาการเก่ียวกบัจริยธรรมไทย 22-27 มกราคม 2553, 3. 
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       2. ด้านอารมณ์ความรู้สกึ (Moral Attitude and Belief) ได้แก่ ความพงึพอใจ ศรัทธา 
เลื่อมใส เกิดความนิยมยินดท่ีีจะรับนัน้มาเป็นแนวปฏิบตัิ 
       3. ด้านพฤติกรรมแสดงออก (Moral Conduct) คือ พฤติกรรมการกระท าท่ีบคุคล
ตดัสินใจ จะกระท าถกูหรือผิดในสถานการณ์แวดล้อมตา่งๆ กนั 

     ก าพล  ชู รัตน์ สรุปได้ว่า ทัศนะของผู้ ทรงคุณธรรมและนักวิชาการดังกล่าว มี
หลกัเกณฑ์ในการจ าแนกองค์ประกอบของจริยธรรมโดยสว่นรวมตรงกนัดงันี ้คือ24 

1.   องค์ประกอบทางปัญญา (Moral Cognition)   หมายถึงกระบวนการใช้ปัญญาคิด 
พิจารณาหาเหตผุลในการประเมินคณุคา่ของการปฏิบตัิจริยธรรมของบคุคลว่าเป็นการปฏิบตัิท่ีถกู
หรือผิด ดีหรือชัว่ ควรไมค่วร ยตุิธรรมหรือยตุิธรรมเหลา่นี ้เป็นต้น 

2.   องค์ประกอบทางความรู้สกึ (Moral Affection) หมายถึง ความรู้สกึท่ีดตีอ่การ 
ปฏิบตัิจริยธรรมของบคุคลทัง้ในทางท่ีดีงาม และในทางตรงข้าม เช่น ความรู้สกึพอใจหรือไม่พอใจ 
ชอบหรือไม่ชอบ เช่ือหรือไม่เช่ือ เป็นต้น 

3.   องค์ประกอบทางการปฏิบตัิ (Moral Conduct) หมายถึง การแสดงความประพฤติ 
และการปฏิบตัิทางจริยธรรมของบุคคล การปฏิบตัิเหล่านีส้ามารถประเมินได้ว่า ในสถานการณ์
แวดล้อมหนึง่ๆ นัน้ กระท าถกูหรือผิด ดีหรือไม่ดี ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า เป็นต้น 
       ชยัพร  วิชชาวธุ พรรณทิพย์ ศริิวรรณบศุย์ และธีระพร อวุรรณโณ ได้จ าแนกพฤติกรรม
จริยธรรมในเชิงความสมัพนัธ์ ออกเป็น  5  ด้าน คือ25 

1.    พฤตกิรรมจริยธรรมตอ่ตนเอง จดัเป็น 3  หมวดใหญ่ คือ การควบคมุตนเอง การ 
ประเมินตนเอง และการกระท าตอ่ตนเอง 

2.    พฤตกิรรมจริยธรรมตอ่ผู้ อ่ืนทางสงัคมจดัแบง่เป็น 5 หมวดใหญ่ๆคือความซื่อสตัย์ 
ความเสมอภาค ความยตุิธรรม ความเมตตากรุณา และการเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม 

3.    พฤตกิรรมจริยธรรมตอ่ผู้ อ่ืนทางเศรษฐกิจ จดัแบง่เป็น  7 หมวดใหญ่ๆ   คือ ความ 
ซื่อสตัย์ ความเสมอภาค ความยตุธรรม ความเมตตากรุณา การเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม การกู้ยืม
และการสมัมาชีพ-มิจฉาชีพ 

                                                            

 24 ก าพล  ชรัูตน์, “จริยธรรมและศักยภาพของการปฏิบัตจิริยธรรมของนักศึกษา”  
(วิทยานิพนธ์ มหาบณัฑิต คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2538), 16. 
 25 ชยัพร วิชชาวธุ, พรรณทิพย์  ศิริวรรณบศุย์ และ ธีระพร  อวุรรณโณ, รายงานการ
วิจัยเร่ืองพฤตกิรรมจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาตามแนวทางจติวทิยาสังคม 
(กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2531), 32-33. 
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4.    พฤตกิรรมตอ่ผู้ อ่ืนทางการเมือง จดัแบง่เป็น  6  หมวดใหญ่ๆ คือ ความซื่อสตัย์  
ความเสมอภาค ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และต่อสู้ ด้าน
การมีสว่นร่วมและการตอ่สู้ ด้านการก็สว่นร่วมทางการเมือง 

5.    พฤตกิรรมจริยธรรมตอ่สิ่งแวดล้อม จดัแบง่เป็น  5 หมวดใหญ่ๆ    คือ การควบคมุ 
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสะสม ความสมัพันธ์กับสตัว์ และความสมัพนัธ์กับสิ่ง
เหนือธรรมชาต ิ
                  

แนวคดิเก่ียวกับจริยธรรม  

               จริยธรรมมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 ประการคือ26  

1. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถงึ การมีความรู้วา่ในสงัคมของตนนัน้ถือวา่การกระท า 

ชนิดใดดีควรกระท า และการกระท าชนิดใดท่ีควรงดเว้น ลักษณะและพฤติกรรมประเภทใด

เหมาะสมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ปริมาณความรู้เชิงจริยธรรมหรือความรู้เก่ียวกับค่านิยม       

ทางสงัคมนี ้ขึน้อยู่กับอายุ ระดับการศึกษา และการพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล         

ด้วย ความรู้เก่ียวกับกฎเกณฑ์ทางสังคม และศาสนาส่วนใหญ่เด็กก็จะเรียนรู้ตัง้แต่เกิด  และ

โดยเฉพาะช่วงอาย ุ2-10 ปี จะได้รับการปลกูฝังค่านิยมเหล่านีเ้ป็นพิเศษ ในการค้นคว้าเก่ียวกบั

ความรู้เชิงคณุธรรมให้ผลเป็นรายละเอียดเสียส่วนใหญ่ ท าให้ยากแก่การน าไปใช้ในการท านาย

พฤตกิรรมเพราะความรู้ของบคุคลเป็นเพียงสาเหตเุดียวในหลายๆ สาเหตขุองพฤติกรรมของบคุคล

นัน้ๆ 

2. เจตคตเิชิงจริยธรรม   คือ ความรู้สกึของบคุคลเก่ียวกบัลกัษณะหรือพฤตกิรรม  

เชิงจริยธรรมต่างๆ ว่าตนชอบหรือไม่ชอบลกัษณะนัน้ๆ เพียงใด ทศันคติเชิงจริยธรรมของบุคคล

ส่วนมากจะสอดคล้องกับค่านิยมในสังคมนัน้ๆ แต่บางคนในสถานการณ์ปกติอาจมีทัศนคติ

แตกต่างไปจากค่านิยมของสงัคมก็ได้ ทศันคติเชิงจริยธรรมนัน้มีความหมายกว้างกว่าความรู้เชิง

จริยธรรมของบุคคล เพราะทัศนคติรวมทัง้ความรู้และความรู้สึกในเร่ืองนัน้ๆ เข้าด้วยกัน ฉะนัน้

                                                            

 26 ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, การพัฒนาจริยธรรมผู้ใต้บังคับบัญชา (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร, 2526), 2-3. 
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ทศันคติเชิงจริยธรรมจึงมีคณุสมบตัิส าคญัท่ีใช้ท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได้แม่นย ากว่าการใช้

ความรู้เชิงจริยธรรมเพียงอยา่งเดียว 

3. เหตผุลเชิงจริยธรรม   หมายถึง  การท่ีบคุคลตดัสินใจเลือกในการท่ีจะกระท าหรือ 

ไม่กระท าพฤตกิรรมอย่างใดอยา่งหนึ่งโดยมีเหตจุงูใจท่ีเอือ้อยูเ่บือ้งหลงัการกระท าตา่งๆ ของบคุคล 

การศกึษาเหตผุลเชิงจริยธรรมของบคุคล จะท าให้ทราบวา่ บคุคลท่ีมีจริยธรรมในระดบัแตกตา่งกนั 

อาจมีการกระท าท่ีคล้ายคลงึกนัได้เสมอ และบคุคลท่ีมีการกระท าเหมือนกนัอาจมีเหตเุบือ้งหลงั

การกระท าและมีระดบัจริยธรรมท่ีแตกตา่งกนัได้ 

4. พฤตกิรรมเชิงจริยธรรม   หมายถึง   การท่ีบคุคลแสดงพฤตกิรรมท่ีสงัคมยอมรับ  

ยกยอ่ง ชมเชย หรืองดเว้นการแสดงพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนคา่นิยมในสงัคมนัน้ ตวัอยา่งพฤตกิรรมเชิง

พฤตกิรรมซึง่เป็นการเสียสละเพื่อสว่นรวม การช่วยเหลอืผู้ตกทกุข์ได้ยาก เป็นต้น พฤตกิรรมเชิง

จริยธรรมเป็นสิ่งท่ีสงัคมให้ความส าคญัมากกวา่ด้านอ่ืนๆ ทัง้นีเ้พราะการกระท าในทางท่ีดีและเลว

ของบคุคลนัน้ สง่ผลโดยตรงตอ่ความผาสกุและความทกุข์ของสงัคม 

 กระทรวงศกึษาธิการ ได้สรุปองค์ประกอบของจริยธรรมได้ดงันี ้คือ27 

1. ความรับผิดชอบ หมายถึง  ความมุง่มัน่ ตัง้ใจท่ีจะท าการปฏิบตัิหน้าท่ี  ด้วยความ 

ผกูพนั ด้วยความพากเพียร และความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระท าในการปฏิบตัิหน้าท่ี

เพื่อให้บรรลผุลส าเร็จตามความมุง่หมายทัง้ความพยายามท่ีจะปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าท่ีให้ดียิง่ขึน้ 

2. ความซื่อสตัย์ หมายถงึ การประพฤติอยา่งเหมาะสมและตรงตอ่ความเป็นจริง  

ประพฤตปิฏิบตัิอย่างตรงไปตรงมาทัง้กาย วาจา ใจ ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

3. ความมีเหตผุล หมายถึง ความสามารถในการใช้ปัญญาในการประพฤตปิฏิบตัิ  

รู้จกัไตร่ตรอง พิสจูน์ให้ประจกัษ์ ไมห่ลงงมงาย มีความยบัยัง้ชัง่ใจ โดยไม่ผกูพนักบัอารมณ์และ

ความยดึมัน่ของท่ีมีอยูเ่ดิม ซึง่อาจผิดได้ 

4. ความกตญัญกูตเวที ความกตญัญ ูหมายถึง ความรู้สกึส านกัในการอปุการคณุท่ี 

                                                            

 27 กระทรวงศกึษาธิการ, การศึกษาเหตุการณ์ปกตขิองระดับพัฒนาจริยธรรมและ

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลในการพัฒนาจริยธรรม (กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2524), 3. 
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ผู้ อ่ืนมีตอ่เรา กตเวที หมายถึง การแสดงออกและการตอบแทนบญุคณุ ดงันัน้ ความกตญัญกูตเวที 

จงึหมายถึง ความรู้บญุคณุและการตอบแทนตอ่ผู้ อ่ืนและสิง่ท่ีมีบญุคณุ 

5. การรักษาระเบียบวินยั หมายถึง การควบคมุการประพฤตปิฏิบตัิให้ถกูต้องและ 

เหมาะสมกบัจรรยา มารยาท ข้อบงัคบั กฎหมายและศีลธรรม 

6. ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตวั การแบง่ปันกบัคนท่ีควรให้ด้วย 

ก าลงักาย ก าลงัทรัพย์ ก าลงัปัญญา รวมทัง้การรู้จกัสลดัทิง้อารมณ์ร้ายในตวัเอง 

7. ความสามคัคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั ร่วมมือกนั  

กระท าการให้ส าเร็จลลุว่งด้วยดี โดยเห็นประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตวั 

8. การประหยดั หมายถึง การใช้สิง่ทัง้หลายพอเหมาะพอควรให้ได้ประโยชน์มาก 

ท่ีสดุ ไม่ยอมให้มีสว่นเกินมากนกั 

9. การยตุิธรรม หมายถึง การปฏิบตัิด้วยความเท่ียงตรง สอดคล้องกบัความเป็นจริง 

และเหตผุล ไมมี่ความล าเอียง 

10. ความอตุสาหะ หมายถึง ความพยายามอยา่งเข้มแข็งเพื่อให้เกิดส าเร็จในการงาน 

11. ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้ผู้ อ่ืนเป็นสขุ ความ 

สงสาร คือ ช่วยให้ผู้ อ่ืนพ้นทกุข์ 

 

ความส าคัญของจริยธรรม 

 จริยธรรม เป็นข้อความประพฤตปิฏิบตัิท่ีมีความถกูต้องดีงามเป็นแนวทางแหง่การ  

ถือประพฤติปฏิบตัิ แตล่ าพงัในแนวทางแห่งความดีความถกูต้องนัน้ ไม่เพียงพอท่ีจะจงูใจให้คน

ปฏิบตัิหรือประพฤติตนให้เป็นตนให้เป็นคนดีได้  

 ในท่ีนีก้ล่าวถึงความส าคัญของจริยธรรมก็อาจยกเปรียบเทียบได้ว่า ความรู้นัน้เป็น

เหมือนเคร่ืองยนต์ท่ีท าให้ยวดยานเคลื่อนท่ีไปได้ประการเดียว ส่วนจริยธรรมเป็นเหมือนหนึ่ง

พวงมาลยัหรือหางเสือซึง่เป็นปัจจยัท่ีน าพาให้ยวดยานไปถกูทางด้วยความสวสัดี คือ ปลอดภยัจน

บรรลถุึงจดุมุง่หมายท่ีพงึประสงค์ 

 ความส าคญัของจริยธรรมตอ่ตวับคุคล 

1. จริยธรรมเป็นเคร่ืองธ ารงศกัดิศ์รีของมนษุย์ เราไมตี่คา่มนษุย์เป็นตวัเงินแตจ่ะตีคา่ 
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ด้วยจริยธรรม คา่ของมนษุย์มิใช่ตีคา่เป็นตวัเงินแตว่ดัด้วยจริยธรรมท่ีมี 

2. จริยธรรมเป็นเคร่ืองเสริมบคุลิกภาพ ผู้ ทีคณุธรรมจะมีความสมบรูณ์ในความคิด  

ในค าพดูและในการกระท า อีกทัง้มีหลกัท่ีมัน่คงในการตดัสินใจซึง่เป็นท่ีมาของความมัน่คง ทาง

จิตใจ 

3. จริยธรรมเป็นเคร่ืองเสริมมิตรภาพ ท าให้ความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนเป็นไปอยา่ง 

ราบร่ืน ผู้ มีจริยธรรมยอ่มท าให้เป็นท่ีเช่ือถือจากผู้ อ่ืน ท าความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ได้ 

4. จริยธรรมเป็นเคร่ืองสร้างความสบายใจ ซึง่นอกจากจะสบายใจเพราะการท าสิง่ท่ี 

ถกูท่ีควรแล้ว ยงัสบายใจท่ีไม่ต้องระแวงในอนัตรายท่ีจะมีมาอีกด้วย เพราะผู้ มีจริยธรรมจะเป็นผู้

น่ารัก เม่ือเป็นคนท่ีน่ารักแล้ว อนัตรายก็จะไมมี่ 

5. จริยธรรมเป็นเคร่ืองสง่เสริมความส าเร็จและมัน่คงปลอดภยัในการประกอบอาชีพ 

และการด ารงชีวิต 

 ความส าคญัของจริยธรรมตอ่สว่นรวม 

 จริยธรรมเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะเสริมสร้างความสงบสุขและความเจริญให้แก่

ประเทศชาติเพราะว่าความสงบสุขของประเทศชาติจะมีได้ก็ต่อเม่ือคนในชาติมีคุณธรรมบาง

ประการท่ีท าให้ไม่เบียดเบียนกนั ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพจนเกินเลย ลว่งล า้สิทธิ

ของกนัและกนั ไม่ละเลยการปฏิบตัิตามกฎหมาย วินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีใช้บงัคบักนั เป็น

ต้น และความเจริญของประเทศชาติก็จะมีได้ก็ต่อเม่ือคนในชาติมีจริยธรรมบางประการท่ีท าให้

ความร่วมมือร่วมใจกบัมุ่งมัน่สร้างและพฒันาประเทศชาติ เสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพื่อส่วนรวม 

ช่วยกนัป้องกนัภยัท่ีจะบงัเกิดแก่ประเทศชาต ิเป็นต้น 

 มนุษย์แต่ละคนมีหน้าท่ีมากมายหลายอย่าง การท่ีจะกระท าทุกอย่างให้สมบูรณ์นัน้

เป็นเร่ืองยากมาก มนษุย์ท่ีดีและหาได้ยากก็คือ มนษุย์ท่ีดีท่ีสดุและหาได้ยากก็คือ มนษุย์ท าหน้าท่ี

ของตนสมบรูณ์ท่ีสดุนัน่เอง คนกวาดถนนท่ีท าหน้าท่ีของตนท่ีดีท่ีสดุย่อมดีกว่าอธิบดี หรือรัฐมนตรี

ท่ีมีข้อบกพร่องมากมาย น่ีพิจารณาในแง่ของจริยศาสตร์ 

 คนโดยส่วนมากมกัมีลกัษณะบกพร่องอยู่ 2 ประการคือ ท าอะไรเกินหน้าท่ีไปอย่าง

หนึ่งและท ากิจในหน้าท่ีของตนไม่สมบูรณ์อย่างหนึ่ง คนท่ีท าอะไรเกินหน้าท่ีของตนไปมกัเท่ียว

ก้าวร้าวเก่ียวข้องกับกิจการของคนอ่ืน หรือเอาภาระของคนอ่ืนมาเป็นของตนโดยไม่มีเหตุผล
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สมควรจนเป็นท่ีเบื่อหน่ายชิงชงัของผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัว่ไป บางทีท าการผิดพลาดไปก่อให้เกิดผลร้ายแก่

ตนจนเสียช่ือเสียคนไปก็มี บคุคลย่อมสามารถท างานท่ีใครๆ เห็นว่าต ่าต้อยไร้เกียรติให้เป็นงานท่ี

สงูส่งมีเกียรติในสายตาของบณัฑิตได้ก็โดยการท างานนัน้อย่างตัง้ใจจริง และท าอย่างดีท่ีสดุให้

ถกูต้องเหมาะสมท่ีสดุ 

 จริยธรรมจึงเป็นสิ่งส าคญัในสงัคม ท่ีจะน าความสขุสงบและความเจริญก้าวหน้ามาสู่

สงัคมนัน้ๆ เพราะเมื่อคนในสงัคมจริยธรรม จิตใจย่อมสงูสง่ มีความสะอาดและสวา่งในจิตใจจะท า

การงานใดก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไม่ก่อให้เกิดทกุข์แก่ตนเองและผู้ อ่ืน เป็นบคุคลทีมีคณุค่า 

ประโยชน์และสร้างสรรค์คณุงาม ความดี อนัเป็นประโยชน์ 
 

ประโยชน์ของจริยธรรม 

       จริยธรรมจะมีประโยชน์ตอ่เม่ือน าไปปฏิบตัิ เพราะจริยธรรมเป็นหลกัส าคญัส าหรับ
การปฏิบตัิ การศกึษาเพ่ือเข้าใจหรืออธิบายได้เท่านัน้ไมมี่ประโยชน์ การน าจริยธรรมไปใช้ปฏิบตัิ
นัน้จะให้ประโยชน์ได้ดงันี ้

1. ด้านตนเอง การปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมจะท าให้เราเป็นคนดี คนดียอ่มมีความ 

สบายใจ อิ่มใจเพราะได้ท าความดี ศตัรูก็น้อย เพราะคนดีย่อมเกือ้กลูผู้ อ่ืน จึงเป็นท่ีไว้วางใจและรัก
ใคร่ชอบพอของผู้ อ่ืน นอกจากนัน้หลกัจริยธรรม เช่น ความอดทน ความเพียร ความมีวินยั ความมี
วาจาดี ยงัช่วยให้ประสบความส าเร็จในการงานท่ีท าด้วย 

2. ด้านสงัคม คนดีย่อมท าสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ทัง้แก่ตนเองและแก่ผู้ อ่ืนอยา่งน้อย การ 
ไม่ท าชั่วก็เป็นการช่วยให้สงัคมไม่ต้องแก้ไขปัญหา ยิ่งท าด้วยก็ยิ่งเป็นคนดีแก่สงัคมการงาน  ก็
สมัฤทธิผล การกระท าความดีและการช่วยเหลือสงัคมของคนดีก็เป็นการช่วยให้สงัคมเจริญขึน้และ
ดีขึน้โดยตรง คนดีจึงเป็นผู้ รักษาสงัคมด้วยการไม่ท าลายสงัคม ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรของประเทศ 
สภาพแวดล้อม หรือการประพฤติปฏิบตัิท่ีทุจริตต่างๆ และยงัสร้างสรรค์สงัคมด้วย  การเป็น
ตัวอย่างท่ีดี สอนให้ผู้ อ่ืนให้ท าดีและท าการอันเป็นประโยชน์แก่สังคม และแก่โลก คนดีเป็น
ทรัพยากรบคุคลท่ีดีใช้ความรู้ความสามารถในทางที่เป็นประโยชน์ 

3. ด้านการรักษาจริยธรรม จริยธรรมเป็นสิง่ท่ีดีมีคณุค่า  ทัง้คณุคา่ทางกาย   ทางใจ  
และทางสังคมดังกล่าวมาแล้ว จะรักษาไว้ได้ก็ด้วยการปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติแล้วก็เป็นแค่
ตวัหนงัสือหรือค าพดูเปลา่ๆ จะช่วยใครไมไ่ด้ทัง้สิน้ การศกึษาจริยธรรมและน าไปปฏิบตัิจึงเป็นการ
รักษาจริยธรรมให้คงอยู่ เช่นเดียวกบัท่ีพระสงฆ์สืบต่อพระพทุธศาสนาได้ด้วยการปฏิบตัิดี ปฏิบตัิ
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ชอบตามค าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ศีลธรรมของพระพทุธศาสนาจึงด ารงมาได้จนถึงปัจจบุนั คน
ทัว่ไปก็สามารถรักษาจริยธรรมของศาสนาและจริยธรรมอ่ืนๆ ได้ด้วยการปฏิบตัิ เป็นต้น 

4. ด้านการพฒันาบ้านเมือง ต้องพิจารณาจิตใจคนก่อน หรืออยา่งน้อยก็ควรจะ 
ควบคู่กันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวิชาการอ่ืนๆ เพราะการพัฒนาท่ีไม่มี
จริยธรรมเป็นแกนน านัน้จะสญูเปล่าและเกิดผลเสียเป็นอนัมาก ท าให้บุคคลลุ่มหลงในวตัถุและ
อบายมุขมากขึน้ การท่ีเศรษฐกิจต้องเสื่อมโทรม ประชากรทุกข์ยากเพราะคนในสังคมละเลย
จริยธรรม กอบโกยเอาทรัพย์ไว้เป็นประโยชน์สว่นตวัมากเกินไป ขาดความเมตตาปราณี แล้งน า้ใจ
ในการด ารงชีวิตซึง่กนัและกนั 

5. จริยธรรมช่วยควบคมุมาตรฐาน รับประกนัคณุภาพในการประกอบอาชีพของนกั 
ธุรการให้ความซื่อสตัย์ สจุริต ยตุิธรรม 
 
มาตรฐานจริยธรรม 
          โดยหลกัการของจริยธรรมจะกล่าวถึงความประพฤติท่ีดีและความประพฤติท่ีถกูต้อง
เหมาะสม แตใ่นความจริงในสถานการณ์เดียวกนัท่ีเกิดขึน้แตล่ะบคุคลจะมีการตดัสินใจท่ีแตกตา่ง
กนั สิง่ท่ีบคุคลหนึง่ตดัสินใจและคดิวา่ถกูต้องนัน้อาจเป็นสิ่งท่ีอีกบคุคลหนึ่งไม่เห็นด้วย สาเหตขุอง
การตัดสินใจท่ีแตกต่างกันนีม้าจากแต่ละบุคคลมีมาตรฐานการตัดสินใจทางด้านจริยธรรมท่ี
แตกตา่งกนั การตดัสินใจเร่ืองจริยธรรมนัน้มีความแตกตา่งกนัในเร่ืองของความดีและความจ าเป็น 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัมาตรฐานในการตดัสินใจของแต่ละบคุคล ดงันี ้28 

1. บคุคลท่ีใช้หน้าท่ีเป็นมาตรฐานของจริยธรรม บคุคลกลุม่นีถื้อวา่ ความดีและ 

ความไมด่ีขึน้อยูก่บัเจตจ านงหรือเจตนาไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัผลของการกระท า ถ้ามีเจตนาท่ีดีการกระท า

นัน้ก็จดัว่าดี แต่ถ้ามีเจตนาไม่ดี การกระท านัน้ก็จดัว่าเป็นการกระท าท่ีไม่ดี บุคคลจึงตัง้ใจกระท า

หน้าท่ีของตนให้ดี และใน การกระท าหน้าท่ีนัน้ไม่หวงัผลอย่างอ่ืนตอบแทน แต่เป็นการกระท า

หน้าท่ีเพื่อหน้าท่ีอยา่งตรงไปตรงมา ส าเร็จเรียบร้อย ถือว่าเป็นการกระท าท่ีถกูต้อง แตถ้่าประพฤติ

ตนไม่ตรงหน้าท่ีทีความบกพร่องในหน้าท่ี หรือก้าวก่ายหน้าท่ีของผู้ อ่ืนก็ถือว่าเป็นการกระท าท่ีไม่

ถกูต้อง 

2. บคุคลใช้ความสขุเป็นมาตรฐานของจริยธรรม บคุคลกลุม่นีถื้อวา่ความดีและ 

                                                            

 28 สภุาพร พิศาลบตุร, จริยธรรมทางธุรกิจ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัราชภฏั      สวน
ดสุติ, 2549), 9. 
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ความไมด่ีตดัสินใจจากผลการกระท า การกระท าท่ีให้ผลท่ีก่อให้เกิดความสขุตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนถือ

ว่าเป็นความดีแต่การกระท าท่ีก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดการสูญเสียผลประโยชน์ต่อตนเอง 

ผู้ อ่ืน ถือวา่เป็นความไมด่ี 

3. บคุคลท่ีมีความเช่ือวา่ความอยูร่อดเป็นมาตรฐานของจริยธรรม บคุคลกลุม่นีถื้อ 

วา่ความอยูร่อดเป็นการรักษาตวัรอดและการปรับตวัได้เป็นมาตรฐาน ในการตดัสนิความด ี และ

ความไมด่ี หรือความถกูความผิด การกระท าท่ีชว่ยให้ทัง้ตนเองและสงัคมอยูร่อดได้ ถือวา่เป็นการ

ท าความดี  สว่นการกระท าท่ีไม่สามารถชว่ยเหลือตนเองหรือสงัคมได้ถือวา่เป็นการกระท าท่ีไม่ดี 

4. บคุคลท่ีใช้การพฒันาตนเองเป็นมาตรฐานของจริยธรรม บคุคลกลุม่นีถื้อวา่การ 

พฒันาธรรมชาติของมนษุย์เป็นมาตรฐานตดัสินความดีและความไม่ดี หรือความถกูผิด ธรรมชาติ

ของมนษุย์นัน้ประกอบด้วยเหตผุลซึง่สอดคล้องกบัเหตผุลในธรรมชาติ หมายความว่าทัง้ธรรมชาติ 

ความคิดและสงัคมอยู่ภายใต้กฎอนัเดียวกัน คือ กฎธรรมชาติ หรือกฎเหตผุล หรือกฎแห่งความ

เปลี่ยนแปลง การกระท าท่ียกระดบัจิตใจให้เข้าใจถ่องแท้ถึงกฎธรรมชาติดงักล่าว จัดเป็นความดี 

สว่นการกระท าท่ีไม่ช่วยให้เข้าใจกฎธรรมชาติดงักลา่วจดัเป็นความไมด่ี 

 การท่ีบุคคลจะท าความดีหรือไม่ มากน้อยเพียงใดนัน้ขึน้อยู่กบัสาเหตทุัง้ภายในและ

ภายนอกตวับุคคล สาเหตุภายในคือ ลักษณะทางจิตใจต่างๆ เช่น การไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่

ส่วนรวม การตระหนกัและเห็นความส าคญัของการกระท าความดี เช่น ความซื่อสตัย์ การปฏิบตัิ

อยู่บนความเป็นธรรมและเป็นกลาง โดยไม่ให้อคติหรือผลประโยชน์เข้าแทรกแซง การเคารพ

กฎระเบียบและกฎหมาย เป็นต้น ส่วนสาเหตภุายนอกตวับุคคลในการท่ีบุคคลจะกระท าความดี

หรือละเว้นการกระท าท่ีไม่น่าปรารถนามากน้อยเพียงใดนัน้ สาเหตุท่ีส าคัญคือ คนรอบข้าง 

กฎระเบียบ สงัคม วฒันธรรมและสถานการณ์ในขณะท่ีบคุคลประสบอยู่ ถ้าเป็นในองค์กรสามารถ

กล่าวได้ว่า ระเบียบข้อบงัคบัในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน การมีหรือขาดแคลน     

สิ่งเอือ้อ านวยในการท างาน กลุ่มเพื่อน และวฒันธรรมในองค์กรจะมีผลต่อพฤติกรรมการท างาน

และสขุภาพจิต บุคคลแต่ละคนจะอยู่ใต้อิทธิพลของจิตใจของตนและสภาพแวดล้อมภายนอกไป

พร้อมกัน ในการท่ีบุคคลจะท าหรือไม่ท าพฤติกรรมต่างๆ นัน้ ผู้ ใดจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

สภาพแวดล้อมมากหรือน้อยนัน้ขึน้อยู่กับคุณภาพจิตใจมากกว่า ผู้ ท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

สภาพแวดล้อมนัน้จะกระท าหรือไม่กระท า สิ่งใดขึน้อยู่กบัการพิจารณาโดยตรง ผู้ ท่ีมีจิตใจมัน่คง 
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แข็งแกร่งจะไม่พ่ายแพ้ตอ่สภาพท่ียัว่ยใุห้ประพฤติออกนอกลูน่อกทาง แม้จะไม่ได้รับการสนบัสนนุ

จากผู้ อ่ืนก็ตาม คนประเภทนีมี้น้อยในสงัคม 

 

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 มาตรฐาน (Standard) หมายถึง กฎท่ียอมรับกนัหรือกฎเกณฑ์ท่ีสร้างขึน้มา หรือ

แบบจ าลองท่ีถกูสร้างขึน้โดยอ านาจประเพณี หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือ เคร่ืองมือชนิดหนึง่ท่ีสร้าง

ขึน้มา เพื่อช่วยในการควบคมุ การวดั การเปรียบเทียบ การตรวจสอบในผลงาน การปฏิบตัิและ

วิธีการด าเนินงาน 

 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Code of Ethics) หมายถึง ประมวลความ

ประพฤติท่ีผู้ ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึน้ เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ 

ช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก ท าให้ได้รับความเช่ือถือจากสงัคม อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร

หรือไม่ก็ได้ เช่น จรรยาบรรณวิชาชีพครู ก็คือ ประมวลความประพฤติท่ีวงการครูก าหนดขึน้ เพื่อ

เป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบอาชีพครูยดึถือปฏิบตัิ 

 มาตรฐานวิชาชีพจะเร่ิมจากผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกนัมารวมกนัเม่ือมีสมาชิกเพิ่มขึน้ 

จึงจ าเป็นต้องมีกติกาหรือกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นความพยายามท่ีจะรักษามาตรฐานวิชาชีพของตนไว้ 

ดงันัน้วิชาชีพครูซึ่งประกอบด้วยวิชาชีพครู และองค์กรวิชาชีพครูก็มีความพยายามท่ีจะให้มีและ

รักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพเช่นกนั ดงันัน้มาตรฐานวิชาชีพครูจึง

เป็นข้อก าหนดท่ีเก่ียวกบัคณุลกัษณะและคณุภาพท่ีพงึประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดขึน้ในการประกอบ

วิชาชีพครู ซึง่ครูใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบตัิงานและมาตรฐานวิชาชีพครูมีลกัษณะเฉพาะเก่ียวกบั

การปฏิบตัิงาน การจดัการเรียนการสอนและมีความแตกต่างจากลกัษณะของการประกอบอาชีพ

อ่ืน ทัง้นี ้มาตรฐานวิชาชีพครูจะเป็นหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิงานของครูเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาครู การ

พฒันาการเรียนการสอน การพฒันาเด็ก พฒันาสงัคมและประเทศชาติให้มีความเจริญ ก้าวหน้า 

มาตรฐานวิชาชีพครูจึงท าให้ผู้ เรียน ผู้ปกครองและสงัคม มีความเช่ือมัน่ตอ่การประกอบวิชาชีพครู

วา่ผู้ เรียนจะได้รับการบริการด้านการเรียนการสอนอยา่งมีมาตรฐานและมีคณุภาพ 

 คุณภาพและมาตรฐานจึงเป็นหัวใจของการปฏิบตัิงานและการประกอบวิชาชีพครู 

ดงันัน้ การสร้างคณุภาพมาตรฐานการศกึษาเพื่อพฒันาคณุภาพผู้ เรียน ครูจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
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ท่ีสดุและการยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพครู หรือการปฏิรูปครูตามแนวทางของการปฏิรูปการศกึษา 

จึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัประการหนึ่งท่ีผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องต้องด าเนินการพัฒนาวิชาชีพครูให้มี

มาตรฐานในระดบัสูงหรืออย่างน้อยก็ไม่ต ่ากว่าท่ีสงัคมหรือผู้ รับบริการคาดหวงั ดงันัน้การท่ีครู

ปฏิบตัิตนและปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมีคณุภาพยู่ในระดบัสงู จึงเป็นหลกัประกนั

อยา่งหนึง่ท่ีสามารถสร้างความมัน่ใจในคณุภาพของการศกึษาได้ประการหนึง่ 

 ครุุสภา ได้ออกจรรยาบรรณครู 9 ข้อ เมื่อปี พ.ศ. 2539 ความวา่ 

1. ครูต้องรักและเมตตาตอ่ศิษย์ ให้ความเอาใจใส ่ช่วยเหลือ สง่เสริม ให้ก าลงัใจใน 

การศกึษาเลา่เรียน โดยเสมอหน้า อาทิ การสร้างความรู้สกึท่ีเป็นมิตร เป็นท่ีพึง่พาและไว้วางใจได้

ของศิษย์ 

2. ครูต้องอบรม สัง่สอง ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทกัษะ และนิสยัท่ีถกูต้องดีงามให้ 

เกิดแก่ศิษย์อยา่งเต็มความสามารถด้วยความบริสทุธ์ิใจ อาทิ การตอบข้อเสนอแนะและการกระท า

ของศิษย์ในทางสร้างสรรค์ 

3. ครูต้องประพฤต ิปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย์ทัง้กาย วาจา และใจ 

4. ครูต้องไมป่ฏิบตัิตนเป็นปฏปัิกษ์ตอ่ความเจริญทางกาย สตปัิญญา จิตใจ อารมณ์ 

และสงัคมของศิษย์ 

5. ครูต้องไมแ่สวงหาผลประโยชน์ อนัเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบตัิหน้าท่ี 

ตามปกตแิละไม่ใช้ให้ศิษย์กระท าใดๆ อนัเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 

6. ครูยอ่มพฒันาตนเองทัง้ด้านวิชาชีพ บคุลิกภาพ วิสยัทศัน์ และการเมืองอยูเ่สมอ 

7. ครูยอ่มรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวชิาชีพครู 

8. ครูพงึช่วยเหลือเกือ้กลูครูและชมุชนในทางสร้างสรรค์ 

9. ครูพงึประพฤติปฏิบตัิตนเป็นผู้น าในการอนรัุกษ์ และพฒันาภมูิปัญญาและ 

วฒันธรรมไทย 

 

มาตรฐานการปฏิบัตตินหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

 มาตรฐานการปฏิบตัิตนหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้บริหารวิชาชีพครู ผู้บริหาร

สถานศกึษา ผู้บริหารการศกึษาและบคุลากรทางการศกึษา ประกอบด้วย 
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                  จรรยาบรรณตอ่ตนเอง 

 ผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 

บคุลิกภาพ และวิสยัทศัน์ให้ทนัตอ่การพฒันาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองอยูเ่สมอ 

 จรรยาบรรณตอ่วิชาชีพ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสตัย์สจุริต รับผิดชอบตอ่วิชาชีพ 

และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 

 จรรยาบรรณตอ่ผู้ รับบริการ 

1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส ่ช่วยเหลือ สง่เสริม ให้ 

ก าลงัใจแก่ศษิย์ และผู้ รับบริหารตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ต้องสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทกัษะและนิสยัท่ี 

ถกูต้องดีงามแก่ศษิย์ และผู้ รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถด้วยความบริสทุธ์ิ

ใจ 

3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษาต้องประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทัง้กาย วาจา 

และใจ 

4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ต้องไมก่ระท าตนเป็นปฏิปักษ์ตอ่ความเจริญทาง 

กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสงัคมของศิษย์ และผู้ รับบริการ 

5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  

โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 

 จรรยาบรรณตอ่ผู้ประกอบวชิาชีพ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษาพงึช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนัอยา่งสร้างสรรค์ โดย

ยดึมัน่ในระบบคณุธรรม สร้างความสามคัคีในหมูค่ณะ 

 จรรยาบรรณตอ่สงัคม 

 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพฒันา

เศรษฐกิจ สงัคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภมูิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 

และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
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จริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจริยธรรมในการบริหารราชการ  

 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 279 ก าหนดให้

มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละ

ประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีก าหนดขึน้ โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการ

ด าเนินงานเพื่อให้การบงัคบัใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนการลงโทษ ตาม

ความร้ายแรงแห่งการกระท า การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือวา่ เป็นการ

กระท าผิดทางวินยั 

 ก.พ.ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรืองได้พิจารณาโดย     

ถ่ีถ้วนแล้วเห็นว่า ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งมีหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัิเพื่อให้ราชการ

แผ่นดินในสว่นท่ีตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สงูสดุแก่สงัคม ดงันัน้ การใช้อ านาจเพื่อให้หน้าท่ี ท่ีตน

รับผิดชอบลลุ่วงข้าราชการ ทัง้ปวงจึงต้องมีคณุธรรม ซึ่งเป็นการอนัพึงท า เพราะน าประโยชน์ให้

เกิดแก่สว่นรวมและตนเอง และศีลธรรมซึง่เป็นการอนัพงึเว้น เพราะเป็นโทษแก่สว่นรวมและตนเอง

ประกอบกันขึน้เป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอนัเป็นความประพฤติท่ีดีงาม สมกับความเป็น

ข้าราชการ 

 ดงันัน้ บคุคลผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทกุต าแหนง่จงึมีหน้าท่ีด าเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์สว่นรวมและประเทศชาต ิ มีความเป็นกลางทางการเมือง 

อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล โดยจะต้องยดึมัน่ในคา่นิยม

หลกัของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 9 ประการ 

ของส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดงันี ้29 

1. การยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม 

2. การมีจิตส านกึท่ีดี ซื่อสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบ 

3. การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชน์สว่นตนและไม่มี 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
                                                            

 29 “ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน,” ราชกิจจานุเบกษา (5 พฤศจิกายน 2542): 
73-83. 
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4. การยืนหยดัท าในสิง่ท่ีถกูต้อง เป็นธรรมและถกูกฎหมาย 

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธัยาศยัและไม่เลือกปฏิบตัิ 

6. การให้ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถกูต้องและไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง 

7. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

8. การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

9. การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 289 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  

พทุธศกัราช 2550 ประกอบคา่นิยมหลกัส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

อนัผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ค าแนะน าหน่วยงานทัง้หลายถือปฏิบตัิ ก.พ. โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีจึงก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึน้เป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

เพื่อให้ข้าราชการทัง้หลายเกิดส านึกลึกซึง้และเท่ียงธรรมในหน้าท่ี ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี

ข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเช่ือมัน่ของปวงชน และด ารงตนตัง้มัน่เป็นแบบอย่างท่ีดีงาม 

สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ผู้ทรงเป็นตวัอย่างแห่งธรรมจรรยา  

อนัสงูสดุเพ่ือใช้บงัคบัเป็นมาตรฐานกลางไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

 หมวด 2 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 ข้อ 3 ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องและ        

เป็นธรรมโดยอยา่งน้อยต้องวางตน ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไมก่ระท า เลี่ยงประมวล 

จริยธรรมนี ้ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของข้าราชการอาจขัดประมวล

จริยธรรม ข้าราชการต้องไมก่ระท าการดงักลา่ว หรือหากก าลงักระท าการดงักลา่ว ต้องหยดุกระท า

การและส่งเร่ืองให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรม

วินิจฉยัวา่การกระท านัน้ขดัประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระท าการนัน้มิได้ 

2. เม่ือรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้ข้าราชการมีหน้าท่ีต้องรายงาน 

การฝ่าฝืนดงักล่าวพร้อมพยานหลกัฐาน (หากมี) ต่อหวัหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการ

จริยธรรมโดยพลนั 
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 ในกรณีท่ีหวัหน้าสว่นราชการเป็นผู้ ฝ่าฝืนจริยธรรมต้องรายงานตอ่ปลดักระทรวง หรือ

ผู้บังคับบัญชาเหนือชัน้ขึน้ไปของหัวหน้าส่วนราชการนัน้แล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการ

จริยธรรม 

3. ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทัง้ท่ีได้รับคา่ตอบแทนและไมไ่ด้คา่ตอบแทนในนิติ 

บคุคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ

และกิจการท่ีรัฐถือหุ่นใหญ่ ตอ่หวัหน้าสว่นราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีท่ีการด ารง

ต าแหน่งนัน้ๆ อาจขดัแย้งกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีหรืออาจท าให้การปฏิบตัิหน้าท่ีเสียหาย 

 ความข้อนีใ้ห้ใช้บังคับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างท าของ การเป็นตวัแทน การเป็น

นายหน้าและการมีนิตสิมัพนัธ์อ่ืนในท านองเดียวกนั 

4. ในกรณีท่ีข้าราชการเข้าร่วมประชมุและพบวา่มีการกระท าซึง่มีลกัษณะตาม (2)  

ของข้อนี ้ หรือมีการเสนอเร่ือง ซึง่มีลกัษณะตาม (2) ของข้อนีผ้า่นข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าท่ี

ต้องคดัค้าน การกระท าดงักลา่ว และบนัทกึการคดัค้านของตนไว้ในรายงานการประชมุหรือในเร่ือง

นัน้ แล้วแตก่รณี 

ข้อ 4 ข้าราชการต้องมีจิตส านึกท่ีดีและความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี เสียสละ ปฏิบตัิ 

หน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอยา่งน้อยต้องวางตน ดงันี ้

1. อทุิศตนให้กบัการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมดัระวงั และเตม็ 

ก าลงัความสามารถท่ีมีอยู ่ ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบตัิงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไมท่ าให้งานในหน้าท่ี

เสียหาย 

2. ละเว้นจากการกระท าทัง้ปวงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ต าแหน่งหน้าท่ีของ 

ตนหรือของข้าราชการอ่ืน ไมก้่าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบตัิหน้าท่ีของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 

3. ใช้ดลุยพินิจและตดัสินใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงท่ี 

ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความ

เหมาะสมของแตล่ะกรณี 

4. เม่ือเกิดความผิดพลาดขึน้จากการปฏิบตัิหน้าท่ี ต้องรีบแก้ไขให้ถกูต้อง และแจ้ง 

ให้หวัหน้าสว่นราชการทราบโดยพลนั 

5. ไม่ขดัขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือ 
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ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการ

ตรวจสอบ 

6. ไมส่ัง่ราชการด้วยวาจาในเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ี 

สัง่ราชการด้วยวาจาในเร่ืองดงักล่าว ให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาบนัทึกเร่ืองเป็นลายลกัษณ์อกัษรตาม

ค าสัง่เพื่อให้ผู้สัง่พิจารณาสัง่การตอ่ไป 

 ข้อ 5 ข้าราชการต้องแยกเร่ืองส่วนตวัออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดประโยชน์

สว่นรวมของประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชน์สว่นตน โดยอยา่งน้อยต้องวางตน ดงันี ้

1. ไม่น าความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีตนมีตอ่บคุคลอ่ืน ไม่วา่จะเป็นญาตพิี่น้อง พรรคพวก  

เพื่อนฝงู หรือผู้ มีบุญคณุส่วนตวัมาประกอบการใช้ดลุยพินิจให้เป็นคณุหรือเป็นโทษแก่บุคคลนัน้ 

หรือปฏิบตัิตอ่บคุคลนัน้ตา่งจากบคุคลอ่ืนเพราะชอบหรือชงั 

2. ไม่ใช้เวลาราชการ เงินทรัพย์สนิ บคุลากร บริการ หรือสิง่อ านวยความสะดวกของ 

ทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วย

กฎหมาย 

3. ไมก่ระท าการใดหรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบตัิการใดในฐานะสว่นตวั ซึง่ก่อให้เกิด 

ความเคลือบแคลงสงสัยหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ

หน้าท่ี 

 ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสยั ให้ข้าราชการผู้นัน้ยุติการกระท าดงักล่าวไว้

ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บงัคบับัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือ

คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉยัเป็นประการใดแล้วจงึปฏิบตัิตามนัน้ 

4. ในการปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอ่ืนในราชการ  

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยดึถือประโยชน์ของทางราชการ

เป็นหลกั ในกรณีท่ีมีความขดัแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับ

ประโยชน์สว่นตนหรือสว่นกลุม่ อนัจ าเป็นต้องวินิจฉยัหรือชีข้าด ต้องยดึประโยชน์ของทางราชการ

และประโยชน์สว่นรวมเป็นส าคญั 
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 ข้อ 6 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศยัต าแหน่งหน้าท่ี

และไม่กระท าการอนัเป็นการขดักนัระหวา่งประโยชน์สว่นตนและประโยชน์สว่นรวม โดยอยา่งน้อย

ต้องวางตน ดงันี ้

1. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้ อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึง่ของขวญั 

แทนตนหรือญาตขิองตนไม่วา่ก่อนหรือหลงัด ารงต าแหนง่หรือปฏิบตัิหน้าท่ีไม่วา่จะเก่ียวข้อง หรือ 

ไม่เก่ียวข้องกบัการปฏบิตัิหน้าท่ีหรือไม่ก็ตามเว้นแตเ่ป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตาม

ประเพณีหรือให้แก่บคุคลทัว่ไป 

2. ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการท่ีเป็นคณุ หรือเป็นโทษแก่บคุคลใด เพราะมีอคติ 

3. ไม่เสนอ หรืออนมุตัิโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสญัญา ซึง่ 

ตนเองหรือบคุคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อนัมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี ้

 ข้อ 7 ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบตัิตามรัฐธรรมนญูและกฎหมายอยา่ง

ตรงไปตรงมา โดยอยา่งน้อยต้องวางตน ดงันี ้

1. ไม่ละเมิดรัฐธรรมนญู กฎหมาย กฎ ข้อบงัคบัหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบด้วย 

กฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสยั หรือมีข้อทกัท้วงวา่การกระท าไมช่อบด้วยรัฐธรรมนญู กฎหมาย   กฎ 

ข้อบงัคบัหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้หวัหน้าสว่นราชการ และ

คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะด าเนินการตอ่ไปได้ก็ตอ่เม่ือได้ข้อยตุิจากหน่วยงาน  ท่ีมี

อ านาจหน้าท่ีแล้ว 

2. ในกรณีท่ีเห็นวา่ค าสัง่ผู้บงัคบับญัชา หรือการด าเนินการใดท่ีตนมีสว่นเก่ียวข้องไม่ 

ชอบด้วยรัฐธรรมนญู กฎหมาย กฎ หรือข้อบงัคบั ต้องทกัท้วงเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ 

3. ในกรณีท่ีเห็นวา่คณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องท าเร่ืองเสนอให้หวัหน้า 

ส่วนราชการพิจารณา และส่งเร่ืองให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการให้ได้ข้อยุติทาง

กฎหมายตอ่ไป 

4. ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายท่ีอยูใ่นความ 

รับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องวา่งดงักลา่วโดยเร็ว 

5. ไม่ยอมให้บคุคลอ่ืนอาศยัช่ือตนเองถือครองทรัพย์สนิ สทิธิ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
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แทนบคุคลอ่ืนอนัเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ช่ือบคุคลอ่ืนถือครองสิ่งดงักลา่วแทนตนเพื่อปกปิด

ทรัพย์สนิของตน 

6. เม่ือทราบวา่มีการละเมิด หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายในสว่ยราชการของตน  

หวัหน้าสว่นราชการต้องด าเนินการท่ีจ าเป็น เพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายขึน้โดยเร็ว 

7. เม่ือได้รับค าร้องหรือค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานอื่นวา่ 

กฎหมาย กฎ หรือข้อบงัคบั ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของสว่นราชการของตน สร้างภาระเกินสมควร

แก่ประชาชน หรือสร้างความไมเ่ป็นธรรมให้เกิดขึน้ ต้องด าเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือ

ข้อบงัคบั ดงักลา่วโดยเร็ว 

 ข้อ 8 ข้าราชการต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง 

ให้บริการแก่ประชาชนโดยอธัยาศยัท่ีดีและไมเ่ลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม โดยอยา่งน้อยต้องวาง

ตน ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้าท่ีให้ลลุว่ง โดยไมห่ลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อ านาจเกินกวา่ท่ี 

มีอยูต่ามกฎหมาย 

2. ปฏิบตัหิน้าท่ี หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านงึถึงศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ และสทิธิ 

เสรีภาพของบคุคลไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบคุคลหรือก่อภาระหรือหน้าท่ีให้บคุคล

โดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 

3. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอธัยาศยัท่ีดี  ปราศจากอคติ  

และไมเ่ลือกปฏิบตัิตอ่บคุคล ผู้มาตดิตอ่โดยไมเ่ป็นธรรมในเร่ืองถ่ินก าเนิด เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อาย ุ

ความพิการ สภาพทากายหรือสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือ

ทางศาสนาการศกึษาอบรมหรือความคดิเห็นทางการเมืองอนัไมข่ดัตอ่รัฐธรรมนญูเว้นแตจ่ะด าเนิน 

การตามมาตรการท่ีรัฐก าหนดขึน้ เพื่อขจดัอปุสรรคหรือสง่เสริมให้บคุคลสามารถใช้สทิธิ และ

เสรีภาพได้ เช่นเดียวกบับคุคลอ่ืนหรือเป็นการปฏิบตัิท่ีมีเหตผุลเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป 

4. ละเว้นการให้สมัภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ 

วิพากษ์ วิจารณ์ อนักระทบตอ่ความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแตเ่ป็นการแสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการตามหลกัวิชา 

5. ไม่เอือ้ประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพื่อนฝงูหรือผู้ มีบญุคณุ 
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และต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมไมเ่ห็นแก่หน้าผู้ใด 

6. ไมล่อกหรือน าผลงานของผู้ อ่ืนมาใช้เป็นของตนเอง โดยมไิด้ระบแุหลง่ท่ีมา 

 ข้อ 9 ข้าราชการต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของทางราชการอย่าง

เคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นนานและใช้ข้อมลูข่าวสารท่ีได้มากจากการด าเนินงานเพื่อ

การในหน้าท่ีและให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถกูต้อง ทนัการณ์ และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริงโดยอยา่งน้อยต้องวางตน ดงันี ้

1. ไม่ใช้ข้อมลูท่ีได้มาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอ่ืน อนัไมใ่ช่การปฏิบตัิหน้าท่ี 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพ่ือเอือ้ประโยชน์แก่ตนเองหรือบคุคลอ่ืน 

2. ชีแ้จง แสดงเหตผุลท่ีแท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีกระท าการอนักระทบตอ่สิทธิ 

และเสรีภาพบคุคลอ่ืน ไม่อนญุาต หรือไม่อนมุตัิตามค าขอของบคุคล หรือเม่ือบคุคลร้องขอคาม

กฎหมายเว้นแตก่ารอนัคณะกรรมการวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีปฏิบตัิ

ราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทัง้นี ้ จะต้องด าเนินการภายในสบิห้าวนัท าการ นบัแต่

กระท าการดงักลา่วหรือได้รับการร้องขอ 

 ข้อ 10 ข้าราชการต้องมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษาคณุภาพและมาตรฐานแหง่วชิาชีพ

โดยเคร่งครัด โดยอยา่งน้อยต้องวางตน ดงันี ้

1. ปฏิบตัิงานโดยมุง่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานให้เกิดผลดีท่ีสดุจนเตม็ 

ก าลงัความสามารถ 

2. ใช้งบประมาณ ทรัพย์สนิ สทิธิและประโยชน์ท่ีทางราชการจดัให้ด้วยความ 

ประหยดั คุ้มคา่ ไมฟุ่่ มเฟือย 

3. ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงัในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามคณุภาพและ 

มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

 ข้อ 11 ข้าราชการต้องยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ โดยอยา่งน้อยต้องวางตน ดงันี ้

1. ไม่แสดงการตอ่ต้ายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรง 

เป็นประมขุ หรือสนบัสนนุให้น าการปกครองในระบอบอ่ืนท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุมา

ใช้ในประเทศไทย 



 41 

2. จงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินีและ 

พระรัชทายาทไม่วา่ทางกายหรือทางวาจา 

 ข้อ 12 ข้าราชการต้องเป็นแบบอยา่งที่ดีในการด ารงตน รักษาช่ือเสียงและภาพลกัษณ์

ของราชการโดยรวม โดยอยา่งน้อยต้องวางตน ดงันี ้

1. ไม่ละเมิดหลกัส าคญัทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเร่ือง 

ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉยั 

2. หวัหน้าสว่นราชการและผู้บงัคบับญัชาในสว่นราชการทกุระดบัชัน้ต้องปกครองผู้  

อยูบ่งัคบับญัชาปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 

3. หวัหน้าสว่นราชการและผู้บงัคบับญัชาในสว่นราชการทกุระดบัชัน้ต้องสนบัสนนุ  

ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาท่ีมีความซื่อสตัย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ

และขยนัขนัแข็ง  ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั และยดึมัน่ในระบบคณุธรรม 

4. ไม่กระท าการใดอนัอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่สว่นราชการ 

หรือราชการโดยรวม 

 นอกจากนีมี้นกัวิชาการเสนอจริยธรรมของข้าราชการไว้ 7 ประการ เพ่ือน าไปสูก่าร

เป็นข้าราชการท่ีมีจริยธรรมท่ีดีงาม ดงันี ้30 

1. การน าหลกัธรรมมาใช้ในการให้บริการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความซื่อสตัย์สจุริต  

เสียสละ อดทน มีความเป็นธรรม เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ มีน า้ใจ สุภาพ มีเมตตาธรรมและการเป็น

แบบอย่างท่ีดีของหน่วยงานของรัฐ 

2. การมีจิตส านกึท่ีดีงามในการให้บริการ ข้าราชการทกุคนต้องมีจิตส านกึในการ 

ให้บริการในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาตแิละประชาชน

โดยรวม จงึจ าเป็นต้องมีจิตส านกึท่ีดีงาม ในการอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ถ้า

หากข้าราชการท าได้ก็เช่ือได้วา่จะช่วยสร้างความเจริญและยกมาตรฐานของประเทศให้สงูขึน้ 

                                                            

     30 วิรัช นิภาวรรณ, เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง “ปรัชญาการเป็นข้าราชการ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ,” ขอนแก่นและส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 27 กรกฎาคม 2549, 1-3. 
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3. การวางตวัให้เหมาะสม ข้าราชการไม่ควรทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตความ 

เป็นอยูอ่ยา่งหรูหราโออ่า่ ใช้จ่ายฟุ่ มเฟือย หรือกินอยูอ่ยา่งเกินความพอดี รู้จกัใช้จ่ายอย่างเพียงพอ

รู้จกัประหยดั ไม่ฟุ่ มเฟือย รวมทัง้ควรวางตวัเป็นกลางทางการเมือง 

4. การไมใ่ช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ไมว่า่จะเป็นผลประโยชน์ 

ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน เช่น ข้าราชการไม่ใช้สถานะ หรือต าแหน่งเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการ

บรรจแุตง่ตัง้ ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการคนใด ในเวลาเดียวกนัต้อง

ไม่ยอมให้คูส่มรส ญาติสนิท บคุคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการของ

ตนหรือผู้ อ่ืน ไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนใช้ต าแหน่งหน้าท่ีของตนเองโดยมิชอบ ตลอดจนการไม่เรียกร้อง

ผลประโยชน์ในทางมิชอบ ซึง่ครอบคลมุถึงการไม่เรียกร้องของขวญั ของก านนัหรือประโยชน์อ่ืนใด

จากบคุคลเพื่อประโยชน์ตา่งๆ   อนัอาจจะเกิดขึน้จากการปฏิบตัิหน้าท่ีของตน 

5. การพบปะเยี่ยมเยียน และช่วยเหลือประชาชนอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้เอาใจใส่ 

ทกุข์สขุและรับฟังเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่า

เทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

6. การไมใ่ช้และไม่บิดเบือน 

 จริยธรรมในการบริหารราชการ 

 จริยธรรมของข้าราชการมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุท่ีการบริหาร

ราชการไม่อาจเกิดประสิทธิภาพท่ีเอือ้อ านวยประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนได้  หาก

ข้าราชการซึ่งเป็นกลไกของทางราชการท่ีส าคญั ขาดจริยธรรมของข้าราชการ ซึ่งครอบคลุมถึง   

การขาดจิตใจ จิตส านึก จิตวิญญาณ  หรืออดุมการณ์ท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม การขาดจริยธรรม ของ

ข้าราชการมีส่วนส าคญัท าให้ข้าราชการเป็นจ านวนมากประพฤติมิชอบในวงราชการ การกระท า

หรือผลงานท่ีปรากฏออกมาก็จะขาดประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควร ทัง้นี ้

เน่ืองจากจิตใจหรือจริยธรรมมีสว่นส าคญัในการก าหนดพฤตกิรรมดงักลา่วแล้ว 

 นอกเหนือจากนีแ้ล้ว คุณค่าของข้าราชการนัน้ก็ยงัเป็นสิ่งส าคญัท่ีควรค านึงถึงด้วย 

นั่นคือ ข้าราชการไม่ควรมีเฉพาะสิ่งจ าเป็นด้านวตัถุ เช่น การได้รับปริญญาบตัรจากการศึกษา  

เล่าเรียน ซึ่งมีส่วนแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการท่ีมีคณุภาพเท่านัน้ แต่ยงัควรมีสิ่งจ าเป็น   

ด้านจิตใจซึง่ได้เป็นสิง่ท่ีได้มาจากจริยธรรมของข้าราชการ ท่ีมีสว่นแสดงให้ถึงการเป็นข้าราชการ ท่ี
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มีคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย การเป็นข้าราชการท่ีมีทัง้คุณภาพและคุณธรรม ย่อมเป็นพืน้ฐาน

ส าคัญให้แก่ข้าราชการนัน้น าไปช่วยสร้างคุณค่า ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม 

ตลอดจนปฏิบตัิหน้าท่ีราชการเพื่อสว่นรวมได้อยา่งมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 จริยธรรมในการจัดการ (Ethical Management) 

 ในการบริหารจดัการท่ีมีในองค์กรบนโลกนีห้ากจะแบง่ลกัษณะการบริหารจดัการท่ี

เก่ียวข้องกบัจริยธรรมหรือชนิดของจริยธรรมในองค์กร อาจแบง่ได้เป็น  3  ประเภท คือ31 

1. การบริหารจดัการท่ีปราศจากจริยธรรม (Immoral  Management) 

2. การบริหารจดัการท่ีมีจริยธรรม (Moral Management) 

3. การบริหารจดัการท่ีไม่ค านงึจริยธรรม (Amoral Management) 

     การบริหารจัดการท่ีปราศจากจริยธรรม เป็นการบริหารจัดการท่ีการตัดสินใจ การ

กระท า และพฤติกรรมท่ีขดัต่อจริยธรรมเป็นการตดัสินใจท่ีขดักบัหลกัจริยธรรมการตดัสินใจจะให้

ความส าคญัท่ีผลประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับกฎหมายและระเบียบต่างๆ จึงเป็นอุปสรรคต่อการ

ท างานและ สามารถท่ีจะท าสิง่ท่ีไม่ถกูต้องได้เพื่อประโยชน์ท่ีต้องการ 

      การบริหารจดัการท่ีมีจริยธรรม เป็นการบริหารจดัการท่ีสอดคล้องกบัหลกัจริยธรรม 

หรือสิทธิการยอมรับจรรยาบรรณวิชาชีพ การจดัการท่ีถือว่าประสบความส าเร็จนัน้จ้อต้องอยู่บน

พืน้ฐานของหลกัจริยธรรม และการเช่ือฟังกฎหมาย 

                 การบริหารจัดการท่ีไม่ค านึงจริยธรรม เป็นการบริหารจัดการท่ีไม่ได้น าเอาหลัก
จริยธรรมมาเป็นปัจจยัในการพิจารณาตดัสินใจการกระท า และพฤติกรรม เพราะเช่ือว่ากิจกรรม
ของธุรกิจ อยู่นอกเหนือการน าจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ กฎหมายยงัเป็นสิ่งต้องปฏิบตัิตามและ
พยายามท่ีจะหาช่องเพื่อได้ผลประโยชน์จากกฎหมาย 

     การจัดการท่ีมีจริยธรรมนัน้จึงเป็นสิ่งท่ีพึงประรถนาของสงัคม เพราะการจัดการท่ีมี
จริยธรรม เป็นการจดัการท่ียึดหลกัจริยธรรมแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีองค์กรหรือการจัดการ
สามารถได้มาภายใต้ขอบเขตของพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม ส าหรับการจดัการท่ีมีจริยธรรมนัน้ ลินน์ 

                                                            

 31 Archie  B.  Carroll  and  Ann  K.  Buchholtz, Business  and  Society:Ethics  

and  Stakeholder  Management, 5th  ed. (Mason:South-Western,2003),179. 
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ชาร์ป เพน  (Lynn Sharp Paine) ได้เสนอหลกักลยทุธ์เชิงคณุธรรม (Integrity Strategy) ไว้ 5 
ประการ ได้แก่ คือ 
 1.  แนะน าคณุคา่และข้อผกูพนัให้เข้าใจและสื่อสารอยา่งชดัเจน 

 2.   ผู้น าขององค์กรต้องมีความผกูพนัเป็นส่วนตวั น่าเช่ือถือ และมีความตัง้ใจจะท า

ในคณุคา่ท่ียอมรับ 

 3.  คณุคา่ท่ียอมรับ จะต้องบรูณาการไปสูช่่องทางการตดัสินใจ 

 4.  มีระบบองค์กรหรือโครงสร้างสนบัสนนุ และเสริมแรงคณุคา่นัน้ 

 5.  ผู้จดัการทกุคนจะต้องมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถท่ีจะท าการตดัสิน อย่าง

มีจริยธรรมในแตล่ะวนั 

 เคนเนท  ดบับลิว  จอห์นสนั (Kenneth  W. Johnson)  เห็นว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม

เร่ิมต้นจากวิธีท่ีผู้ น ารับรู้ และแนวคิดท่ีมีต่อโลกรอบตัวของเขา ผู้ น าเชิงจริยธรรมจะต้องมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและดีเลิศถ้าไม่ทอดทิง้ศกัยภาพท่ีมีในตวัมนุษย์ ดงันัน้เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและดีเลิศได้ เราจะต้องเข้าใจและพฒันาองค์ประกอบทัง้  4  ของ

ผู้น าเชิงจริยธรรม อนัได้แก่32 

1. จดุมุง่หมาย (Purpose) ผู้น าเชิงจริยธรรมจะต้องมีจดุมุง่หมายขององค์กรท่ีหนกั 

แน่นอยูใ่นใจทัง้ในการใช้เหตผุล และการกระท า 

2. ความรู้ (Knowledge) ผู้น าเชิงจริยธรรมจะต้องมีความรู้ท่ีจะตดัสินและกระท า 

อยา่งรอบคอบ ซึง่ความรู้นีจ้ะพบได้ในองค์กรและสภาพแวดล้อม และต้องมีการแบง่ปันความรู้นัน้ 

3. อ านาจหน้าท่ี (Authority) ผู้น าเชิงจริยธรรมต้องมีอ านาจท่ีจะกระท าและตดัสินใจ  

แต่ต้องตระหนกัว่าผู้ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบจะต้องมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเข้ามาเก่ียวข้องและมี

สว่นในจดุมุง่หมาย 

4. ความเช่ือใจ (Trust) ผู้น าเชิงจริยธรรมกระตุ้นความไว้วางใจผ่านองค์กรและ 

                                                            

 32 Johnson, W. Kenneth. The Role of Leadership in Organizational I Integrity 

and  Five modes of Ethical Leadership, accessed 3 January 2011. Available 
from:www.ethicaled.com/Components%20f%20Ethical%20Leadership%20July%2001.pdf 

http://www.ethicaled.com/Components%20f%20Ethical%20Leadership%20July%2001.pdf
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สภาพแวดล้อม ถ้าปราศจากความเช่ือใจและความรู้ผู้คนจะกลวัท่ีจะแสดงออกซึง่อ านาจหน้าท่ี

ของเขาการเป็นผู้น าเชิงจริยธรรมนัน้หมายถึง การกระจายอ านาจหน้าท่ีได้อยา่งเหมาะสมใน    แต่

ละสถานการณ์โดยทัว่ไปแล้วผู้น าเชิงจริยธรรมจะใช้อ านาจหน้าท่ีใน  5  รูปแบบ  เข้าไปแทรกแซง

ในการตดัสินและการกระท าของผู้ใต้บงัคบับญัชา อนัได้แก่ 

1. การดลใจ (Inspiration) ได้แก่ การตัง้ตวัอยา่งเพื่อท่ีจะให้สมาชิกมีพนัธะที่จะ 

ท างาน ด้วยความสามารถอยา่งเต็มท่ี ท่ีจะบรรลถุึงจดุหมายขององค์กร 

2. การอ านวยความสะดวก (Facilitation) ได้แก่ การสนบัสนนุสมาชิก และแนะน า 

พวกเขาเม่ือจ าเป็น เพื่อท่ีจะท าให้พวกเขาสามารถท างาน ตามความสามารถได้อย่างเต็มท่ีเท่าท่ี

จะท าได้ 

3. การโน้มน้าว (Persuasion)  ได้แก่ การใช้เหตผุลท่ีจะโน้มน้าวสมาชิก ให้ท างาน 

เพื่อให้บรรลจุดุมุง่หมายขององค์กร 

4. การบงการ (Manipulation)  ได้แก่ การเสนอสิ่งจงูใจท่ีมากกวา่คณุคา่ภายในการ 

ด าเนินการเพื่อจะบรรลจุดุมุง่หมาย ขององค์กรเม่ือขาดความผกูพนั 

5. การบงัคบั (Coercion) ได้แก่ การใช้อ านาจบงัคบัสมาชิกในการท างาน เม่ือ 

สมาชิกขาดความสามารถ หรือความผกูพนัท่ีจะกระท า 

      รูปแบบพฤติกรรมของผู้น าเชิงจริยธรรมนีจ้ะใช้ได้อย่างดีเม่ือพิจารณาควบคู่ไปกับ

องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นการผสมผสานทัง้องค์ประกอบ และ

รูปแบบเช้าด้วยกัน ผู้น าจะต้องมีอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับจากองค์กรเพื่อจะบรรลุจุดมุ่งหมายของ

องค์กร โดยมีความรู้ท่ีจ าเป็นเพื่อท่ีจะปฏิบตัิตามอ านาจหน้าท่ี โดยผ่านองค์กรและสภาพแวดล้อม

ผู้ น าจะต้องแน่ใจว่าจุดมุ่งหมายขององค์กรเป็นท่ีรั บรู้แล้ว และมีส่วนร่วมกันและต้องมี

ความสามารถท่ีจะสนับสนุนส่งเสริมการท างานของสมาชิกตามความสามารถ และการสื่อสาร

ระหว่างผู้จดัการและลกูจ้างอ่ืนๆ เป็นไปอย่างเปิดเผยและซื่อสตัย์ รูปแบบของพฤติกรรมของผู้น า

เชิงจริยธรรมจะถกูเลือกมาใช้นัน้จะขึน้อยู่กบัสภาพขององค์กร และแรงกดดนัของสภาพแวดล้อม 

อาทิ การโน้มน้าวและการอ านวยความสะดวก เป็นสิ่งท่ีควรน ามาใช้เม่ือสมาชิกไม่มั่นใจ            
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ในความสามารถท่ีมีอยู่ บ้างครัง้การบงการและการบงัคบัก็เป็นสิ่งท่ีเหมาะสมถ้าองค์กรอยู่ใน

สถานะท่ีไม่ดี และมีแรงกดดนัมาก เป็นต้น 

 ทอม จีแกซ (Tom Gegax) ได้เสนอหลกัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมไว้ 3 ประการ อนัได้แก่

ประการแรก คือการรักษาดลุยภาพของผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสยี ประการท่ีสอง คือคณุธรรม

ของผู้น า และประการท่ีสาม คือ กระบวนการท่ีมีคณุธรรม33 

 คาร์โรลล์ (Carroll) ได้เสนอ นิสยั 7 ประการ ของผู้น าท่ีมีจริยธรรมสงู (Seven Habits 

of Highly Moral Leaders) อนัได้แก่คือ34  1. พวกเขามีความรักท่ีจะท าในสิ่งท่ีถกูต้อง2. พวกเขามี

การเตรียมการท่ีมีจริยธรรม 3. พวกเขาพิจารณาผู้ มีส่วนได้เสียทกุคน 4. พวกเขามีลกัษณะทาง

จริยธรรมท่ีเข้มแข็ง 5. พวกเขามีลกัษณะทางจริยธรรมท่ีเข้มแข็ง 6. พวกเขายึดมัน่ในความเท่ียง

ธรรม 7. พวกเขาบรูณาการปัญญาทางจริยธรรมเข้ากบัปัญญาทางการจดัการ 

      ในบทความเร่ือง “ผู้จดัการท่ีมีจริยธรรม (The Ethical Manager)” ของ คาร์น (Adalat 

Khan) ได้กลา่วถึงพฤตกิรรมของผู้จดัการท่ีมีจริยธรรม 4  ประการ อนัได้แก่35 

 1. ความซื่อสตัย์และมีคณุธรรม (Honesty and Integrity) ได้แก่ ผู้จดัการท่ีมีใจผกูพนั

กบัเป้าหมายขององค์กรในทางท่ีดี ดแูลผลประโยชน์ของพนกังานและท าให้เกิดผลผลิต และการ

บริการท่ีดีเลิศต่อลูกค้า ผู้ จัดการจะต้องผดุงคุณธรรมด้วยการท างานหนัก ดูแลทรัพยากร  ของ

องค์กรและป้องกนัผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย 

 2. ความเป็นมืออาชีพ (Humanity) ได้แก่ พฤติกรรมการท างาน ของบุคคล ท่ี

สอดคล้องกับกฎและระเบียบขององค์กร และวิชาชีพของตนเอง การรักษาซึ่งความลับ ความ

                                                            

 33 Tom  Gegax , The  3  pillars  of  Ethical  Leadership , accessed  6 January 
2011. Available  from:www.cebcglobal.org/Newsroom/News/News_05-06 of 06.htm-14k- 
 34 Archie B. Carroll  and Ann  K. Buchholtz, Business  and Society : Ethics  

and  Stakeholder  Management, 183. 
 35 Khan, Adalat.  Ethical Manager, accessed  7 January 2011.  Available from: 
www.americanchronicle.com/articles/viewArticle.asp?articleID=3470 
 

http://www.americanchronicle.com/articles/viewArticle.asp?articleID=3470


 47 

จงรักภกัดีต่อนายจ้าง ปราศจากการกระท าท่ีจะส่งผลร้ายต่อองค์กร การกระท าเหล่านี ้ถือได้ว่า   

มีความเป็นมืออาชีพ 

 3. มีมนุษยธรรม (Humanity) ได้แก่ การปฏิบตัิต่อผู้ อ่ืนด้วยการให้เกียรติและด้วย

ความเคารพด าเนินชีวิตในฐานะเป็นพลเมืองดีของโลกโดยสง่เสริมความผาสกุของมวลมนษุยชาติ

และปกป้องรักษาสภาพแวดล้อม ผู้จดัการท่ีมีมนษุยธรรมจะเป็นบคุคลท่ียดึมั่นในจดุมุ่งหมายของ

ตวัเองท่ีจะช่วยเหลือผู้ อ่ืนโดยไมห่วงัวา่จะได้รับรางวลัหรือผลตอบแทน 

 4. มีลกัษณะทางจิตวิญญาณ (Spirituality) การมีลกัษณะทางจิตวิญญาณก็คือ การท่ี

บคุคลหนึง่มีความเช่ือวา่มีบางสิง่ท่ียิ่งใหญ่และสงูกวา่ตวัเรา จะเห็นได้วา่ทฤษฎีแรงจงูใจได้พดูถงึ

ความต้องการของมนษุย์ท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่แรงจงูใจของมนษุย์ แตก็่มีทฤษฎีน้อยมากท่ีเขียนถงึ

ความต้องการทางจิตวิญญาณ ความต้องการล าดบัสดุท้ายของมาสโลว์ (Maslow) อาจไมใ่ช่   

การบรรลใุนตวัเอง แตอ่าจเป็นการเข้าถึงจิตวิญญาณและความพงึพอใจ การมีลกัษณะทางจิต

วิญญาณจึงเป็นภาวะของจิตท่ีท าให้เราเช่ือมโยงกบัอ านาจท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุโดยผ่านการกระท า การ

กระท าทางจิตวิญญาณ จะรวบไปถึงการท าโครงการท่ีไมห่วงัก าไรซึง่คล้ายกบังานการกศุล เป็นต้น 

 คาร์โรลล์  และ บชุออลท์ ( Carroll and  Buchholtz) ได้เสนอแนวทางจริยธรรม

เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาตดัสินด้วยจริยธรรมซึ่งสอดคล้องกับภาวะผู้น าเชิง

จริยธรรม คือ ภาวะผู้น าแบบผู้ รับใช้ (Servant Leadership)  ซึ่งมีคุณลกัษณะ  10  ประการ

ด้วยกนั อนัได้แก่36   1. การฟัง (Listening)  2. มีความรู้สกึร่วม (Empathy) 3. การเยียวยา 

(Healing) 4. การโน้มน้าวใจ (Persuasion) 5. การตระหนกัรู้ (Awareness) 6. การมองการณ์ไกล 

(Foresight) 7. มีกระบวนการณ์ความคิด (Conceptualization) 8. อทุิศตนตอ่ความเจริญเติบโต

ของผู้ อ่ืน (Commitment to The Growth of People) 9. มีความรับผิดชอบ (Stewardship) 10. 

การสร้างชมุชน (Building Community) 

                                                            

 36 Archie B. Carroll  and Ann  K. Buchholtz, Business  and Society : Ethics  

and  Stakeholder  Management, 213. 
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       คณุลกัษณะ 10 ประการ ของภาวะผู้น าแบบผู้ รับใช้มีพืน้ฐานแบบหลกัจริยธรรมท่ี    

จะกระท าให้ผู้ อ่ืนก่อน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ร่วมงาน ลูกค้า หรือผู้ มีส่วนร่วมได้เสียท่ีส าคัญอ่ืนๆ 

คณุลกัษณะบางประการสามารถ ถือเป็นคณุธรรมได้ 

      ในช่วงปี ค.ศ. 2000 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในวฒันธรรมของสหราชอาณาจกัร 

(UK) มีนโยบายต่อต้นการคอร์รัปชัน่มีการออกกฎหมายการพฒันาสงัคมและการตรวจสอบทาง

จริยธรรม ตลอดจนมีองค์กรตา่งๆ ท าหน้าท่ีในการสนบัสนนุสง่เสริมจริยธรรม ศาสตราจารย์ กอล์ฟ

ฟรี ฮนัท์ (Professor Geoffrey Hunt) ได้เสนอหลกั 4ประการ ของการจดัการท่ีมีจริยธรรม (Four 

Principles of Ethical Management) หรือเรียกวา่หลกั “OPAL” อนัได้แก่37 

 1. การเปิดเผย (Openness) การบริหารจดัการท่ีเปิดเผยจะส่งเสริมความซื่อสตัย์ 

ความโปร่งใส การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและการ่วมการตดัสินใจ ตลอดจนหลีกเลี่ ยงความลบั    

ท่ีไม่จ าเป็น การปกปิดและการกีดกนั สาระส าคญัการเปิดเผย ได้แก่ ยอมรับการเปิดเผย ความเป็น

จริง  มีความเป็นภาวิลยัและไม่เอนเอียง ส่งเสริมการแสดงออกและทศันะต่างๆ  แสดงความ

น่าเช่ือถือ  สื่อสารและให้ข้อมลูในเวลาท่ีเหมาะสม คารพความเป็นส่วนตวั/สภาพท่ีเป็นความลบั

ของปัจเจกชน  ความเป็นผู้จดัการท่ีเข้าถึงได้ และความเป็นผู้จดัการและจดัการอยา่งมีวิสยัทศัน์สงู 

    2. การกระท าด้วยการยึดหลกัคุณธรรม (Integrity) กระท าด้วยการยึดถือหลกั

คุณธรรมก็คือความสามารถท่ีจะกระท าหน้าท่ีท่ีต้องการของกฎโดยปราศจากการสูญเสียหลกั

คุณธรรมของบุคคล อาชีพหรือองค์กร แต่เป็นการใช้หลกัคุณธรรมเพื่อท่ีท าให้รู้และหลอมรวม

วิธีการและวตัถปุระสงค์การกระท า ซึ่งมีสาระส าคญั ได้แก่  สร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีท้า

ทาย  สนบัสนนุส่งเสริมการสร้างสรรค์ สร้างวฒันธรรมของสรรเสริญและการยอมรับ จดัการกบั

การกระท าท่ีไม่ดี หลีกเลี่ยงการละเลยศีลจริยธรรม เพื่อปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์ของการกระท า 

และความสมัพนัธ์ต่อสาธารณะ ผู้จดัการต้องเป็นผู้พิทกัษ์คณุธรรมขององค์กร และมีความสขุุม

รอบคอบในวิชาชีพ 

                                                            

 37 Geoffre , Hunt,  Four Principles of Ethical Management , accessed  7 
January 2011. Available from: www.freedomtocare.org/page12.html 
 

http://www.freedomtocare.org/page12.html
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 3. ความสามารถท่ีจะอธิบายได้ (Accountability) ความสามารถท่ีจะอธิบายได้  เป็น

การเตรียมความพร้อมท่ีจะอธิบายและให้เหตผุลการกระท าของบุคคลและองค์กร และประเด็นท่ี

เก่ียวพนักบัผู้ มีสว่นได้เสียในเวลาท่ีเหมาะสม ซึง่มีสาระส าคญัได้แก่  ยอมรับผลลพัธ์อย่างเปิดเผย 

(ไม่ว่าดีหรือเลว) ของการกระท าด้านการบริหาร  ยอมรับความรับผิดชอบท่ีจะสรรเสริญ ให้รางวลั

การกระท าดีและจดัการ กบักระท าท่ีไม่ดีของบคุลากร  สื่อสารคณุค่าท่ีถกูต้องของบคุลากรไปยงั

บุคลากร  เปิดเผยผลประโยชน์/หลีกเลี่ยงประโยชน์ทบัซ้อน หลีกเลี่ยงการกระท่ีท าให้เกิดการ

แบง่แยก 

 4. ภาวะผู้น า (Leadership) ภาวะผู้น าเป็นการก าหนดทิศทางและแนวทางต่อสู่อ่ืน

ผ่านการบงัคบั การตดัสินใจท่ีมัน่คงและความกล้า เป็นค าสัง่เชิงจริยธรรมท่ีเคารพจริยธรรมและ

วิชาชีพสาระส าคญั ได้แก่  ออกค าสัง่โดยปราศจากการข่มขู่  สร้างความเป็นเจ้าของและพฒันา

ต้นทนุทางสงัคม  มีความผกูพนักบับคุลากรและผู้ มีสว่นได้เสีย  สนบัสนนุบคุลากรให้มีความเป็น

เจ้าของ   มีทศันคติดานการต่อรองเพื่อแก้ปัญหา  พฒันาทกัษะความรู้และทศันคติของบคุคล  

สง่เสริมวฒันธรรมเฉพาะส าหรับทีมงาน  สร้าง/ส่งเสริม/สนบัสนนุการมอบอ านาจ หลีกเลี่ยงการ

ลดเกียรติหรือลดคณุคา่ของบคุคล  เคารพสติปัญญาและคณุธรรมของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

 ในหนงัสือเร่ือง The Ethics of Management ของฮอสเมอร์ (Hosmer) ได้กลา่วถึง

หลกั  6 ระบบ ท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจของผู้บริหาร ซึง่ได้แก่38 

 1. หลกัการของกฎนิรันดร (The Principle of Eternal Laws) หลกัการนีค้ือท าตามค า

สอนของศาสนา หรือผู้สร้างด้วยความเมตตากรุณาตอ่ผู้ อ่ืน กฎนีบ้างทีเรียกวา่กฎธรรมชาติ 

 2. หลกัการของคณุธรรมสว่นบคุคล (The Principle of Personal Virtue) หลกัการนี ้

คือการกระท าท่ีน ามาซึ่งเกียรติยศ ความภาคภมูิใจ และคณุค่าในตวัเอง อนัได้แก่ ความซื่อสตัย์ 

ความจริง ความกล้าหาญ ความอดกลัน้ และการมีจิตใจท่ีสงูสง่ เป็นต้น 

                                                            

 38 LaRue  Tone  Hosmer, The Ethics  of  Management (New York: McGraw-
Hill Companies,2003), 92-102. 
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 3. หลกัการของอรรถประโยชน์ (The Principle of Utilitarian) หลกัการนีค้ือ การ

กระท าท่ีพยายามสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคมการกระท าท่ีดีก็คือการกระท า ท่ีมาซึ่ง

ผลประโยชน์ของประธาน การกระท าท่ีไม่ดีก็คือการท าร้ายผู้ อ่ืนนัน่เอง 

 4. หลกัการของหน้าท่ีสากล (The Principle of Universal Duties) หลกัการนีมี้สาระ 

ส าคญัอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ ประการแรกการไม่ท าการตอ่สู้ผู้ อ่ืนด้วยการบงัคบั ประการท่ีสอปฏิบตัิ

ตอ่ผู้ อ่ืนในฐานะท่ีเป็นเป้าหมาย มิใช่เพียงวิธีการท่ีจะบรรลเุป้าหมายเท่านัน้ 

 5. หลกัการของการกระจายความยตุิธรรม (The Principle of Distributive Justice) 

หลกัการนีค้ือหลกัการกระจายความยตุิธรรม และความเสมอภาค ไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

 6. หลกัการของการให้เสรีภาพ (The Principle of Contributive Liberty) หลกัการนี ้

คือ หลกัการท่ีไม่ท าในสิง่ท่ีก้าวก่ายสทิธิเสรีภาพของผู้ อ่ืน 

 ฮอสเมอร์ (Hosmer) เห็นวา่หลกั 6 ระบบ นีเ้ป็นสว่นส าคญัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่การ

ตดัสินใจของผู้บริหาร และน าไปสูก่ารมีจริยธรรมอย่างแท้จริงของผู้บริหาร 

      นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นช่วงท่ีประเทศไทยได้รับแรงผลลกัดนัอย่างมากจาก

กระแสโลกาภิวัตน์ ปัญหาเศรษฐกิจ และสงัคม ตลอดจนสภาวะการแข่งขันทัง้ในประเทศและ

ระหว่างประเทศ ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาและปฏิรูประบบ

ข้าราชการ และการบริหารจัดการภาครัฐอย่างจริงจัง จากผลการศึกษาและประสบการณ์การ

ท างานขององค์การระหว่างประเทศให้การช่วยเหลือประเทศท่ีพฒันามีความเห็นร่วมกนัว่ากญุแจ

ส าคัญท่ีน าไปสู่การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศต่างๆ อย่างยั่งยืน คือ การท่ี

ประเทศเหลา่นัน้มีการจดัการท่ีมีธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี (Good 

Governance) ซึ่งเป็นหลกัท่ีสอดคล้องกบัการปกครองระบบประชาธิปไตย การบริหารบ้านเมือง   

ท่ีเคารพสิทธิมนษุยชน และเป็นระบบท่ีให้ความส าคญัแก่ประชาชน จึงมีการศกึษาและน าแนวคิด

ของธรรมภิบาล (Good Governance) เข้ามาดดัแปลงและประยกุต์ใช้ในระบบราชการและการ

บริหารงานอ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งเราสามารถพิจารณาประเด็นส าคัญของธรรมภิบาล ได้

ดงัตอ่ไปนี ้
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               หลักธรรมาภบิาล 
 ความหมายของธรรมาภบิาล 

 ธนาคารโลก หรือ World Bank ได้น าไปใช้ครัง้แรก เม่ือประมาณปี ค.ศ. 1989 ซึง่ใช้

ในรายงานเร่ือง “Sub – Sahara : From Crisis to Sustainable Growth” โดยได้ให้หมายความว่า 

Good Governance เป็นลกัษณะและวิถีทางของการท่ีมีการใช้อ านาจทางการเมือง เพื่อจดัการ

งานของบ้านเมืองโดยเฉพาะการจดัการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ เพื่อการ

พฒันาโดยนยัของความหมายของประเทศ ทัง้นีรั้ฐบาลสามารถให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบ

ท่ียุติธรรม มีกระบวนการกฎหมายท่ีอิสระ ท่ีท าให้มีการด าเนินการให้ เป็นไปตามสญัญา อีกทัง้

ระบบราชการ ฝ่ายนิติบญัญตัิ และสื่อท่ีมีความโปร่งใส รับผิดชอบและตรวจสอบได้ 

 ประเวศ วะสี อธิบาย Good Governance จึงประกอบด้วย รัฐโปร่งใส ธุรกิจโปร่งใส 

สงัคมเข้มแข็ง จะแปลว่าสงัคมธรรมาภิบาลก็ได้ แต่ก็ยาวไปให้สัน้ก็เหลือเพียงธรรมาภิบาลหรือ              

ธรรมบาล คือแทนท่ีเป็นรัฐบาลท่ีเน้นท่ีรัฐเท่านัน้ แตธ่รรมบาลถึงการดแูลความถกูต้องทัง้หมด39 

 ธีรยทุธ บญุมี ได้แปลค าวา่ Good Governance วา่ ธรรมรัฐและได้ให้ความหมายวา่ 

คือกระบวนการความสมัพนัธ์ (Interactive Relation) ระหว่างภาครัฐ ภาคสงัคม ภาคเอกชนและ

ประชาชนโดยทัว่ไป ในการท่ีจะท าให้การบริหารราชการแผ่นดินด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ     

มีคณุธรรมโปร่งใสยตุิธรรมและตรวจสอบได้40 

 อานนัท์ ปันยารชนุ กล่าวถึง ธรรมาภิบาล ว่า เป็นผลลพัธ์ของการจดัการกิจกรรม ซึง่

บุคคลและสถานบนัทั่วไปภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกันได้กระท าลงไปในหลายทาง     

มีลักษณะเป็นขบวน  การท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองซึ่งอาจน าไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ท่ี

หลากหลาย และขดัแย้งกนัได้ นัน่เป็นค านิยาม Good Governance ในลกัษณะหนึ่งซึง่สาระและ

ใจความไม่แตกต่างกนัเท่าไร ส่วนธนาคาร  ได้ให้ค านิยามค า Good Governance คือลกัษณะ

                                                            

 39 ประเวศ วะสี, ยุทธศาสตร์ชาตเิพื่อความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจสังคมและ
ศีลธรรม  (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์หมอชามบ้าน, 2541), 24-25. 
 40 ธีรยทุธ บญุมี,  ธรรมรัฐแห่งชาตยุิทธศาสตร์กู้แผนประเทศไทย  (กรุงเทพฯ :
ส านกัพิมพ์สายธาร, 2541), 17. 
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และวิธีทางของการท่ีอ านาจได้ถกูใช้ในการจดัการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

เพื่อการพฒันา41 

      โคฟี อานนั (Kofi Annan) อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ กลา่วว่าธรรมาภิบาล
เป็นแนวทางการบริหารงานของรัฐท่ีเป็นการก่อให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม   
สร้างเสริมประชาธิปไตย มีความโปร่งใส และเพิ่มประสทิธิภาพ42                     
       United Nations and Development Programmer : (UNDP) ให้ค านิยามของค า   
ธรรมาภิบาล ว่า หมาถึง การด าเนินของภาคการเมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจท่ีจะจกัการ
กิจการของประเทศในทุกระดบั ประกอบด้วยกลไก กระบวนการและสถาบนัต่างๆ ท่ีประชาชน  
และกลุ่มสามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมาย และแสดง
ความเห็นท่ีแตกตา่งกนับนหลกัการของมีสว่นร่วม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การสง่เสริมหลกั
นิติธรรมเพื่อให้มัน่ใจว่าการจัดล าดบัความส าคญัทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม ยืนอยู่บน
ความเห็นพ้องต้องกนัทางสงัคม และเสียงของคนยากจนและด้อยโอกาสได้รับการพิจารณาในการ 
จดัสรรทรัพยากรเพื่อการพฒันา43 

 ธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย (The Asian development Bank : ADB) กล่าวถึง        

ธรรมาภิบาลคือ การมุ่งความสนใจท่ีองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายท่ีก าหนดไว้ได้ผล หมายถึงการมีบรรทดัฐานเพื่อให้มีความแน่ใจว่ารัฐบาล

สามารถสร้างผลงานตาม ท่ีสญัญาไว้กบัประชาชน44 

 องค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations : UN ให้ความส าคญักบัธรรมภิบาล

เพราะเป็นหลกัการพืน้ฐานในการสร้างคามเป็นอยู่ของคนในสงัคมทุกประเทศให้มีการพฒันาท่ี 
                                                            

 41 อานนัท์ ปันยารชนุ,  มุมมองนายอานันท์ (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์มติชน, 
2542), 26. 
 42 Thomas G. Weiss, Good Governance and Global : Conceptual and Actual 
and Challenges (London : Third World Quarterly, 2000), 795-814. 
 43 สดุจิต นิมิตกลุ, “กระทรวงมหาดไทยกบัการปกครองท่ีดี,” ในการปกครองที่ดี 
(Good Governance) (กรุงเทพฯ :บพิธการพิมพ์, 2543), 13. 
 44 อมรา พงศาพิชญ์ และ นิตยา ภทัรลีรดะพนัธ์, “องค์กรให้ทนุเพื่อประชาสงัคมใน
ประเทศไทย,” ใน รายงานวิจัยเร่ือง องค์การให้ทุนเพื่อประชาสังคมในประเทศไทย, 
(กรุงเทพฯ : สถาบนัวิจยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544), 18. 
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เท่าเทียมกนัและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ การด าเนินการนีต้้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และภาคเอกชน เพื่อกระจายอ านาจให้เกิดความโปร่งใส ธรรมาภิบาล คือ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและสงัคมอยา่งเท่าเทียมกนั และมีค าตอบพร้อมเหตท่ีุสามารถชีแ้จงกนัได้45 

 จะเห็นได้ว่าความหมายและค านิยามของค าว่า “ธรรมาภิบาล” มีความหลากหลาย 

ซึง่ขึน้อยู่กบัลกัษณะการปกครอง วฒันธรรม และวตัถปุระสงค์ของประเทศ และองค์กรท่ีผลกัดนั

ให้น าแนวคิดนีไ้ปใช้ อย่างไรก็ตามค านิยามตา่งๆ เหลา่นีมี้แนวพืน้ฐาน หลกัการ กระบวนการและ

ผลท่ีคาดหวงั ใกล้เคียงกนัหลายประเด็น เช่น การสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการปฏิรูปการบริหารการ

ปกครองประเทศให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกระตุ้นให้ประชาชนทกุฝ่ายทกุระดบั

ร่วมกนัพฒันาประเทศทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองการปกครอง  

      จึงอาจสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล ท าหน้าท่ีเป็นกลไก เคร่ืองมือ และแนวทางการ

ด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกนัของภาคเศรษฐกิจสงัคม และการเมืองโดยเน้นความจ าเป็นของการสร้าง

ความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองเพื่อให้ประเทศ   

มีพืน้ฐานระบอบประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็งมีความชอบธรรมของกฎหมายมีเสถียรภาพ มีโครงสร้าง

และกระบวนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อนัจะน าไปสู่

การพฒันาประเทศท่ียัง่ยืน46 

 หลกัธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) หมายถึง 

แนวทางในการจดัระเบียบเพ่ือให้สงัคมของประเทศทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน 

                                                            

 45 สถาบนัพระปกเล้า,  รายงานการวิจัยเร่ืองตัวชีว้ัดธรรมาภบิาล  (กรุงเทพฯ :  
สถาบนัพระปกเกล้า, 2544), 7. 
 46 ภาคภมูิ นิยมวิทยาพนัธ์, “ความเป็นธรรมาภิบาลในองค์การบริหารสว่นต าบล: 
ศกึษากรณีองค์การบริหารสว่นต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบรีุ” (วิทยานิพนธ์
ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาชนบทศกึษาและการพฒันา ส านกับณัฑิตอาสาสมคัร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2546) 12-13. 
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สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและตัง้อยู่ในความถูกต้อง เป็นธรรม ตามหลักพืน้ฐานการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีดงันี ้47 

1. หลกันิตธิรรม (The Rule of Law)  หมายถึง การตรากฎหมาย การปฏิบตัิตาม 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตาม

อ าเภอใจ หรืออ านาจของตวับคุคล จะต้องค านงึถึงความเป็นธรรมและความยตุิธรรม รวมทัง้ความ

รัดกมุและรวดเร็ว  

2. หลกัคณุธรรม (Morality) หมายถึง การยดึมัน่ในความถกูต้อง ดีงาม การสง่เสริม 

ให้บคุลากรพฒันาตนเองไปพร้อมกนั เพื่อให้บคุลากรมีความซื่อสตัย์ จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบ

วินยั ประกอบอาชีพสจุริต เป็นนิสยัประจ าชาติ 

3. หลกัความโปร่งใส (Accountability) หมายถึง ความโปร่งใสพอเทียบได้วา่มี 

ความหมายตรงข้ามหรือเกือบตรงข้ามกับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยท่ีเร่ืองทุจริต คอร์รัปชั่นนัน้       

มีความหมายในเชิงลบและมีความน่าสะพรึงกลวัแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ท่ีให้แง่มุม     

ในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสขุ ประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจ   

ได้ง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถกูต้องอยา่งชดัเจน  

4. หลกัการมีสว่นร่วม (Participation) หมายถึง การให้โอกาสเปิดโอกาสให้บคุลากร 

หรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเข้ามามีสว่นร่วมทางด้านการบริหารจดัการเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ 

เช่น เป็นเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและหรือคณะท างานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น 

แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบตัิ 

5. หลกัความรับผิดชอบ (Responsibility )หมายถึง การตระหนกัในสทิธิและหน้าท่ี  

ความส านกึในความรับผิดชอบตอ่สงัคม การใสใ่จปัญหาการบริหารจดัการ การกระตอืรือร้นในการ

แก้ปัญหา และเคารพในความคดิเห็นท่ีแตกตา่ง รวมทัง้ความกล้าท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสีย จาก

กระท าของตนเอง 
                                                            

 47 อมรา  พงศาพิชญ์ และนิตยา  ภทัรลีรดะพนัธ์, “องค์กรให้ทนุเพื่อประชาคมใน
ประเทศไทย,” ในรายงานวิจัยเร่ือง องค์การให้ทุนเพื่อประชาสังคมในประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ : สถาบนัวิจยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543), 18. 
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6. หลกัความคุ้มคา่ (Cost – effectiveness or Economy) หมายถึง การบริหาร 

จดัการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากดั เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่สว่นรวม โดยรณรงค์ให้บคุลากร   

มีความประหยดัใช้วสัดอุปุกรณ์อยา่งคุ้มคา่ และรักษาทรัพยากรธรรมชาตใิห้สมบรูณ์ยัง่ยืน 

      กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนด องค์ประกอบในการเสริมสร้างการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสงัคมท่ีดีของกระทรวงมหาดไทย มี  11  องค์ประกอบ คือ48 

1.    การมีสว่นร่วม (Participation) เป็นการมีสว่นร่วมของทัง้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี 
รัฐในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความคดิริเร่ิมและพลงัการท างานท่ีสอดประสานกนั เพื่อบรรลุ
เป้าหมายในการให้บริการประชาชน 

2.    ความยัง่ยืน (Sustainability) มีการบริหารงานท่ีอยูบ่นหลกัการของความสมดลุ 
ทัง้ในเมืองและชนบท ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

3.    ประชาชนมีความรู้สกึว่าเป็นสิง่ท่ีชอบธรรม (Legitimacy) และให้การยอมรับ 
(Acceptance) การด าเนินงานของแตล่ะหนว่ยงานสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน 
ประชาชนพร้อมท่ีจะยอมสญูเสียประโยชน์สว่นตนเพื่อประโยชน์สว่นรวมท่ีต้องรับผดิชอบร่วมกนั 

4.    มีความโปร่งใส (transparency) ข้อมลูตา่งๆ ต้องตรงกบัข้อเท็จจริง ของการ 
ด าเนินการและสามารถตรวจสอบได้ มีการด าเนินการท่ีเปิดเผย ชดัเจนและเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 

5.    สง่เสริมความเป็นธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจาย 
การพฒันาอยา่งทัว่ถึงเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบตัิและมีระบบการรับเร่ืองราวร้องทกุข์ชดัเจน 

6.    มีความสามารถท่ีจะพฒันาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง และ 
สงัคมท่ีด ี เจ้าหน้าท่ีของทกุหนว่ยงานจะต้องได้รับการพฒันาความรู้และทกัษะเพ่ือให้สามารถ
น าไปปรับใช้กบัการท างานได้และมีการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจนเพื่อให้ทกุหน่วยงาน
ยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิร่วมกนั 

7.    สง่เสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปิดโอกาสให้ 
สตรีทัง้ในเมืองและชนบทเข้ามาท่ีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคมในทกุๆด้าน โดยเฉพาะ 
อยา่งยิ่งให้เข้ามีมีสว่นร่วมในการปกครองท้องถ่ินมากขึน้ 

8.    การอดทนอดกลัน้ (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ตอ่ทศันะท่ี 

                                                            

 48 สดุจิต นิมิตกลุ, “กระทรวงมหาดไทยกบัการปกครองท่ีดี,” ในการปกครองที่ดี 
(Good Governance) (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2543), 24. 
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หลากหลาย (Diverse Perspectives) รวมทัง้ต้องยตุข้ิอขดัแย้งด้วยเหตผุล หาจดุร่วมท่ีทกุฝ่าย 
ยอมรับร่วมกนัได้ 

9.    การด าเนินการตามหลกันิติธรรม (Operating by Rule of Law) พฒันา ปรับปรุง 
แก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายให้มีคามทนัสมยัและเป็นธรรม 

10. ความรับผิดชอบ (Accountability) เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีความรับผิดชอบตอ่ 
ประชาชน ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การปฏิบตัิงานจะเป็นตวัชีวดัส าคญัในการประเมิน
ความส าเร็จของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี 

11. การเป็นผู้ก ากบัดแูล (Regulator) แทนการควบคมุ โอนงานบางอยา่งไปให้องค์กร 
ท้องถ่ินซึง่ใกล้ชดักบัประชาชนท่ีสดุ หรือบางอยา่งก็ต้องแปรรูปให้เอกชนด าเนินการแทน 

      องค์กรท่ีมีระบบบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
1.    ยดึหลกัความถกูต้องในการปฏิบตัิภาระหน้าท่ี (Responsibility) 
2.    มีความรับผิดชอบตอ่ผลการตดัสินใจและการกระท าของตน (Accountability) 
3.    ปฏิบตัิตอ่ทกุฝ่ายอย่างเสมอภาคและยตุิธรรม (Equitable Treatment) 
4.    มีความโปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparent Disclosure) 
5.    มุง่สร้างคณุคา่ของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (Long-Term Value- 

Added Creation to Stakeholders) 
6.    มุง่สง่เสริมหลกัการบริหารอนัเป็นเลิศในองค์กร (Promotion of Vest Practices) 

 ในการศกึษาวิจยัครัง้นีจ้ะใช้หลกัธรรมาภิบาลของระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วย การสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ซึง่ประกอบด้วยหลกัการส าคญั 6 ประการ                 
ได้แก่ 1) หลกันิตธิรรม  2) หลกัความโปร่งใส 3) หลกัความรับผิดชอบ 4) หลกัความคุ้มคา่ 5) 
หลกัการมีสว่นร่วม และ 6) หลกัคณุธรรม 
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม       
              เน่ืองจากจริยธรรมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบคุคล ดงันัน้การศกึษาทฤษฎี
จิตวิทยาต่างๆ จะสามารถช่วยอธิบายให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนขึน้ ซึ่ง ในท่ีนีส้ามารถแบ่งทฤษฎี
ออกเป็น 2 กลุม่ได้แก่ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรมเชิงจิตวิทยา โดยมีรายละเอียด
ของแตล่ะทฤษฎีท่ีควรน ามาศกึษา ดงันี ้
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     ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ 
     ทฤษฎีจริยศาสตร์ของ อริสโตเติล (Aristotle) อริสโตเติล มองว่าจริยธรรมท าให้มนษุย์

มองเห็นแต่สิ่งท่ีมีคณุค่า เป็นลกัษณะคณุธรรมเชิงพทุธิปัญญาซึ่งเกิดจากการเรียนการสอน การ
ได้รับการปลูกฝังจริยธรรม และจริยธรรมท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ ต้อง
อาศยัการอยู่ร่วมกนัประพฤติปฏิบตัิอย่างถกูต้องร่วมกนั จริยธรรมจะต้องมีลกัษณะสภาวะ ความ
เป็นกลาง ความดีหรือลักษณะทางสายกลางเป็นสิ่งท่ีท าได้ยากเพราะต้องสลัดสิ่งท่ีติดอยู่ท่ี
ปลายทางทัง้สองด้านท่ีเป็นความเข้มข้นและความอ่อนด้อยออกเสียก่อน การท าได้ ก็จะเข้าถึง
ความดี ความดีท่ี อริสโตเติล กล่าวถึงคือ การอยู่ดี ท าดีและชีวิตประสบสขุโดยมุ่งหวงัให้ทกุอย่าง
เป็นไปตามสภาวการณ์หรือเป็นไปตามธรรมชาติอย่างแท้จริง หลกัทฤษฎีจริยธรรมของอริสโตเติล 
สามารถน ามาปรับใช้กับการบริหารการศึกษาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะหลกัการท่ีว่าด้วยความดี 
ความสุขและทางสายกลางเป็นต้นการน ามาใ ช้ เพื่ อปลูก ฝังให้นัก เ รียน ครู  อาจารย์ 
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้ฝักใฝ่ความดีก็จะท าให้สงัคมมีความสงบสขุ 
                 นอกจากนี ้ยงัมีนกัวิชาการกลา่วถึงทฤษฎีจริยศาสตร์ว่า จริยศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของ
ปรัชญา เป็นการศึกษาเร่ืองเก่ียวกับความดี ความชัว่ความถูกต้องและความไม่ถูกต้องของการ
กระท า นกัปรัชญาสมยัใหมไ่ด้แบง่ทฤษฎีจริยศาสตร์ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ ได้แก่49 

1. อภิจริยศาสตร์ (Metaethics) จริยธรรมอนัเป็นพืน้ฐานของพทุธศาสนามี 
สาระส าคญัคือ “จงละเว้นความชั่วทัง้หลาย ทัง้ปวง จงท าแต่ความดี และน ากายใจของตน ให้
บริสุทธ์ิและผ่องใส”50 เป็นการศึกษาค้นหาถึง ท่ีมาของหลักจริยธรรม และความหมาย                    
อภิจริยศาสตร์จึงเป็นการศึกษา ท่ีพยายามตอบว่าค าว่า “ดี” ท่ีนักจริยศาสตร์ใช้หมายถึงอะไร    
การตดัสินทางจริยธรรมท่ีนกัจริยศาสตร์แสนอมานัน้มีเหตผุลสนบัสนนุหรือไม่  

2. จริยศาสตร์เชิงบรรทดัฐาน (Normative Ethics) เป็นสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิ 
ท่ีกล่าวถึงมาตรฐานทางจริยธรรม ท่ีควบคมุการกระท าท่ีดีและไม่ดี ซึง่รวมไปถึงลกัษณะของนิสยั  
ท่ีดี ท่ีควรยดึถือ หน้าท่ีท่ีเราควรท าตามหรือผลลพัธ์ของพฤตกิรรมของเข้าท่ีมีตอ่ผู้ อ่ืน 

3. จริยศาสตร์ประยกุต์ (Applied Ethics) คือการน าหลกัจริยศาสตร์ไปประยกุต์ใช้ 

                                                            

 49 James  Fieser,  Ethics (Internet Encyclopedia of Philosophy) , accessed  20 
January 2011. Available from : www.iep.utm.edu/e/ethical.html 
 50 พระเทวินทร์ เทวินโท,  พุทธจริยศาสตร์ : พุทธจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ และ

จริยธรรม  (กรุงเทพฯ : นงลกัษณ์ ครุฑแก้ว, 2548), 118-119. 

http://www.iep.utm.edu/e/ethical.html
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กบักรณีเฉพาะเพื่อตอบค าถามในประเดน็ทางจริยธรรม อาทิ ปัญหาการท าแท้ง สทิธิของสตัว์ 
ปัญหาการลงโทษของรัฐ หรือสงครามนิวเคลียร์ การท าอตัวินิบาตกรรม เป็นต้น 
                  เราจะเห็นได้ว่าจริยศาสตร์เชิงบรรทัดฐานจะเป็นการก าหนดแนวทาง และหลัก      
ทางจริยธรรมท่ีควรจะเป็นส าหรับการกระท าของมนุษย์ ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงมุ่งท่ีจะพิจารณาทฤษฎี       
จริยศาสตร์ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั จริยศาสตร์เชิงบรรทดัฐานเป็นหลกั 
       จริยศาสตร์เชิงบรรทดัฐาน (Normative Ethics) 
       จริยศาสตร์เชิงบรรทดัฐาน เป็นการน าเสมอมาตรฐานทางจริยธรรม    ท่ีบอกวา่การ
กระท าใดถกูต้อง การกระท าใดไม่ถกูต้อง ซึง่แนวทฤษฎีทางจริยศาสตร์พอจะจดักลุม่ได้เป็น  3  
กลุม่ ทฤษฎีอนัได้แก่ 

 1. ทฤษฎีคณุธรรม (Virtue Theory) 
 2. ทฤษฎีหน้าท่ี (Duty Theory) 
 3. ทฤษฎีผลลพัธ์ (Consequentiality Theory) 

               1. ทฤษฎีคุณธรรม (Virtue Theory) 
        ทฤษฎีคณุธรรมถือได้วา่เป็นทฤษฎีท่ีเก่าแก่ในปรัชญาตะวนัตกและมีรากฐานมาตัง้แต่                 
สมยักรีกโบราณ นกัปรัชท่ีมีช่ือเสียงได้แก่ อรัสโตเติล (Aristotle) ได้เสนอหลกัคณุธรรม 4 ประการ 
ได้แก่ ความกล้าหาญ (Courage) ความอดกลัน้ (Temperance) ความยุติธรรม(Justice) ความ
เฉลียวฉลาด (Prudence) ในยคุกลางนกับญุโทมสั อไควนสั (St. Thomas Aquinas) ได้น าเสนอ
คณุธรรม ตามแบบศาสนาคริสต์ไว้ 3ลกัษณะได้แก่ ศรัทธา(Faith) ความผิดหวงั (Hope) และ การ
ท าบญุ (Charity) ความสนใจในทฤษฎีคณุธรรม มีมาจนถึงยคุกลางและเสื่อมลงในศตวรรษท่ี 19 
เม่ือปรากฏทฤษฎีทางจริยธรรมใหญ่ๆเกิดขึน้ ในกลางศตวรรษท่ี 20 ทฤษฎีคณุธรรมกลบัมาได้รับ
ความสนใจอีกจากนกัปรัชญาท่ีเช่ือว่าทฤษฎีจริยศาสตร์ท่ีเกิดขึน้ใหม่ท าให้ หลงทางโดยการมุ่งไป
ท่ีข้อปฏิบตัิและการกระท ามากกวา่ลกัษณะทางคณุธรรม 
       องัเดร กองต์ สพอนววิล์ (Andre Comte-Sponville) ศาสตราจารย์ทางปรัชญา     
มหาวิทยาลกัซอร์บอนน์ (Sorbonne University) ได้เสนอคณุธรรม 18 ประการ ส าหรับผู้น า ของ
มหาวิทยาลยั อนัได้แก่51  ความสขุภาพ (Politeness)  ความจงรักภกัด ี (Loyalty)  ความเฉลียว
ฉลาด (Prudence)  การใช้ทางสายทาง (Moderation)  ความกล้าหาญ (Courage) ความยตุิธรรม 

                                                            

 51 Hermann Becke,  Is the advance of ethical Principles a Legal requirement 

for University Leadership  ,accessed  25 January 2011. Availaavle from: 
www.helsiki.fi/imua2001/Becke.pdf 

http://www.helsiki.fi/imua2001/Becke.pdf
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(Justice) ความใจกว้าง (Generosity) ความเมตตา (Compassion) ความใจบญุ (Charity) ความ
กตญัญ ู (Gratitude) ความถ่อมตน (Humility) ความเรียบง่าย (Simplicity) ความอดกลัน้ 
(Tolerance) ความบริสทุธ์ิ (Purity) ความออ่นโยน (Gentleness) ความจริง (Sincerity) การมี
อารมณ์ขนั (Sense of Humor) ความรัก (Love) 
        คณุธรรม 18 ประการ นีจ้ะต้องเก็บไว้ในฐานะท่ีเป็นแนวทางส าหรับการกระท า         
ท่ีบคุคลกระท าตามความรับผิดชอบในฐานะผู้น าของมหาวิทยาลยั 
                  2. ทฤษฎีหน้าที่ (Duty Theory) 
       ทฤษฎีหน้าท่ีนี ้บางครัง้เรียกวา่ทฤษฎีกรณียธรรม (Deontological) ซึง่เป็นภาษากรีก
มาจากค าวา่ “Deon” ซึง่หมายถึงหน้าท่ี หรือพนัธะแนวทฤษฎีนี ้มี  4  กลุม่ ได้แก่52 

1.  แนวคดิของนกัปรัชญาชาวเยอรมนัช่ือ แซมมอล ฟเูฟนดอร์ฟ (Samuel 
Pufendorf) เป็น 

แนวคดิท่ีเกิดใน ศตวรรษท่ี  17  แซมมอล  ฟเูฟนดอร์ฟ  ได้จดักลุม่หน้าท่ีออกเป็น   3  กลุม่  ได้แก่ 
          1.1  หน้าท่ีตอ่พระเจ้า (Duty to God) พิจารณาหน้าท่ีท่ีมีตอ่พระเจ้าใน  2 ลกัษณะ 
อนัได้แก่ 1) หน้าท่ีทางทฤษฎีนีจ้ะรู้ความเป็นอยู่ และธรรมชาติของพระเจ้า และ 2) ปฏิบตัิหน้าท่ี
ทัง้ภายในและภายนอก ในการบชูาพระเจ้า 
          1.2  หน้าท่ีต่อตวัเอง (Duty to Oneself) หน้าท่ีต่อตวัเองมี 2 ลกัษณะ ได้แก่         
1) หน้าท่ีต่อ   จิตวิญญาณท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทักษะและความสามารถ และ 2) หน้าท่ีต่อ
ร่างกายซึ่งเก่ียวข้องกับการไม่ท าร้ายตวัเอง อาทิบริโภคมากเกินไป หรือดื่มของมึนเมาและ  ไม่
กระท าอตัวิบาตรกรรม 
          1.3  หน้าท่ีต่อผู้ อ่ืน (Duty to Others) ฟูเฟนดอร์ฟ ได้แบ่งหน้าท่ีท่ีมีต่อผู้ อ่ืนไว้         
2 ลกัษณะ ได้แก่ 1) หน้าท่ีแบบสมบรูณ์ (Absolute Duty) ได้แก่ การหลีกการกระท าตอ่ผู้ อ่ืน หรือ
ปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมสนับสนุนความดีของผู้ อ่ืน 2) หน้าท่ีตามเง่ือนไข 
(Conditional Duty) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องตามข้อตกลง ตามหลกัท่ีคนต้องมีหน้าท่ีท่ีจะรักษาค ามัน่
สญัญา 
       3. ทฤษฎีสิทธิ (Rights Theory) สิทธิและหน้าท่ีเป็นสิ่งท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ส าหรับ
คนหนึ่งน ามาซึง่หน้าท่ีของอีกคนหนึ่ง แนวคิดเร่ืองสิทธิ มีอิทธิพลในศตวรรษท่ี 17 โดยนกัปรัชญา 

                                                            

 52 James  Fieser,  Ethics (Internet Encyclopedia of Philosophy) , accessed 20 
January  2011. Available from : www.iep.utm.edu/e/ethical.html 
 

http://www.iep.utm.edu/e/ethical.html
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ท่ีช่ือ จอห์น ลอค (John Locke) ซึ่งอ้างว่ากฎธรรมชาติให้อ านาจว่าเราจะต้องไม่ท าร้ายใคร 
สขุภาพ เสรีภาพ หรือกรณีสทิธิส าหรับ ลอคแล้วสทิธิตามธรรมชาติได้มาจากพระเจ้า แนวความคิด
ของ ลอค นีมี้อิทธิพลตอ่ โทมสั เจฟเฟอสนั(Thomas Jefferson) ท่ีประกาศสิทธิพืน้ฐาน 3 ประการ 
ได้แก่ มีรัก เสรีภาพ และการน ามาซึง่ความสขุ เจฟเฟอสนัและนกัสทิธิอ่ืนๆ เห็นวา่ควรเพิ่มเตมิสิทธิ
เฉพาะให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ ซึ่งรวมไปถึงสิทธิในทรัพย์สมบตัิ การย้ายถ่ินฐาน การพูด  และการ     
นับถือศาสนาส าหรับสิทธิทางศีลธรรมนัน้มีลกัษณะเด่น 4 ประการ ได้แก่ 1) สิทธิเป็นเร่ืองโดย
ธรรมชาติจึงไม่ใช่เร่ืองท่ีจะสร้างขึน้โดยวัตถ ุ2) มีลกัษณะสากลจึงไม่สามารถเปลี่ยนจากประเทศ
หนึง่ไปสูป่ระเทศหนึง่ 3) มีความเสมอภาคเท่าเทียมตอ่ประชาชน เพศ เชือ้ชาต ิรวมไปถึงทพุลภาพ 
4) ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ซึ่งหมายถึงว่าเราไม่สามารถปล่อยอ านาจการเป็นเจ้าของสิทธิของเรา  
ไปยงัผู้ อ่ืนได้ อาทิขายตวัเองไปเป็นทาง เป็นต้น 

     ทฤษฎีสัมพันธนิยมทางจริยธรรม (Ethical Relativiam)  
    ทฤษฎีสมัพนัธภาพนิยมทางจริยธรรมนี  ้มีหลกัการท่ียึดถือว่าหลกัการทางจริยธรรม

ทัง้หลายขึน้อยู่กบัการยึดถือของสงัคมท่ีบคุคลนัน้อาศยัอยู่ กลุ่มบคุคลในสงัคมอ่ืนอาจจะไม่ได้มี
ส่วนเก่ียวข้องโดยตรง การยึดถือของคนในสงัคมมีพืน้ฐานมาจากวฒันธรรม ประเพณี วิถีประชา 
วิถีทางการชีวิต ซึ่งยึดถือปฏิบตัิสืบทอดกนัมาช้านาน ดงันัน้จริยธรรมของสงัคมนัน้จึงเป็นเร่ือง
ปรากฏตอ่สายตาของผู้ยดึถือซึง่เป็นสิ่งท่ีในสงัคมนัน้ยดึถือร่วมกนั ดงัเช่น การท่ีภรรยาหม้าย ต้อง
กระโดดกองไฟตายตามสามีของตวัเอง เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงความรักและซื่อสตัย์ตอ่สามีของคน
ในสงัคมหนึ่งซึ่งสงัคมอ่ืน อาจมองว่าเป็นความโหดร้าย การยึดถือจริยธรรมแบบสมัพทัธนิยม
อาจจะมีลกัษณะของการตดัสินใจด้วยตนเองหรือให้กลุ่มคนในสงัคมเป็นผู้ตัดสินซึง่ถือว่า เป็นข้อ
ยตุิไม่สามารถโต้แย้งได้ ซึง่ไม่อาจน าเอาแนวความคิดของสงัคมอ่ืนๆ มาเป็นข้อโต้แย้งได้ เพราะ
การตดัสินใจของกลุ่มคนในสงัคมเป็นความตัง้ใจ แม้ว่าจะเกิดจากความไม่เข้าใจหรือก่อให้เกิด
อนัตรายก็ตามก็ถือว่าเป็นสิทธิอนัชอบธรรมของสงัคมนัน้ในเวลานัน้ นกับริหารจึงต้องมีความ
ระมดัระวงัท่ีจะต้องมีจริยธรรมบนฐานความคดิท่ีถกูต้อง 

    ทฤษฎีอัตนิยม (Egoism) 
     เป็นทฤษฎีทางจริยศาสตร์ท่ีมีหลักการในการมุ่งเน้นตนเองเห็นหลักหรือยึดถือ

ประโยชน์ส่วนตวัเป็นประการส าคญั และถือว่าเป็นหลกัการท่ีถกูต้องตามหลกัจริยธรรมแม้จะ     
ไม่เป็นท่ียอมรับเพราะถือว่าไม่สมเหตสุมผลของอีกฝ่ายหนึ่ง แตอ่ย่างไรก็ตามแม้ว่าทฤษฎีอตันิยม 
จะยึดตนเองเป็นส าคัญแต่ก็มีลักษณะของความสมเหตุสมผลในเชิงความคิดด้านจริยธรรม        
ในมมุมองท่ีเป็นการสง่เสริมตนเองซึง่มีสว่นเก่ียวโยงกบัการสง่เสริมความดีให้แก่คนสว่นใหญ่ ด้วย 
อตันิยม มีการประเมินทางเลือกไว้ว่าจะยดึถือในสิ่งท่ีตนเองชอบใจและท าในสิ่งท่ีตนชอบถ้าไม่ขดั
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ตอ่หลกัศีลธรรมจริยธรรมอนัดี และเลือกท่ีจะไม่ท าในสิ่งท่ีตนไม่ชอบ การได้รับความสขุจากสิ่งท่ี
ตนท าและการช่วยเหลือผู้ อ่ืนเน่ืองจากเกิดความต้องการท่ีจะช่วยเหลือซึ่งเป็นแรงผลกัดนัให้ท า
พฤติกรรมนัน้ก็เป็นหลกัการของอตันิยมเช่นกนั ดงันัน้อตันิยมจึงมีลกัษณะท่ียดึถือตนเองเป็นหลกั
เพื่อเลือกแนวทางซึง่แนวทางท่ีเลือกก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและในทางกลบักนัตนเองได้รับ
ประโยชน์จากการให้ประโยชน์แก่สงัคมด้วย นกับริหารท่ียดึอตันิยมจะมีความเช่ือว่าทกุคนมีความ
คิดเห็นเป็นของตนเอง และยดึถือความคิดเห็นของตนเองในการตดัสินปัญหาต่างๆ โดยคิดว่าตน
เป็นท่ีพึง่แห่งตน ซึง่อาจจะท าให้ขาดความเคารพในความคิดเห็นของผู้ ร่วมงาน แตอ่ย่างไรก็ตาม
การ  บรูณาการความคิดท่ีพึง่พาตนเองและการเปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเพื่อเป็น
แนวทางในการตดัสินใจจึงเป็นหวัใจส าคญัของทฤษฎีอตันิยม 

    ทฤษฎีสุขนิยม (Hedoniism) 
              ทฤษฎีนีถื้อวา่ความสขุสบาย (Pleasure) เป็นสิง่ท่ีดีท่ีสดุท่ีมนษุย์ควรแสวงหา ไม่มี
อะไรอีกนอกจากความสขุสบายของชีวิตท่ีมนษุย์ต้องการ การกระท าทกุอยา่งในชีวิตประจ าวนั     
ก็เพื่อความสขุสบาย ดงัท่ี ซกิมนั ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นกัจิตวิทยาคนส าคญัได้กลา่วไว้วา่
พฤตกิรรมตา่งๆ ของมนษุย์มีจดุหมาย  ท่ีการแสวงหาความสขุสบาย มนษุย์ต้องการได้รับความสขุ
สบายและรักษาความสขุสบายนัน้ให้ยัง่ยืนการแสวงหานีมี้สองด้าน ด้านหนึง่มนษุย์แสวงหาสภาพ
ท่ีปราศจากความเจ็บปวดและความทกุข์อีกด้านหนึ่งเขาแสวงหาความรู้สกึท่ีสขุสบาย  
                  แนวคิดของนกัปรัชญากลุม่นี ้มีลกัษณะโดยทัว่ไป ดงันี ้ 

1. ความสขุทางกายคือสิง่ท่ีดีท่ีสดุ  
                  2.    ความสขุจบในตวัเอง ไม่เป็นวถีิน าไปสูส่ิง่อื่นอีก  
                  3.    ความสขุคือสิง่ท่ีมนษุย์แสวงหา  
                  4.   การกระท าท่ีมีคณุคา่ทางจริยธรรม เพื่อเป็นวถีิให้ได้มาซึง่ความสขุ  
                  สขุนิยมแบง่ออกเป็นแนวคิดยอ่ยๆ ได้ 2 แบบตามนกัคดิคนส าคญั ได้แก่ อาริสติปปสุ
และเอพิคควิรัส  
                  1.   อาริสติปปสุ (Aristippus) 
                 เ ป็นนักป รัชญาคนแรกในประวัติป รัชญา ท่ี เ ป็นผู้ ใ ห้ก า เนิดลัท ธิ ไซ เร เนอิค 
(Cyrenaicism) เขามีความคิดเห็นว่าความสขุสบายคือสิ่งเดียวท่ีควรแสวงหา ส าหรับความสขุ
สบายเขาหมายถึงความสขุทางกายหรือความสขุทางประสาทสมัผสั ซึง่เขาเห็นว่าน่าพงึปรารถนา
กว่าหรือมีค่ากว่าความสขุทางใจ กล่าวคือ ความสขุจากการรับประทานอาหารอร่อยๆ ดื่มเหล้า    
ท่ีรสชาติถกูปาก และการแสวงหาความสขุทางเพศ ฯลฯ ย่อมมีค่ากว่าความสขุท่ีเกิดจาก ความ
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เข้าใจอะไรต่างๆ ด้วยปัญญาหรือจากการช่ืนชมความงามทางศิลปะ เขามีทศันะว่า "สิ่งดีทกุสิ่ง
ต้องตดัสินกนัด้วยความสขุและต้องเป็นความสขุท่ีก าลงัได้รับอยู่ในขณะนัน้ๆ"  เขาถือว่าความสขุ
ในปัจจุบนัมีค่ามากกว่าความสขุในความทรงจ าหรือความสขุท่ีคาดหมายเอาไว้  เขาจึงเน้นให้
แสวงหาความสุขในปัจจุบันมากกว่าความสุขในอดีตหรืออนาคต เขาเห็นว่าเราพึงแสวง                 
หาความสขุให้มากท่ีสดุในขณะท่ียงัมีโอกาส เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนีจ้ะมีโอกาสหาความสขุได้อีก
หรือไม่ นอกจากแสวงหาความสขุในปัจจบุนัแล้ว อาริสติปปสุยงัสอนให้หาความสขุท่ีเข้มข้นท่ีสดุ 
ทศันะความคิดเห็นของอาริสติปปสุนัน้ ให้ความส าคญัความสขุทางกายมากกว่าความสขุทางใจ 
เม่ือเป็นเช่นนี ้จึงมีค าวิจารณ์ว่า ก็จะท าให้มนษุย์ไม่แตกต่างอะไรจากสตัว์ท่ีเข้าถึงได้แตค่วามสขุ 
ทางประสาทสมัผสั จดัได้ว่าเป็นการแสวงหาความสขุเพียงด้านเดียว จึงมีนกัปรัชญากลุม่เดียวกนั
นีท่ี้หนัมาให้ความส าคญัความสขุทางด้านจิตใจมากกวา่ความสขุทางกาย  

2. เอพิคคิวรัส (Epicurus)  
                 เป็นนกัปรัชญาชาวกรีก ซึง่ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากเดโมคริตสุ (Democritus) 
เอพิคคิวรัสเป็นผู้ให้ก าเนิดลทัธิเอพิคคิวเรียน (Epicureanism) ซึง่หลกัค าสอนของลทัธินีน้ัน้มี
ลกัษณะเป็นสสารนิยม (Materialism) ท่ีเช่ือวา่สสารเท่านัน้ท่ีเป็นจริง วิญญาณของมนษุย์ ก็มี
ลกัษณะเป็นสสารจงึมีความแตกดบัเช่นเดยีวกบัสสาร ไม่มีโลกหน้าท่ีมนษุย์จะได้รับการพิจารณา
ความดีความชัว่ ขณะยงัมีชีวิตอยูจ่งึควรแสวงหาความสขุให้แก่ตวัเองให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ 
ความดีความชัว่ท่ีคนเช่ือกนัเป็นสิง่สมมติ สิง่ท่ีเป็นจริงก็คือความสขุและความทกุข์ท่ีมนษุย์ได้รู้จกั
และประสบในชีวิตประจ าวนั จากค ากลา่วท่ีวา่ "จงกิน ดื่มและหาความส าราญเสยีเพราะพรุ่งนี ้    
ก็ตายแล้ว" (Let us, drink, and be merry for tomorrow we die) ท าให้มีผู้ เข้าใจผดิคิดวา่  เอพิค
คิวรัส สอนให้มนษุย์มวัเมาในความสขุ ซึง่จริงๆ แล้วเขาไมไ่ด้สอนเชน่นัน้ ทัง้นีเ้พราะเขาสอนให้
มนษุย์ด าเนินทางสายกลาง ด้วยเห็นวา่ถ้ามนษุย์มวัเมาในความสขุ ไม่ด าเนินทางสายกลางจะเป็น
ทกุข์ได้ ตามทศันะของเอพิคคิวรัส ความสขุมี 2 อยา่ง คอื ความสขุทางผสัสะทางกายและความสขุ
ท่ีเกิดจากความสงบอนัเป็นความสขุทางใจความสขุทางใจมีความส าคญัมากกวา่ความสขุทางกาย 
เพราะบริสทุธ์ิกวา่ในขณะท่ีความสขุทางกายมกัเจือปนด้วยความทกุข์เสมอจงึไมบ่ริสทุธ์ิ การ 
แสวงหาความสขุเกิดจากแรงปรารถนา  2  ประเภทคือ 
                  1.  แรงปรารถนาตามธรรมชาตท่ีิเกิดจากความจ าเป็นของชีวิต เป็นความอยากท่ีเกิด
ตามธรรมชาตแิละเป็นสิง่จ าเป็น เชน่ อาหาร เคร่ืองนุง่หม่ ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค สิง่เหลา่นี ้
มนษุย์จะหลีกเลี่ยงไม่ได้จ าเป็นต้องแสวงหาความสขุไมส่ามารถเกิดขึน้ได้ หากปราศจากสิง่เหลา่นี ้
แตอ่าหารแพงๆและเคร่ืองนุง่ห่มสวยๆนัน้เป็นสิง่ท่ีไม่จ าเป็น 
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                   2. แรงปรารถนาท่ีไม่จ าเป็นส าหรับชีวิตแบง่ออกเป็น  แรงปรารถนาท่ีเป็นไปตาม
ธรรมชาติแตไ่ม่จ าเป็นส าหรับชีวิต เช่น ความต้องการทางเพศ ความอยากประเภทนี ้ ควรด าเนิน
ทางสายกลาง และแรงปรารถนาท่ีมิได้เกิดขึน้ตามธรรมชาตแิละไม่จ าเป็นส าหรับมนษุย์ เช่น ของ
ฟุ่ มเฟือยตา่งๆ เกียรติยศช่ือเสียง ความหรูหรา สิง่เหลา่นีค้วรละเว้น 
                  เอพิคคิวรัส คิดว่า "ชีวิตท่ีประเสริฐคือชีวิตท่ีอยูอ่ยา่งเรียบง่ายตามความจ าเป็น       
และสงบ มนษุย์ไม่ควรตกเป็นทาสของสิง่ใด ปลกีตวัออกจากสงัคม เพื่อความเป็นอิสระ แตไ่ม่ใช่
อยูอ่ยา่งโดดเดี่ยวทิง้สงัคม ให้มีทางสายกลาง คือ มีมิตรภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน เพื่อจะได้มีชีวิตท่ีเป็นสขุ
อยูน่านๆ" เขาเห็นวา่มนษุย์ควรใช้ความรอบคอบ การมองการณ์ไกลจากการใช้ปัญญา (wisdom) 
ในการแสวงหาความสขุ  
              ทฤษฎีจริยธรรมของคานท์ (Kant’s Moral Theory) 
      เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงคุณค่าของการปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรม ว่าต้องเป็นเจตนาท่ีดี
และเกิดจากความตัง้ใจจริง หรือมีมลูเหตท่ีุจงูใจให้ท าในสิง่ท่ีถกูต้องโดยเร่ิมจากเหตกุารณ์จงูใจท่ีดี
จะเป็นเง่ือนไขการกระท าดีและผลจากการกระท าดีนัน้จะเป็นผลดี มีประโยชน์ การกระท าดีนัน้    
จะเป็นผลดีและมีประโยชน์ การกระท าในสิ่งท่ีถกูต้องเป็นหลกัสากล เป็นลกัษณะของการกระท า
ตามหน้าท่ีและการให้ความเคารพย าเกรงมีเง่ือนไข และมีความเด็ดขาดโดยคติบท (Maxim) เป็น
ลกัษณะการบรรยายการกระท าเชิงอัตนัยโดยมีพืน้ฐานท่ีดีมีความรู้สึกแผลด้วยเจตนาดี ตาม
หลกัการของคานท์ สิง่ท่ีส าคญัท่ีสดุคือ ต้องรู้วา่หน้าท่ีของตนคืออะไร  
                 จากทฤษฎีจริยศาสตร์ท่ีกล่าวมา สามารถน ามาประยุกต์ไว้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการ
พิจารณาความถกูต้องของการกระท าของมนุษย์ได้ โดยพิจารณาเป็นหลกัใหญ่ได้  11  หลกัการ 
อนัได้แก่ 

1. หลกัคณุธรรม (Virtue Principle) ได้แก่ ลกัษณะคณุธรรมท่ีมีอยูใ่นบคุคลตา่งๆ 
2. หลกัประโยชน์สว่นบคุคล (Personal Benefit) ได้แก่ การรับรู้ขอบเขตท่ีการกระท า 

ท่ีน ามาซึง่ผลลพัธ์ท่ีเกิดประโยชน์ตอ่ปัจเจกชน 
3. หลกัประโยชน์ร่วมกนั (Social Benefit) ได้แก่ การรับรู้ขอบเขตท่ีการกระท าท่ีจะ 

น าซึง่ผลลพัธ์ท่ีเกิดประโยชน์ตอ่สว่นรวม หรือสงัคม 
4. หลกัเมตตา (Principle of Benevolence) ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ อ่ืน หลกัเสมือน 

พอ่ลกู (Principle of Paternalism) ได้แก่การช่วยเหลือเกือ้กลู ซึง่จะน ามาซึง่ประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ เมื่อ
พวกเขาไม่สามารถท าด้วยตวัเองได้ 

5. หลกัการท าร้าย (Principle of Harm) ได้แก่ การไมท่ าร้ายผู้ อ่ืน 
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6. หลกัความซื่อสตัย์ (Principle of Honesty) ได้แก่ ไม่หลอกลวงผู้ อ่ืน 
7. หลกัการเคารพกฎหมาย (Principle of Lawfulness) ได้แก่ การไมล่ะเมิดกฎหมาย 
8. หลกัความเป็นอิสระ (Principle of Autonomy) ได้แก่ ความรู้เร่ืองเสรีภาพของ 

บคุคล 
9. หลกัยตุิธรรม  (Principle of Justice) ได้แก่ ความรู้ในสทิธิของบคุคลท่ีจะ  ด าเนิน 

การ การจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม และการแจกจ่ายผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม 
10. หลกัสทิธิ   (Principle of Rights)   ได้แก่การรับรู้ในสทิธิสว่นบคุคลท่ีมีตอ่ชีวิต 

ข่าวสาร ความเป็นสว่นตวั การแสดงออกอยา่งเสรี และความปลอดภยั 
       หลักท่ีกล่าวมาเป็นสิ่งท่ีได้จากจริยศาสตร์เชิงบรรทัดฐานทัง้ในส่วนของทฤษฎี
คณุธรรม ทฤษฎีหน้าท่ี และทฤษฎีผลลพัธ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในหลกัคณุธรรมเป็นผลมาจากทฤษฎี
คณุธรรมสว่นหลกัประโยชน์สว่นบคุคล และประโยชน์ส่วนรวมเป็นส่วนท่ีได้มาจากทฤษฎีผลลพัธ์
นิยม เพราะมุ่งเน้นท่ีผลลพัธ์ของการกระท าท่ีมีผลตอ่ทัง้ปัจเจกชนและสงัคมสว่นหลกัเมตตา หลกั
เสมือนพอ่ลกู หลกัการท าร้าย หลกัความซื่อสตัย์ หลกัการเคารพกฎหมาย มีพืน้ฐานมาจากทฤษฎี
หน้าท่ี สว่นหลกัความเป็นอิสระ หลกัยตุิธรรม และหลกัสทิธิ มีพืน้ฐานสทิธิทางศีลธรรมนัน่เอง 
 
ทฤษฎทีางจริยธรรมเชิงจติวิทยา 
       ทฤษฎีจติวิเคราะห์ (Psychoanalysis Theory) 

     ทฤษฎีจิตวิเคราะห์คิดค้นโดย Sigmund Freud53 ซึง่เป็นจิตแพทย์ชาวออสเตรีย ทฤษฎี
ของเขาได้รับการยอมรับเป็นอยา่งมากในยคุนัน้ มีแนวคิดตา่งๆ เก่ียวกบัปัญหาด้านจิตใจท่ีพฒันา
ตามมาอีกมากมาย แม้ในปัจจุบนัความส าคญัของทฤษฎีจิตวิเคราะห์จะมีบทบาทลดลง ทฤษฎี
ด้านชีวภาพและการรักษาด้วยยามีบทบาทมากขึน้ แตก็่ยงัเป็นท่ียอมรับกนัว่า  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์
เป็นสว่นท่ีช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ตา่งๆ ของจิตใจได้เป็นอยา่งดี  

     ฟรอยด์ (Freud) เป็นนกัจิตวิทยาคนแรกท่ีเห็นความส าคญัของพฒันาการในวยัเด็ก 
ถือว่าเป็นรากฐานของพัฒนาการของบุคลิกภาพ ตอนวัยผู้ ใหญ่ สนับสนุนค ากล่าวของนักกวี 
Wordsworth ท่ีว่า "The child is father of the man" และฟรอยด์ (Freud) มีความเช่ือว่า 5 ปีแรก
ของชีวิตมีความส าคญัมาก เป็นระยะวิกฤติของพฒันาการ ของชีวิตบุคลิกภาพของผู้ ใหญ่ มกัจะ
เป็นผลรวมของ 5 ปีแรก ฟรอยด์ (Freud)  เช่ือว่า บคุลิกภาพของผู้ ใหญ่ท่ีแตกตา่งกนั ก็เน่ืองจาก

                                                            

 53 Eaton MT, Peterson MH, Davis JA. Psychiatry, 4th ed.( New York: Medical 
Examination Publishing, 1981), 1-14. 
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ประสบการณ์ของแต่ละคน เม่ือเวลาอยู่ในวัยเด็ก และขึน้อยู่กับว่าเด็กแต่ละคน แก้ปัญหาของ
ความขดัแย้งของแตล่ะวยัอย่างไร ทฤษฎีของฟรอยด์(Freud) มีอิทธิพลทางการ รักษาคนไข้โรคจิต 
วิธีการนีเ้รียกว่า จิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) โดยให้คนไข้ระบายปัญหาให้จิตแพทย์ฟัง ทฤษฎี
ของฟรอยด์(Freud) อาจจะกลา่วหลกัโดยยอ่ดงัตอ่ไปนี ้ 
                   ฟรอยด์(Freud) ได้แบง่จิตของมนษุย์ออกเป็น 3 ระดบั คือ 

1. จิตส านกึ (Conscious) 
2. จิตก่อนส านกึ (Pre-conscious) 
3. จิตไร้ส านกึ (Unconscious) 

                 เน่ืองจากระดบัจิตส านึกนัน้ เป็นระดบัท่ีผู้แสดงพฤติกรรมทราบ และรู้ตวั ส่วนเนือ้หา
ของระดบัจิตก่อนส านึก เป็นสิ่งท่ีจะดึงขึน้มาอยู่ในระดบัจิตส านึก ได้ง่าย ถ้าหากมีความจ าเป็น
หรือต้องการ ระดบัจิตไร้ส านึกเป็นระดับท่ีอยู่ในสว่นลกึภายในจิตใจ จะดงึขึน้มาถึงระดบัจิตส านึก
ได้ยาก แต่สิ่งท่ีอยู่ในระดบัไร้ส านึก ก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ฟรอยด์(Freud)  เป็นคนแรกท่ีได้ให้ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับแรงผลกัดนัไร้ส านึก (Unconscious drive) หรือแรงจูงใจไร้ส านึก 
(Unconscious Motivation) ว่าเป็นสาเหตสุ าคญัของพฤติกรรม และมีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพของ
มนษุย์ 
                   ฟรอยด์ (Freud) กลา่ววา่ มนษุย์เรามีสญัชาตญิาณติดตวัมาแตก่ าเนิด และได้แบง่
สญัชาติญาณออกเป็น 2 ชนิดคือ 

1.   สญัชาติญาณเพื่อการด ารงชีวิต (Life Instinct) 
2.   สญัชาติญาณเพื่อความตาย (Death Instinct) 

                 สญัชาตญาณบางอย่าง จะถูกเก็บกดไว้ในจิตไร้ส านึก ฟรอยด์(Freud)  ได้อธิบาย
เก่ียวกบัสญัชาตญาณ เพื่อการด ารงชีวิตไว้อย่างละเอียด ได้ตัง้สมมติฐานว่า มนษุย์เรามีพลงังาน
อยู่ในตวัตัง้แต่เกิด เรียกพลงังานนีว้่า "Libido" เป็นพลงังานท่ีท าให้คนเราอยากมีชีวิตอยู่ อยาก
สร้างสรรค์ และอยากจะมีความรัก มีแรงขบัทางด้านเพศ หรือกามารมณ์ (Sex) เพื่อจดุเป้าหมาย 
คือความสขุและความพงึพอใจ (Pleasure) โดยมีส่วนตา่งๆ ของร่างกายท่ีไวตอ่ความรู้สกึ และได้
เรียกสว่นนีว้า่ อีโรจีเนียส โซน (Erogenous Zones) แบง่ออกเป็นสว่นตา่งดงันี ้

1. สว่นปาก ช่องปาก (Oral) 
2. สว่นทางทวารหนกั (Anal) 
3. สว่นทางอวยัวะสืบพนัธุ์ (Genital Organ) 



 66 

ฉะนัน้ ฟรอยด์(Freud) กลา่ววา่ความพงึพอใจในสว่นตา่งๆ ของร่างกายนี ้เป็นไปตาม
วยั เร่ิมตัง้แตว่ยัทารก จนถึงวยัผู้ใหญ่ ซึง่แบง่ออกเป็น 5 ขัน้ คือ   ขัน้ปาก (Oral Stage)  ขัน้ทวาร
หนกั (Anal Stage)  ขัน้อวยัวะเพศ (Phallic Stage)  ขัน้แฝง (Latence Stage) และ  ขัน้สนใจเพศ
ตรงข้าม (Genital Stage) 
                 1.  ขัน้ปาก (0 -18 เดือน) ฟรอยด์ (Freud) เรียกขัน้นีว้่า เป็นขัน้ออรอล เพราะความพงึ
พอใจอยู่ท่ีช่องปาก เร่ิมตัง้แต่เกิด เด็กอ่อนจนถึงอายรุาวๆ 2 ปี หรือวยัทารก เป็นวยัท่ีความพึง
พอใจ เกิดจากการดดูนมแม ่นมขวด และดดูนิว้ เป็นต้น ในวยันีค้วามคบัข้องใจ จะท าให้เกิดภาวะ
ท่ีเรียกว่า   "การติดตรึงอยู่กบัท่ี" (Fixation) ได้และมีปัญหาทางด้านบุคลิกภาพ เรียกว่า "Oral 
Personality"   มีลกัษณะท่ีชอบพดูมาก และมกัจะติดบุหร่ี เหล้า และชอบดดู หรือกัดอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะเวลาท่ีมีความเครียด บางครัง้จะแสดงด้วย การดดูนิว้ หรือดินสอ ปากกามีลกัษณะแบบ
นีอ้าจจะชอบพดูจาถากถาง เหน็บแนม เสียดสีผู้ อ่ืน 
                 2.   ขัน้ทวารหนกั (18  เดือน – 3  ปี )  ฟรอยด์ (Freud)   กลา่ววา่ เด็กวยันีไ้ด้รับความ
พงึพอใจ  ทางทวารหนกั คือ จากการขบัถ่ายอจุจาระ และในระยะซึง่เป็นสาเหตขุองความขดัแย้ง 
และความคบัข้องใจของเด็กวยันี ้ เพราะพอ่แม่มกัจะหดัให้เด็กใช้กระโถน และต้องขบัถ่ายเป็นเวลา 
เน่ืองจากเจ้าของความต้องการของผู้ ฝึก และความต้องการของเดก็ เก่ียวกบัการขบัถ่ายไมต่รงกนั
ของเด็ก คือความอยากท่ีจะถ่ายเม่ือไรก็ควรจะท าได้ เด็กอยากจะขบัถ่ายเวลาท่ีมีความต้องการกบั
การท่ีพอ่แม่หดัให้ขบัถ่ายเป็นเวลา บางทีเกิดความขดัแย้งมาก อาจจะท าให้เกิด Fixation และท า
ให้เกิดมีบคุลิกภาพนีเ้รียกวา่ "Anal Personality" ผู้ ท่ีมีพฤติกรรมแบบนี ้อาจจะเป็นคนท่ีชอบความ     
เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพิเศษ และคอ่นข้างประหยดั มธัยสัถ์ หรืออาจมีบคุลิกภาพตรงข้าม คือ
อาจจะเป็นคนท่ีใจกว้าง และไม่มีความเป็นระเบียบ เห็นได้จากห้องท างานสว่นตวัจะรกไมเ่ป็น
ระเบียบ 
                 3.    ขัน้อวยัวะเพศ (3-5 ปี) ความพงึพอใจของเดก็วยันีอ้ยูอ่วยัวะสืบพนัธุ์ เด็กมกัจะจบั
ต้องลูกคล าอวัยวะเพศ ระยะนี ้ฟรอยด์(Freud) กล่าวว่า เด็กผู้ ชายมีปมเอ็ดดิปุส (Oedipus 
Complex) ฟรอยด์(Freud) อธิบาย การเกิดของปมเอ็ดดิปสุว่า เด็กผู้ชายติดแม่และรักแม่มากและ
ต้องการท่ี จะเป็นเจ้าของแม่แต่เพียงผู้ เดียวและต้องการร่วมรักกบัแม่ แต่ขณะเดียวกนัก็ทราบว่า
แม่และพ่อรักกนั และก็รู้ดีว่าตนด้อยกว่าพ่อทุกอย่าง ทัง้ด้านก าลงัและอ านาจ ประกอบกบัความ
รักพ่อ และกลวัพ่อ ฉะนัน้เด็กก็พยายามท่ีจะเก็บกดความรู้สกึ ท่ีอยากเป็นเจ้าของแม่แต่คนเดียว 
และพยายามท าตวัให้เหมือนกบัพ่อทกุอย่าง ฟรอยด์(Freud)  เรียกกระบวนนีว้่า "Resolution of 
Oedipal Complex" เป็นกระบวนการท่ีเด็กชายชอบเลียนแบบพ่อ ท าตวัให้เหมือน "ผู้ชาย" ส่วน
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เด็กหญิงมีปมอีเล็คตรา (Electra Complex) ซึง่ฟรอยด์(Freud) ก็ได้แสดงความคิดมาจากนิยาย
กรีก เหมือนกับปมเอ็ดดิปุส ฟรอยด์(Freud) อธิบายว่า แรกทีเดียวเด็กหญิงก็รักแม่มากเหมือน
เด็กชาย แต่เม่ือโตขึน้พบว่าตนเองไม่มีอวัยวะเพศเหมือนเด็กชาย และมีความรู้สึกอิจฉาผู้ ท่ีมี
อวยัวะเพศชาย แตเ่ม่ือท าอะไรไม่ได้ก็ยอมรับ และโกรธแม่มาก ถอนความรักจากแม่มารักพ่อ ท่ีมี
อวยัวะเพศท่ีตนปรารถนาจะมีแต่ก็รู้ว่าแม่และพ่อ รักกัน เด็กหญิงจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้กลไก
ป้องกนัตน โดยเก็บความรู้สกึความต้องการของตน (Represtion) และเปลี่ยนจากการโกรธเกลียด
แม่ มาเป็นรักแม่ (Reaction Formation) ขณะเดียวกนัก็อยากท าตวัให้เหมือนแม่ จึงเลียนแบบ 
สรุปได้ว่าเด็กหญิงมีความรักพ่อ แต่ก็รู้ว่าแย่งพ่อมาจากแม่ไม่ได้ จึงเลียนแบบแม่ คือ ถือแม่เป็น
แบบฉบบั หรือต้นแบบของพฤตกิรรมของ "ผู้หญิง" 
                  4.   ขัน้แฝง (Latency Stage) เด็กวยันีอ้ยูร่ะหว่างอาย ุ6-12 ปี เป็นระยะท่ี ฟรอยด์ 
(Freud)กลา่ววา่เดก็เก็บกดความต้องการทางเพศหรือความต้องการทางเพศสงบลง (Quiescence 
Period) เด็กชายมกัเลน่ หรือจบักลุม่กบัเด็กชาย สว่นเด็กหญิง ก็จะเลน่ หรือจบักลุม่กบัเด็กหญิง 
                   5.   ขัน้สนใจเพศตรงข้าม (Genital Stage) วยันีเ้ป็นวยัรุ่นเร่ิมตัง้แตอ่าย ุ12 ปีขึน้ไป 
จะมีความต้องการทางเพศ วยันีจ้ะมีความสนใจในเพศตรงข้าม ซึง่เป็นระยะเร่ิมต้นของวยัผู้ใหญ่ 
                  ฟรอยด์(Freud) กลา่ววา่ ถ้าเดก็โชคดี และผ่านวยัแตล่ะวยั โดยไมมี่ปัญหาก็จะ
เจริญเติบโต เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีบคุลิกภาพปกติ แตถ้่าเดก็มีปัญหา ในแตล่ะขัน้ของพฒันาการ ก็จะมี
บคุลิกภาพผิดปกติ ซึง่ฟรอยด์(Freud) ได้ตัง้ช่ือตามแตล่ะวยั เชน่ "Oral Personalities" เป็นผลของ 
Fixation ในวยัทารกจนถึง 2 ปี ผู้ใหญ่ท่ีมี Oral Personality เป็นผู้ ท่ีมีความต้องการท่ีจะหาความ
พงึพอใจทางปากอยา่งไมจ่ ากดั เช่น สบูบหุร่ี กดันิว้ ดดูนิว้ รับประทานมาก มีความสขุในการกิน 
และชอบด่ืม คนท่ีมี Oral Personality อาจจะเป็นผู้ ท่ีเห็นโลกในทางดี (Optimist) มากเกินไป 
จนถึงกบั  เป็นคนท่ีไม่ยอมรับความจริงของชีวิต หรืออาจจะเป็น คนท่ีแสดงตนวา่เป็นคนเก่ง ไม่
กลวัใคร และใช้ปากเป็นเคร่ืองมือ เช่น ชอบพดูเยาะเย้ย ถากถางและกระแนะกระแหนผู้ อ่ืน 
                   ถ้า Fixation เกิดในระยะท่ี 2 ของชีวิต คือ อายรุาวๆ 2-3 ปี จะท าให้บคุคลนัน้ มี
บคุลิกภาพแบบ Anal Personality ซึง่อาจจะมีลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้
                  1.   เป็นคนเจ้าสะอาดมากเกินไป (Obsessively Clean) และเรียบร้อยเจ้าระเบียบ 
เข้มงวด และเป็นคนท่ีต้องท าอะไรตามกฎเกณฑ์ เปลี่ยนแนวไมไ่ด้ 
                  2.    อาจจะมีลกัษณะตรงข้ามเลย คือ รุงรัง ไมเ่ป็นระเบียบ 
                  3.   อาจจะเป็นคนสรุุ่ยสรุ่าย หรือตระหน่ีก็ได้ ผู้ชายท่ีแตง่งานก็คิดวา่ ตนเป็นเจ้าของ 
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"ผู้หญิง" ท่ีเป็นภรรยาเก็บไว้แตใ่นบ้าน หงึหวงจนท าให้ภรรยาไมมี่ความสขุ ผู้หญิงท่ีมี  Anal 
Personality ก็จะหงึหวงสามีมาก จนท าให้ชีวิตสมรสไมมี่ความสขุ 
                   บคุลิกภาพ : Id Ego และ Superego 
                  Id เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพท่ีติดตวัเรามาตัง้แต่เกิด แต่เป็นส่วนท่ีจิตไร้ส านึก       
มีหลกัการท่ีจะสนองความต้องการของตนเองเท่านัน้ เอาแต่ได้อย่างเดียว และจุดเป้าหมายก็คือ 
หลกัความพงึพอใจ (Pleasure Principle) Id จะผลกัดนัให้ Ego ประกอบในสิ่งตา่งๆ ตามท่ี Id 
ต้องการ 
                 Ego เป็นส่วนของบคุลิกภาพ ท่ีพฒันามาจากการท่ีทารกได้ติดต่อ หรือมีปฏิสมัพนัธ์ 
กับโลกภายนอก บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพปกติ คือ บุคคลท่ี Ego สามารถท่ีปรับตวัให้เกิดสมดุล
ระหว่างความต้องการของ Id โลกภายนอก และ Superego หลกัการท่ี Ego ใช้คือหลกัแห่งความ
เป็นจริง (Reality Principle) 
                 Superego เป็นส่วนของบุคลิกภาพท่ีเกิดขึน้ในระยะท่ี 3 ของพฒันาการท่ีช่ือว่า 
"Phallic Stage" เป็นส่วนของบุคลิกภาพท่ีตัง้มาตรการของพฤติกรรมให้แต่ละบุคคล โดยรับ
ค่านิยมและมาตรฐานจริยธรรมของบิดามารดา เป็นของตน โดยตัง้เป็นมาตรการความประพฤติ 
มาตรการนีจ้ะเป็นเสียงแทนบิดามารดา คอยบอกว่าอะไรควรท า หรือไม่ควรท า มาตรการของ
พฤติกรรมโดยมากได้มาจากกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีพ่อแม่สอนและ มกัจะเป็นมาตรฐานจริยธรรม และ
ค่านิยมต่างของพ่อแม่ ฟรอยด์(Freud) กล่าวว่าเป็นผลของการปรับของ Oedipus และ Electra 
Complex ซึ่งนอกจาก ท าให้เด็กชายเลียนแบบพฤติกรรมของ "ผู้ชาย" จากบิดา และเด็กหญิง
เลียนแบบพฤติกรรมของ "ผู้หญิง" จากมารดาแล้ว ยงัยดึถือหลกัจริยธรรม คา่นิยมของบิดามารดา 
เป็นมาตรการของพฤติกรรมด้วย 
                  Superego แบง่เป็น 2 อยา่งคือ 
                  1.  "Conscience" ซึง่คอยบอกให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีไมพ่งึปรารถนา 
                  2.  "Ego ideal"  ซึง่สนบัสนนุให้มีความประพฤตดิี 
                  "Conscience" มกัจะเกิดจากการขูว่า่จะท าโทษ เช่น "ถ้าท าอยา่งนัน้เป็นเดก็ไมด่ี ควร
จะละอายแก่ใจท่ีประพฤตเิชน่นัน้" สว่น "Ego ideal" มกัจะเกิดจากการให้แรงเสริมบวก หรือการ
ยอมรับ เช่น แมรั่กหน ูเพราะหนเูป็นเดก็ดี 
                 ฟรอยด์(Freud) ถือว่าความต้องการทางเพศเป็นแรงขบัและไม่จ าเป็นจะอยู่ในระดบั
จิตส านึกเสมอไป แตจ่ะอาจอยู่ในระดบัจิตไร้ส านึก (Unconscious) และมีพลงังานมาก ความคิด          
ของ ฟรอยด์ (Freud) เก่ียวกบัแรงขบัระดบัจิตไร้ส านึก เป็นประโยชน์ในการเข้าใจพฤติกรรมของ
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คน ซึ่ง ปัจจุบันนีน้ักจิตวิทยาส่วนใหญ่ยอมรับความคิดของ  ฟรอยด์(Freud)   เ ก่ียวกับ 
(Unconscious motivation) 
 แม้วา่จะไมรั่บหลกัการของ ฟรอยด์ (Freud)  ทัง้หมด 
                     ฟรอยด์ (Freud)  กล่าวว่า พฒันาการทางบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะขัน้วยัทารก วยัเด็ก และวยัรุ่น ระบบทัง้ 3 ของบคุลิกภาพ คือ Id, Ego และ Superego 
จะท างานประสานกนัดีขึน้ เน่ืองจากเด็กมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม หรือโลกภายนอกมากขึน้ ยิ่ง
โตขึน้ Ego ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึน้ และสามารถท่ีจะควบคมุ Id ได้มากขึน้  
                  องค์ประกอบท่ีมีสว่นพฒันาการทางบคุลิกภาพมีหลายอยา่งซึง่ ฟรอยด์ (Freud)  ได้
กลา่วไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. วฒุิภาวะ ซึง่หมายถึงขัน้พฒันาการตามวยั 
2. ความคบัข้องใจ ท่ีเกิดจากความสมหวงัไมส่มหวงั เม่ือมีปฏิสมัพนัธ์กบั 

สิง่แวดล้อมภายนอก 
3. ความคบัข้องใจ เน่ืองมาจากความขดัแย้งภายใน 
4. ความไมพ่ร้อมของตนเอง ทัง้ทางด้านร่างกาย ด้านเชาวน์ปัญญา และการขาด 

ประสบการณ์ 
5. ความวิตกกงัวล เน่ืองมาจากความกลวั หรือความไมก่ล้าของตนเอง 

                  ฟรอยด์ (Freud) เช่ือวา่ความคบัข้องใจนัน้ เป็นพืน้ฐานส าหรับพฒันาการทาง
บคุลิกภาพ แตต้่องมีจ านวนพอเหมาะท่ีจะช่วยพฒันา Ego แตถ้่ามีความคบัข้องใจมากเกินไปก็จะ
เกิดมีปัญหา และท าให้เกิดกลไกในการป้องกนัตวั (Defense Mechanism) ซึง่เป็นวิธีการปรับตวั 
ในระดบัจิตไร้ส านกึ 
                 กลไกในการป้องกนัตวัมกัจะเป็นสิง่ท่ีคนทัว่ไปน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัของบคุคลปกติ
ทกุวยั ตัง้แตอ่นบุาลจนถึงวยัชรา 
                  กลไกในการป้องกนัตวั (Defense Mechanism) ฟรอยด์ (Freud) และบตุรีแอนนา 
ฟรอยด์ (Freud)  ได้แบง่ประเภทกลไกในการป้องกนัตวัดงัตอ่ไปนี ้

1. การเก็บกด(Repression)หมายถงึการเก็บกดความรู้สกึไมส่บายใจหรือความรู้สกึ 
ผิดหวงัความคบัข้องใจไว้ในจิตใต้ส านกึจนกระทัง่ลมืกลไกป้องกนัตวัประเภทนีมี้อนัตราย เพราะ
ถ้าเก็บกดความรู้สกึไว้มากจะมีความวิตกกงัวลใจมาก และอาจท าให้เป็นโรคประสาทได้ 

2. การป้ายความผิดให้แก่ผู้ อ่ืน (Projection) หมายถึง การลดความวิตกกงัวล โดย 
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การป้ายความผิดให้แก่ผู้ อ่ืน ตวัอย่าง ถ้าตนเองรู้สกึเกลียด หรือไม่ชอบใครท่ีตนควรจะชอบก็อาจ 
จะบอกว่า คนนัน้ไม่ชอบตน เด็กบางคนท่ีโกงในเวลาสอบ ก็อาจจะป้ายความผิด หรือใส่โทษว่า
เพื่อโกง 

3. การหาเหตผุลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) หมายถึง การปรับตวั โดยการหา 
เหตผุลเข้าข้างตนเอง โดยให้ค าอธิบายท่ีเป็นท่ียอมรับส าหรับคนอ่ืน ตวัอยา่งเชน่ พอ่แมท่ี่ตีลกู 
มกัจะบอกว่าการตีท าเพ่ือเด็ก เพราะเด็กต้องได้รับการท าโทษเป็นบางครัง้จะได้เป็นคนดี พอ่แมจ่ะ
ไม่ยอมรับวา่ต ี เพราะโกรธลกู นกัเรียนท่ีสอบตกก็อาจจะอ้างวา่ไมส่บาย แทนท่ีจะบอกวา่ไมไ่ด้     
ดหูนงัสือ บางครัง้จะใช้เหตผุลแบบ "องุ่นเปรีย้ว" เชน่ นกัเรียนอยากเรียนแพทยศาสตร์ แตส่อบเข้า
ไม่ได้ ได้วิศวกรรมศาสตร์ อาจจะบอกว่าเข้าแพทย์ไม่ได้ก็ดีแล้ว เพราะอาชีพแพทย์เป็นอาชีพท่ี
เหน็ดเหน่ือย ไม่มีเวลาของตนเอง เป็นวศิวกรดีกวา่ เพราะเป็นอาชีพอิสระ "การหาเหตผุลเข้าข้าง
ตนเอง" แตกตา่งกบัการโกหก เพราะผู้แสดงพฤตกิรรมไมรู้่สกึวา่ตนเองท าผิด 

4. การถดถอย  (Regression)  หมายถึง  การหนีกลบัไปอยูใ่นสภาพอดีตท่ีเคยท าให้ 
ตนมีความสขุ ตวัอยา่งเชน่ เด็ก 2-3 ขวบ ท่ีชว่ยตนเองได้มีน้องใหม ่ เห็นแม่ให้ความเอาใจใส่      
กบัน้อง มีความรู้สกึวา่แมไ่ม่รัก และไม่สนใจตนเท่าท่ีเคยได้รับ จะมีพฤติกรรมถดถอยไปอยูใ่นวยั
ทารกท่ีช่วยตนเองไมไ่ด้ ต้องให้แมท่ าให้ทกุอยา่ง 

5. การแสดงปฏิกิริยาตรงข้ามกบัความปรารถนาท่ีแท้จริง  (Reaction Formation)  
หมายถึง กลไกป้องกนัตน โดยการทุม่เทในการแสดงพฤตกิรรมตรงข้ามกบัความรู้สกึของตนเอง ท่ี
ตนเองคดิวา่เป็นสิง่ท่ีสงัคมอาจจะไมย่อมรับตวัอยา่งแมท่ี่ไม่รักลกูคนใดคนหนึง่อาจจะมีพฤติกรรม
ตรงข้ามโดยการแสดงความรักมากอยา่งผดิปกติ หรือเดก็ท่ีมีอคตติอ่นกัเรียนตา่งชาติท่ีอยูโ่รงเรียน
เดียวกนั การจะแสดงพฤตกิรรมเป็นเพื่อนท่ีดีตอ่นกัเรียนผู้นัน้ โดยท าตนเป็นเพ่ือนสนิท เป็นต้น 

6. การสร้างวิมานในอากาศ หรือการฝันกลางวนั  (Fantasy หรือ Day dreaming)  
กลไกป้องกนัตวัประเภทนี ้ เป็นการสร้างจินตนาการ หรือมโนภาพ เก่ียวกบัสิง่ท่ีตนมีความต้องการ 
แตเ่ป็นไปไม่ได้ ฉะนัน้จงึคดิฝัน หรือสร้างวิมานในอากาศขึน้ เพื่อสนองความต้องการชัว่ขณะหนึง่ 
เป็นต้นวา่ นกัเรียนท่ีเรียนไมด่ี อาจจะฝันวา่ตนเรียนเก่ง มีมโนภาพวา่ตนได้รับรางวลั มีคนปรบมือ
ให้เกียรติ เป็นต้น 

7. การแยกตวั (Isolation) หมายถึง การแยกตนให้พ้นจากสถานการณ์ท่ีน าความคบั 
ข้องใจมาให้ โดยการแยกตนออกไปอยูต่ามล าพงั ตวัอยา่งเช่น เด็กท่ีคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก อาจจะแยก
ตนปิดประตอูยูค่นเดียว 

8. การหาสิง่มาแทนท่ี (Displacement) เป็นการระบายอารมณ์โกรธ หรือคบัข้องใจ 



 71 

ตอ่คน หรือสิ่งของ ท่ีไม่ได้เป็นต้นเหตขุองความคบัข้องใจ เป็นต้นวา่ บคุคลท่ีถกูนายขม่ขู ่ หรือท า
ให้คบัข้องใจ  เม่ือกลบัมาบ้านอาจจะใช้ภรรยา หรือลกูๆ เป็นแพะรับบาป เชน่ อาจจะมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวตอ่ภรรยา และลกูๆ นกัเรียนท่ีโกรธครู แตท่ าอะไรครูไม่ได้ ก็อาจจะเลือกสิง่ของ เชน่ โต๊ะ
เก้าอีเ้ป็นสิง่แทนท่ี เช่น เตะโต๊ะ 

9. การเลียนแบบ (Identification) หมายถึง การปรับตวัโดยการเลียนแบบบคุคลท่ี 
ตนนิยมยกย่อง ตวัอยา่งเชน่ เด็กชายจะพยายามท าตวัให้เหมือนพอ่ เด็กหญิงจะท าตวัให้เหมือน
แม่ ในพฒันาการขัน้ฟอลลิคของฟรอยด์ (Freud)  การเลียนแบบนอกจากจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เหมือนบคุคลท่ีตนเลยีนแบบ แม้ยงัจะยดึถือคา่นิยมและมีความรู้สกึร่วมกบัผู้ ท่ีเราเลยีนแบบใน
ความ  ส าเร็จหรือล้มเหลวของบคุคลนัน้ การเลียนแบบไม่จ าเป็นจะต้องเลียนแบบจากบคุคลจริงๆ 
แต ่  อาจจะเลียนแบบจากตวัเอกในละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ โดยมีความรู้สกึร่วมกบัผู้แสดง เม่ือ
ประสบความทกุข์ ความเศร้าโศกเสียใจ หรือเม่ือมีความสขุก็จะพลอยเป็นสขุไปด้วย 
                 กลไกในการป้องกนัตวั เป็นวิธีการท่ีบุคคลใช้ในการปรับตวั เม่ือประสบปัญหา ความ
คับข้องใจ การใช้กลไกป้องกันจะช่วยยืดเวลาในการแก้ปัญหา เพราะจะช่วยให้ผ่อนคลาย
ความเครียด ความไมส่บายใจ ท าให้คิดหาเหตผุล หรือแก้ไขปัญหาได้ 
                 สรุปแล้วทฤษฎีของฟรอยด์ (Freud) เป็นทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลมากทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ผู้ ท่ีมีความเช่ือ และเลื่อมใสในทฤษฎีของฟรอยด์ (Freud) ก็ได้น าหลกัการตา่งๆ ไปใช้ในการรักษา
คนท่ีมีปัญหาทางบคุลิกภาพ ซึง่ได้ช่วยคนมากวา่กึ่งศตวรรษ สว่นนกัจิตวิทยาท่ีไม่ใช้หลกัจิต
วิเคราะห์ ก็ได้น าความคิดของฟรอยด์ (Freud) ไปท างานวิจยัเก่ียวกบัพฒันาการทางบคุลกิภาพ 
จงึนบัวา่ ฟรอยด์ (Freud)  เป็นนกัจิตวิทยา ผู้ มีอทิธิพลมากตอ่พฒันาการของวิชาจิตวิทยา 
                  ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
                 ทฤษฎีนีม้ีความเชื่อว่า กฎเกณฑ์ของสงัคมและวฒันธรรมเป็นปัจจัยส าคญัให้เกิด

การพฒันาจริยธรรม เน้นท่ีกระบวนการการเรียนรู้โดยหลกัการเสริมแรง และหลกัการเช่ือมโยง

ความสมัพนัธ์จากประสบการณ์ของสงัคม 

  ฮอลแลนด์และสกินเนอร์ (Holland & Skinner) มีความเช่ือวา่ แรงจงูใจท่ีท าให้เกิด

พฒันาการทางสงัคมมีรากฐานมาจากความต้องการรางวลั และหลีกเลี่ยงการลงโทษจากสงัคม 

การพฒันาทางจริยธรรมจึงมีความเก่ียวพนักบัวฒันธรรมท่ีสงัคมยดึถือบรรทดัฐาน หรือเกณฑ์ปกติ

ของจริยธรรมพืน้ฐานเกิดขึน้ภายในจิตใจ เพราะเหตขุองกฎเกณฑ์วฒันธรรมซึง่เป็นเง่ือนไขภายนอก 
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สงัคมแวดล้อมมีอิทธิพลตอ่พฒันาการจริยธรรมมากน้อยเพียงใดนัน้ขึน้อยูก่บัรางวลั และการ

ลงโทษอนัเป็นผลมาจากตวัแทนท่ีมีอยูข่องสงัคม 

  แบนดูรา (Bandura) ได้ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมอย่างลึกซึง้ มีความคิดว่า 

การเรียนรู้ทางสงัคมเกิดจากการเรียนรู้โดยการสงัเกต (Observation) การเลียนแบบ (Imitation) 

และการเอาแบบอย่าง (Modeling) แบนดรูามีความคิดต่างจากกลุ่มสกินเนอร์ตรงท่ีเน้นว่า การ

เรียนรู้ไม่จ าเป็นต้องมีการเสริมแรง (Reinforcement) คือ ไม่จ าเป็นต้องมีรางวลัและการลงโทษ 

ความส าคญัของการเรียนรู้คือ กระบวนการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ อ่ืน หรือพิจารณาการกระท า

ของผู้ อ่ืนแล้วสงัเกตผลกรรมท่ีตามมา การตดัสินทางจริยธรรมเป็นกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบั

ความถูกผิดของการกระท าตามกฎเกณฑ์ต่างๆ กฎเกณฑ์การตัดสินใจนีเ้กิดจากการเรียนรู้

พฤตกิรรมของมนษุย์ในสงัคม 

                 แบนดรูา ได้พฒันาทฤษฎีปัญญาด้วยสงัคม (Social Cognitive Theory) ของการ
กระท าของมนุษย์ กล่าวว่า มนุษย์มีลักษณะของการจัดองคาพยพของตนเอง คิดเชิงรุก 
(Proactive) ประเมินตนเอง (Self – Reflecting) และการ ควบคมุตนเอง (Self – Regulating) 
ไม่ใช่เป็นเพียงสิง่มีชีวิตท่ีตอบสนองถกูจดัรูปร่างโดยการกระท าของสิง่แวดล้อมหรือจากแรงขบัของ
ตนเองท่ีซ่อนอยู่ภายในตนเองเท่านัน้ โดยเน้นความส าคญัของการสงัเกตและเอาอย่าง ทรรศนะ 
และอารมณ์ความรู้สกึท่ีมีตอ่ผู้ อ่ืน แบนดรูากลา่ววา่ 
                 “ถ้าหากว่าคนเราจะเรียนรู้จากผลของการกระท าของตนเองอย่างเดียว  การเรียนรู้อาจ
เป็นเร่ืองท่ีต้องอาศยัความมานะบากบัน่เป็นอยา่งมาก โดยท่ียงัไม่ต้องไปพดูถึงเร่ืองความเสี่ยง ใน
การเรียนรู้ ยงัดีท่ีเราเรียนรู้พฤตกิรรมตา่งๆโดยการสงัเกตผ่านตวัอย่าง จากการสงัเกตคนอ่ืน ท าให้
เราเกิดความคิดว่าจะแสดงพฤติกรรมใหม่ๆอย่างไร และในโอกาสอ่ืนๆต่อมา  เราก็ใช้ข้อมลู ท่ีได้
เรียนรู้พวกนี ้มาเป็นไกด์ในการแสดงพฤตกิรรม” 
                 ทฤษฎี Social learning theory อธิบายพฤติกรรมมนษุย์จากการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
กนัอยา่งตอ่เน่ืองระหวา่ง ความคดิ พฤตกิรรม และสิ่งแวดล้อม กระบวนการตา่งๆ ได้แก่ 
                 1.   การให้ความสนใจ (Attention) ประกอบด้วยกิจกรรมซึง่เลียนแบบตวัอยา่ง (เป็นสิง่
ท่ีโดดเดน่ สร้างความรู้สกึในใจ ซบัซ้อน ปรากฏอยูท่ัว่ไป มีคณุคา่พอท่ีจะน าไปใช้ตอ่) และลกัษณะ
การสงัเกต (ศกัยภาพในการรับรู้ ระดบัความตื่นตวั มมุมอง สิง่ท่ีตอกย า้ในอดีต)  
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                 2.  การเก็บรักษา (Retention) การตีความและก าหนดความหมายของค าพดู และ
สญัลกัษณ์ตา่งๆการจดัระเบียบข้อมลูในสมอง การซ้อมใช้ค าพดูและสญัลกัษณ์ รวมทัง้การสัง่งาน
ทางประสาทสมัผสัทัง้ 5 ด้วย  
                 3.   การสัง่งานทางระบบประสาทให้ท าซ า้ (Motor Reproduction) ศกัยภาพทาง
กายภาพ การสงัเกตการท าซ า้ของตนเอง การโต้ตอบท่ีแม่นย า  
                 4.   แรงจงูใจ (Motivation) เป็นเร่ืองภายนอก ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการจินตนาการ
ด้วยการดหูรืออ่านเก่ียวกบัคนอื่นและตอกย า้ด้วยตนเอง  
                 กรอบคิดของทฤษฎีนีเ้ก่ียวข้องกบัความคิด และพฤติกรรม เน่ืองจากเก่ียวข้องกบัเร่ือง
ความสนใจ ความจ า และแรงจงูใจ ซึง่ปรับมาจากแบบจ าลองของ Miller & Dollard ซึง่เน้นการ
ตีความด้านพฤตกิรรมอย่างเดียว 
                  ขอบเขตและการน าไปใช้ 
                 ทฤษฎี Social learning theory ถกูน ามาอธิบายความก้าวร้าว จิตวิทยาความผิดปกติ 
โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากนีย้งัเป็นพืน้ฐานทางทฤษฎี ของการ
แสดงพฤติกรรมตวัอย่างซึ่งใช้ในการฝึกอบรมต่างๆ แบนดรูาเน้นการศึกษาเก่ียวกบั ความมี
ประสิทธิภาพของตนเองในบริบทท่ีหลากหลาย 
                  แบนดรูา (Bandura)  เช่ือวา่พฤติกรรมหลายชนิดท่ีคนแสดงออก เป็นพฤติกรรมได้มา
จากการสงัเกต และการแสดงเป็นต้นแบบของคนอ่ืน 
                  การเป็นโมเดลมี 3 ลกัษณะคอื  
                  1. โมเดลมีชีวิตบคุคลจริงๆ แสดงพฤตกิรรมบางชนิด 
                  2. โมเดลสญัลกัษณ์บคุคลหรือตวัละครแสดงในภาพยนตร์ โทรทศัน์ หนงัสือ หรือสื่อ
อ่ืนๆ 
                  3. การเรียนการสอนผา่น วจันะพรรณาหลกัความประพฤติโดยไมมี่ตวัอยา่งของมนษุย์
จริงและสญัลกัษณ์ใดๆ 
                 พฤตกิรรมท่ีสามารถเรียนรู้ผา่นโมเดล 

                  1. ความก้าวร้าว ผลการศกึษาวิจยัพบวา่เดก็จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวยิ่งขึน้เมื่อได้ดู
โมเดลของความก้าวร้าวรุนแรง 
                  2. หลกัศีลธรรม  พฤตกิรรมด้านศีลธรรมและจิตส านกึด้านศีลธรรมหลากหลายได้รับ
อิทธิพลจากการสงัเกตและการเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
               เง่ือนไขจ าเป็นท่ีสง่ผลกระทบให้เกิดโมเดล 
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                   1.  ความตัง้ใจ 
                   2.  ความทรงจ า 
                   3.  การแสดงออกทางร่างกาย 
                   4.  แรงจงูใจ 
               ผลกระทบของการเป็นโมเดลตอ่พฤตกิรรม 

                   1. การเป็นโมเดลสอนพฤตกิรรมใหม่ๆ  
                   2. การเป็นโมเดลมีอิทธิพลตอ่ความถ่ีการแสดงพฤตกิรรมท่ีเรียนรู้มาก่อน 
                   3. การเป็นโมเดลอาจกระตุ้นพฤติกรรมต้องห้ามท่ีมีอยูแ่ล้ว 
                   4. การเป็นโมเดลช่วยเพิ่มความถ่ีการแสดงพฤตกิรรมท่ีคล้ายคลงึกนั 
               คณุลกัษณะของโมเดลท่ีมีประสทิธิผล 

                   1. โมเดลท่ีมีสมรรถภาพ 
                   2. โมเดลท่ีมีอ านาจและบารมี 
                   3. โมเดลท่ีแสดงพฤตกิรรมก า้กึ่งวา่เหมาะสม 
                   4. พฤตกิรรมของโมเดท่ีสอดคล้องกบัเหตกุารณ์ของผู้สงัเกต 
                  ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปัิญญา (Cognitive Development Theory) 
              ทฤษฎีนีเ้ชื่อเร่ืองกิจกรรมทางสมองของแต่ละบุคคลมีความส าคญักว่าพฤติกรรม  
อันเกิดจากอิทธิพลของสังคมภายนอก กิจกรรมทางสมองเป็นกระบวนการทางสติปัญญา 
(Cognitive process) ซึง่รวมทัง้การรับรู้ ความจ าและการพิจารณาตดัสิน อนัได้แก่ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการพิจารณาตดัสินใจ ทฤษฎีทางสติปัญญาไม่ได้ปฏิเสธความส าคญัของ สิ่ง
เร้าภายนอก เป็นแตเ่พียงถือวา่การเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากบัสิ่งตอบสนองไม่เป็นอตัโนมตัิ เท่านัน้ 
ทฤษฎีนีถื้อว่า แตล่ะคนไม่ต้องตีความหมายของแตล่ะตวักระตุ้น แตเ่ลือกการกระท าท่ีเกิดหลายๆ 
ครัง้ของผลการตอบสนองอนัเกิดจากตวักระตุ้น หรือสิ่งเร้า มนษุย์พยายามแสวงหาความจริง สิง่ใด
ท่ีไม่มีความแน่นอนมนุษย์น ามาศึกษาพิจารณา ใช้หลกัเหตผุลและการรู้แจ้งเป็นแรงจูงใจ ความ
แตกต่างระหว่างสิ่งท่ี “ดีกว่า” หรือ “เลวกว่า” เป็นเร่ืองมนษุย์จะต้องแก้ปัญหาโดยความยตุิธรรม 
ทฤษฎีทางสติปัญญาท่ีน่าสนใจคือ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์และทฤษฎี
พฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 
                 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ 
                 เพียเจต์ (Piaget) มีแนวคิดว่า จริยธรรมมีสองสว่นคือ การเคารพกฎเกณฑ์ต่างๆ ทาง
สงัคม และการมีความยตุิธรรม ซึ่ง หมายถึง มโนคติเก่ียวกบัสิทธิของบุคคลท่ีพฒันามาจาก การ
พิจารณาสัญญาทางสังคม ความเสมอภาคและการกระท าต่อกัน เพียเจต์  ได้ศึกษาโดย           
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การสัมภาษณ์เด็กอายุระหว่าง 4-13 ปี ท าให้ต้องลงความเห็นว่าพัฒนาการทางจริยธรรม ท่ี
ครอบคลมุทัง้การเคารพกฎเกณฑ์ตา่งๆ ทางสงัคมและการมีความยตุิธรรมนัน้มี 2 ขัน้คือ 
       ขัน้แรก เรียกวา่ จริยธรรมจากภายนอก (Heteronymous Morality) หรือจริยธรรมตาม
ข้อบงัคบั (Morality of Constraint) 
       ขัน้ท่ีสอง เรียกวา่ จริยธรรมความร่วมมือ (Autonomous Morality) หรือจริยธรรมใน                   
การปฏิบตัิตอ่กนั (Morality of Reciprocity) 
       ซึง่ทัง้สองขัน้นีมี้ความแตกตา่งกนั  9  ด้าน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 คือ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงความแตกตา่งของจริยธรรมภายนอกกบัจริยธรรมภายใน 
 

จริยธรรมภายนอก จริยธรรมภายใน 

1. มีทรรศนะเก่ียวกบัความรับผิดชอบแบบ
ปรนยั คือ ตดัสนิความผิดในการกระท าโดย
พิจารณาจากความเสียหายท่ีเกิดขึน้ 

1. มีทรรศนะเก่ียวกบัความรับผิดชอบแบบอตันยั 
คือ ตดัสินความผิดในการกระท าโดยพิจารณา
จากเจตนาของผู้กระท าผิด 

2. มีทรรศนะเก่ียวกบัความถกูผิด ทรรศนะ
เดียว  คือ ทรรศนะของตนเอง 

2. เห็นความถกูผิดมีหลายทรรศนะ 

3. เช่ือวา่กฎเกณฑ์เป็นสิง่ตายตวั 
เปลี่ยนแปลงไมไ่ด้ 

3. เช่ือวา่กฎเกณฑ์เป็นสิง่ท่ีมนษุย์ร่วมกนัสร้าง
ขึน้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

4. เช่ือเร่ืองกรรมตามสนอง 4. ไมเ่ช่ือเร่ืองกรรมตามสนอง 
5. เห็นว่าการกระท าท่ีถกูลงโทษเป็นการ
กระท าท่ีผิด 

5. เห็นว่าการกระท าจะถกูหรือผิดไมเ่ก่ียวกบัการ
ถกูลงโทษหรือไม ่

6. นิยมการลงโทษท่ีรุนแรงให้สาสมกบัความ 6. นิยมการลงโทษทางสงัคม 
7. นิยมการลงโทษโดยผู้ มีอ านาจ 7. นิยมการลงโทษโดยสว่นตวั 
8. นิยมการกระจายทรัพยากรโดยพิจารณา
จากการท าถกูหรือผิด 

8. นิยมการกระจายทรัพยากรด้วยความเท่า
เทียมกนั 

9. ยอมรับการตดัสินโดยผู้ มีอ านาจเป็นการ
ตดัสินท่ียตุิธรรม 

9. ยอมรับการตดัสินใจโดยให้ความเทา่เทียมกนั
แก่ผู้ เก่ียวข้องเป็นการตดัสินท่ียตุิธรรม 
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                 จากการศึกษาของ เพียเจต์ พบว่า จริยธรรมภายนอกมักจะเกิดขึน้กับเด็กเล็ก ส่วน
จริยธรรมภายในจะเกิดขึน้กบัเด็กโต และ เพียเจต์ ยงัได้แบ่งชัน้ของการพฒันาจริยธรรมออกเป็น  
3 ขัน้ คือ 

1.    ขัน้ก่อนจริยธรรม ยงัไม่เกิดจริยธรรมแต่สามารถเรียนรู้จากประสาทสมัผสั  
และมีการพฒันาการทางสตปัิญญาในขัน้ต้น 

2.    ขัน้เช่ือฟังค าสัง่ เช่ือฟังและปฏิบตัิตามค าสัง่สอนของผู้ ใหญ่ มีการคิดก่อนการ  
ปฏิบตัิการตามค าสัง่ ซึง่ในขณะแรกเร่ิมจะไมค่ านงึถึงเหตผุลของค าสัง่นัน้ 

3.    ขัน้ยดึหลกัแห่งตน เกิดหลกัความคดิมีพฒันาการทางสติปัญญาสงูขึน้ตาม 
ประสบการณ์ทางสงัคมคลายความเกรงกลวัอ านาจภายนอกเร่ิมมีความเป็นตวัของตวัเองมากขึน้ 
      ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 
       โคลเบอร์ก (Kohlberg) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัได้เร่ิมศึกษาทฤษฎีพฒันาการทาง
ความคิด ความเข้าใจเก่ียวกับจริยธรรม โดยอาศยัทฤษฎีของ เพียเจต์ เป็นพืน้ฐาน ตัง้แต่สมยัท่ี
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ในปี ค.ศ. 1958 โคลเบอร์ก ได้แบ่งประเภทของความคิดหรือ
เหตุผลเชิงจริยธรรมออกเป็น 6 ประเภท โดยได้มาจากการวิเคราะห์ลักษณะของค าตอบของ
เยาวชนอเมริกนัอาย ุ10 ถึง 16 ปี เก่ียวกบัเหตผุลในการเลือกกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในสถานการณ์ท่ีมีการขดัแย้งระหว่างความต้องการส่วนบุคคลและกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสงัคม 
โดยเรียงเหตผุลเหล่านีต้ามอายขุองผู้ ใช้เหตผุลนัน้ๆ ได้แก่ เหตผุลประเภทท่ีผู้ตอบอาย ุ10 ปี ใช้
ตอบมากท่ีสดุไปจนถึงประเภทท่ี 6 ซึ่งผู้ตอบอาย ุ16 ปี ใช้ตอบมากกว่าผู้ตอบอายตุ ่ากว่าทัง้หมด 
ขัน้การพิจารณาจริยธรรมทัง้ 6 ขัน้ ของโคลเบอร์ก ได้ถูกจัดเป็น 3 ระดับ แต่ระดับมี 2 ขัน้ ดัง
ปรากฏในตารางท่ี 2 ดงันี ้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงพฒันาการจริยธรรม  6  ขัน้ของโคลเบอร์ก 
 

ขัน้การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ระดับของจริยธรรม 
ขัน้ท่ี 1 หลกัการหลบหลีกการลงโทษ (Obedience  
and  Punishment  Orientation) 2-7 ปี 

 
ระดบัท่ี 1 ระดบัก่อนเกณฑ์ 

(Pre Conventional Level) 2-10ปี 
ระดบัท่ี 2 ระดบัตามเกณฑ์ 

(Conventional Level) 
ระดบัท่ี 3 ระดบัเหนือเกณฑ์ 

(Post Conventional Level) 16 ปี ขึน้
ไป 

ขัน้ท่ี 2 หลกัการแสวงหารางวลั (Naively Egoistic 
Orientation) 7-10 ปี 
ขัน้ท่ี 3 หลกัการท าตามท่ีผู้ อ่ืนเห็นชอบ (Good-boy 
Orientation) 10-13 ปี 
ขัน้ท่ี 4 หลกัการท าตามหน้าท่ีและระเบียบของสงัคม 
(Authority and Social Order Maintaining) 13-16 ปี 
ขัน้ท่ี 5 หลกัการท าตามค ามัน่สญัญา (Contractual 
Legalistic Orientation) 16  ปี ขึน้ไป 
ขัน้ท่ี 6 หลกัการยดึอดุมคตสิากล (Conscience 
Orientation) วยัผู้ใหญ่ 
                
                 ขัน้การพิจารณาจริยธรรมทัง้  6  ขัน้ของ โคลเบอร์ก ได้ถกูจดัเป็น  3 ระดบั ดงันี ้
       ระดบัท่ี 1 ระดบัก่อนเกณฑ์ อาย ุ2-10 ปี เป็นระดบัท่ีมีการตดัสินใจเลือกกระท าในสิ่ง
ท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเอง โดยไม่ค านงึถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้ อ่ืน 
  ขัน้ท่ี 1 การมุ่งท่ีจะหลบหลีกมิให้ตนเองถูกลงโทษทางกาย เพราะกลัวความ
เจ็บปวดท่ีจะได้รับและยอมท าตามค าสัง่ของผู้ใหญ่ เพราะเป็นผู้ ท่ีมีอ านาจทางกายเหนือตน 
  ขัน้ท่ี 2 การเลือกกระท าในสิ่งท่ีจะน าความพอใจมาให้คนเท่านัน้ เร่ิมรู้จักการ
แลกเปลี่ยนกบัแบบเดก็ๆ  
       ระดบัท่ี 2 ระดบัตามกฎเกณฑ์ อาย ุ10-16 ปี เป็นการกระท าตามกฎเกณฑ์ของกลุ่ม
ย่อยๆ  ของคน หรือท าตามกฎหมายและศาสนา ยังต้องการการควบคุมจากภายนอก มี
ความสามารถในการเอาใจเขามาใสใ่จเรา และสามารถท่ีจะแสดงบทบาททางสงัคมได้ 
  ขัน้ท่ี 3 บคุคลยงัไมเ่ป็นตวัเอง ชอบคล้อยตามการชกัจงูของผู้ อ่ืน โดยเฉพาะเพื่อน 
  ขัน้ท่ี 4 บคุคลมีความรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นหน่วยหนึ่งในสงัคม
ของตน จงึถือวา่ตนมีหน้าท่ีท าตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่สงัคมของตนก าหนดหรือคาดหมาย 
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      ระดับท่ี 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ อายุ 16 ปี ขึน้ไปเป็นการตัดสินข้อขัดแย้งต่างๆ                         
ด้วยการน ามาคิดตรึกตรองชัง่ใจด้วยตนเอง แล้วตดัสินไปตามความส าคญัท่ีตนคิด 
  ขัน้ท่ี 5 การเห็นความส าคญัของคนหมู่มาก ไม่ท าตนให้ขดัต่อลทัธิอนัพึงมีพึงได้
ของผู้ อ่ืนสามารถควบคมุบงัคบัใจตนเองได้ 
  ขัน้ท่ี 6 มีความรู้สากลนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ในสังคมของตน และมีความ
ยืดหยุ่นทางจริยธรรมเพื่อจุดมุ่งหมายในบัน้ปลายอนัเป็นอุดมคติท่ียิ่งใหญ่ นอกจากนีย้งัมี  หลกั
ประจ าใจซึง่ตรงกบัหลกัในพระพทุธศาสนาท่ีเรียกว่า หิริโอตปัปะ ด้วย คือ ความละอายใจตอ่การ
ท าชัว่และความกลวับาป 
      ทฤษฎีของโคลเบอร์กได้เน้นถึงพัฒนาการทางจริยธรรมของคนมี 6 ขัน้  ซึ่งมี
ความสมัพนัธ์กบัอายแุละพฒันาการทางสติปัญญา แต่ละขัน้จะแทนระบบความคิด แต่ละขัน้ยงั
เป็นส่วนหนึ่งของขัน้ท่ีสูงขึน้ไป ขัน้ท่ีสูงกว่าจะแสดงถึงความเข้าใจท่ีเหนือกว่า มีการรับรู้ท่ี
กว้างขวางลกึซึง้ และเป็นนามธรรมมากกวา่ เป็นการแก้ปัญหาท่ีมีหลกัเกณฑ์ มีเหตผุลมากกว่าขัน้
ต ่า ย่อมจะแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางจิตใจของบคุคลได้อย่างมีแบบแผน และอาจท าให้
สามารถใช้เหตผุลเชิงจริยธรรมของบุคคลเป็นเคร่ืองท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเขา        
ในสถานการณ์แตล่ะชนิดได้ 
                  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 54 
       ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน ได้ท าการศกึษาวิจยัถึงสาเหตพุฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง 
โดยได้ท าการประมวลผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา สาเหตขุองพฤติกรรมตา่งๆ ของคนไทย
ทัง้เด็กและผู้ใหญ่ อายตุัง้แต่ 6-60 ปี ว่าพฤติกรรมเหลา่นัน้ มีสาเหตทุางจิตใจอะไรบ้าง และได้
น ามาประยกุต์เป็นทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทยขึน้  
     ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม มี 3 สว่น คือสว่นท่ีเป็นดอกและเป็นผลไม้ของต้นไม้ สว่นท่ีเป็น
ล าต้นและสว่นท่ีเป็นราก มีดงันี ้
      1.  ดอกและผลไม้บนต้น แสดงถึงพฤติกรรมการท าดีละเว้นชัว่ และพฤติกรรมการ
ท างานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวม ส่วนแรกนีเ้ป็นพฤติกรรมประเภทต่างๆ ท่ีรวมเข้าเป็น
พฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมท่ีเอือ้ต่อการพฒันาประเทศ และพฤติกรรมการท างานอาชีพ
อยา่งขยนัขนัแข็ง ผลท่ีออกมาเป็นพฤตกิรรมตา่งๆ ที่น่าปรารถนา 

                                                            

 54 ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนกึ, ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม
ส าหรับคนไทย:การวิจัยและการประยุกต์ (กรุงเทพฯ : สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538), 18-20. 
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       2.  สว่นล าต้นของต้นไม้ ประกอบ ด้วยจิตลกัษณะ  5  ด้าน คือ 
  2.1 ความสามารถในการใช้เหตผุลเชิงจริยธรรม 
  2.2 ลกัษณะมุง่อนาคต และควบคมุตน 
  2.3 ความเช่ืออ านาจในตน 
  2.4 คณุธรรม คา่นิยม และทศันคติ 
  2.5 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
       3.  สว่นรากของต้นไม้ ประกอบด้วยจิตลกัษณะ 3 ด้าน ได้แก่ 
  3.1 สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด 
  3.2 ประสบการณ์ทางสงัคม 
  3.3 สขุภาพจิต 

      ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ได้สรุปการวิจยัคนไทยไว้ว่า คนไทยท่ีมีพฤติกรรมของคนดีและ

คนเก่งนัน้ มีลกัษณะทางจิตท่ีส าคญั  8  ประการ 

 1.   การเป็นคนท่ีเห็นแก่สว่นรวมมากกวา่ท่ีจะเห็นแก่สว่นตวัหรือพวกพ้อง (เหตผุลเชิง

จริยธรรมสงู) 

 2. การเป็นคนท่ีสามารถคาดการณ์ไกลและรู้จักบงัคบัตนเองได้ (มุ่งอนาคตและ

ควบคมุตนเอง) 

 3.  เป็นผู้ ท่ีเช่ือว่าท าดีได้ดี (ความเช่ืออ านาจในคน) 

 4.  มีความวิริยะอตุสาหะ ฝ่าฟันอปุสรรค จนเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

 5.  มีความพอใจและเห็นความส าคญัของความดีงามเห็นโทษของความชัว่ร้ายตา่งๆ 

 6.  ความเฉลียวฉลาด สามารถเข้าใจและคิดในระดบันามธรรม 

 7.  รู้จกัเอาใจเขามาใสใ่จเรา มีประการณ์ทางสงัคมสงู 

 8.  มีสขุภาพจิต มีความวิตกกงัวลน้อย หรือปริมาณท่ีเหมาะสมกบัเหตกุารณ์  

                 จิตลกัษณะทัง้ 8 ประการท่ีเป็นล าต้นและรากต้นไม้ ท าให้เกิดดอกและผลของต้นไม้ ซึง่

หมายถึงพฤตกิรรมการเป็นคนดี และคนเก่ง ดงัรูป  
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ภาพท่ี 1 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม แสดงจิตลกัษณะพืน้ฐาน และองค์ประกอบทางจิตใจ  
             ของพฤตกิรรมทางจริยธรรม 
ท่ีมา : ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนกึ, ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคน
ไทย:การวิจัยและการประยุกต์(กรุงเทพฯ : สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2538), 18-20. 
 
      จิตลกัษณะทัง้สามนีอ้าจใช้เป็นสาเหตขุองการพฒันาจิตลกัษณะ 5 ประการ ท่ีล าต้น
ของต้นไม้ก็ได้ กลา่วคือ บคุคลจะต้องมีลกัษณะพืน้ฐานทางจิตใจ 3 ด้าน ในปริมาณท่ีสงูพอเหมาะ
กบัอาย ุจงึจะเป็นผู้ ท่ีมีความพร้อมท่ีจะพฒันาจิตลกัษณะทัง้ 5 ประการ ท่ีล าต้นของต้นไม้ โดยท่ีจิต
ทัง้ 5 ลกัษณะนีจ้ะพฒันาไปเองโดยอตัโนมตัิ ถ้าบคุคลท่ีมีความพร้อมทางจิตใจ 3 ด้านดงักลา่ว
และอยูใ่นสภาพแวดล้อมของทางครอบครัวและสงัคมท่ีเหมาะสม นอกจากนัน้บคุคลยงัมี ความ
พร้อมท่ีจะได้รับการพฒันาจิตลกัษณะบางประการใน 5 ด้านนี ้ โดยวิธีการอ่ืนๆด้วย ฉะนัน้ จิต
ลกัษณะพืน้ฐาน 3 ประการ จงึเป็นสาเหตขุองพฤตกิรรมของคนดีและของคนเก่งนัน่เอง นอกจากนี ้
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จิตลกัษณะพืน้ฐาน 3 ประการท่ีรากนี ้อาจเป็นสาเหตรุ่วมกบัจิตลกัษณะ 5 ประการท่ีล าต้น  หาก
บคุคลมีพืน้ฐานทางด้านจิตใจเป็นปกตแิละได้รับประสบการณ์ทางสงัคมท่ีเหมาะสม บคุคลนัน้    
ก็จะสามารถพฒันาตนเองได้โดยธรรมชาต ิ แตใ่นสงัคมไทยมีผลของการวิจยัพบวา่พฒันาการ
หยดุชะงกัอยา่งไมเ่หมาะสมกบัวยั กลา่วคือผู้ใหญ่จ านวนหนึง่ซึง่สมควรพฒันาการใช้เหตผุลไปถึง
ขัน้สงูแล้วแตย่งัหยดุชะงกัท่ีขัน้ต ่าเช่นยงัยดึหลกัแลกเปลี่ยนผลประโยชน์สว่นตนและสว่นพวกพ้อง 
เป็นต้น บคุคลท่ีมีแรงจงูใจดงักลา่วจงึยงัไมส่ามารถคดิประโยชน์เพื่อสงัคมได้ 
       ดงันัน้ บุคคลจึงควรมีการตรวจสอบจริยธรรมของตวัเองอยู่ตลอดเวลา การบนัทึก
กิจกรรมท่ีได้กระท าแต่ละวนัท าให้ได้ข้อมลู เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมให้   
ดีงามยิ่งขึน้ ซึง่การบนัทึกข้อมลูการปฏิบตัิหรือกิจกรรมท่ีได้กระท า เสมือนการปฏิบตัิธรรมโดยวิธี
นัง่สมาธิ  เพราะในขณะท่ีจิตก าลงัทบทวนสิ่งท่ีได้กระท า เสมือนเป็นการพิจารณาตวัเอง พิจารณา
การกระท าดีและไม่ดี  ในขณะท่ีจิตพิจารณาก็จะเกิดสมาธิ และเม่ือได้พิจารณาตนเองแล้ว  ก็
สามารถเข้าใจตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ ซึง่เป็นเสมือนเกิดปัญญาในการน าพาชีวิตผ่าน
พ้นทกุข์ได้ 

                   
หลักธรรมส าหรับการบริหารราชการ (พุทธจริยศาสตร์) 
                  การประสบความส าเร็จในการท างานนัน้ นอกจากบุคคลจะต้องมีความรู้ ความ 
สามารถดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าตวัด้วยจึงจะประสบความส าเร็จในชีวิตการ
ท างาน  ซึง่หลกัธรรมท่ีบคุคลควรยดึถือปฏิบตัิมี ดงันี ้
               พรหมวิหาร 4 (Holy Abiding) คือ ธรรมส าหรับผู้ใหญ่ 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา 
มทุิตา และอเุบกขา และสิง่ท่ีจะเพิ่มคณุภาพของผู้บริหารท่ีดีอีกประการหนึง่ท่ีจะขาดไม่ได้ คือ การ
มีบุคลิกภาพท่ีดี ซึ่งการมีบุคลิกดีนัน้เกิดได้ภายใน คือ จากใจเป็นบุคลิกส่วนตัวทางหนึ่ง และ
ภายนอก คือ การแตง่กายท่ีถกูกาลเทศะ การระมดัระวงักิริยา มารยาท เหลา่นีจ้ะเป็นสว่นเสริมให้
ผู้บริหารได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ ท่ีมีจริยธรรมและคณุภาพอย่างแน่นอนพรหมวิหาร 4 มี 4 
ประการ คือ 

1. เมตตา (Living Kindness) แปลว่า ความรัก หมายถึง รักท่ีมุง่เพื่อปรารถนาดี โดย 
ไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ  

2. กรุณา (Compassion) แปลว่า ความสงสาร หมายถึง ความปรานี ปรารถนาให้ 
ผู้ อ่ืนพ้นทุกข์ สงเคราะห์สรรพสตัว์ท่ีมีความทุกข์ให้หมดทุกข์ตามก าลงักาย ก าลงัปัญญา ก าลงั
ทรัพย์  
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3. มทิุตา (Sympathetic Joy) แปลว่า มีจิตออ่นโยน หมายถึง จิตท่ีไม่มีความอิจฉา 
ริษยา เจือปน มีอารมณ์สดช่ืนแจ่มใสตลอดเวลา  

4. อเุบกขา (Neutrality) แปลวา่ ความวางเฉย นัน่คือ มีการวางเฉยตอ่อารมณ์ท่ีมา 
กระทบ และทรงความยตุิธรรมไม่ล าเอียงตอ่ผู้ใดผู้หนึง่  
                  คงไมต้่องขยายความมากกวา่นีน้ะครับ เพราะชาวพทุธ หรือไม่ใช่ชาวพทุธ ท่ีเคยเรียน
โรงเรียนในประเทศไทยทกุคนทราบดีอยูแ่ล้ว แตผู่้บริหารอย่าหลงไปยดึถือเอา พรมวินาศ 4 เป็น
ท่ีตัง้ก็แล้วกนั ซึง่ได้แก่ “บ้าอ านาจ ฉ้อราษฎร์บงัหลวง หลอกลวงลกูน้อง ยกยอ่งคนชัว่”55 
                  สังคหวัตถุ 4 (Base of Sympathy) เป็นธรรมอนัเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจผู้ อ่ืน หรือ
ธรรมเพ่ือให้คน เป็นท่ีรักของคนทัว่ไป สงัคหวตัถ ุ4 มี 4 ประการคือ56 

1. ทาน (Giving Offering) คือการให้ เสียสละ แบง่ปันแก่ผู้ อ่ืน  
2. ปิยวาจา (Kindly Speech) คือ พดูจาด้วยถ้อยค าสภุาพ นุ่มนวล เหมาะแก่ บคุคล  

เวลา สถานท่ี พดูในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ พดูในทางสร้างสรรค์ พดูให้เกิดเกิดพลงัใจ 
3. อตัถจริยา (Useful Conduct) ท าตนให้เป็นประโยชน์ ตามก าลงัสตปัิญญา ความรู้  

ความสามารถ ก าลงัทรัพย์ และเวลาท่ีมี อย่างไมเ่ป็นท่ีเดือนแก่ตน หรือผู้ อ่ืน  
4. สมานตัตตา (Even and Equal Treatment) คือวางตนให้เสมอต้น เสมอปลาย  

วางตนเหมาะสมกบัฐานะ ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ไมเ่อาเปรียบผู้ อ่ืน ร่วมทกุข์ร่วมสขุ สม ่าเสมอ 
คือ เราควรจะเป็นคนท่ี “โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ปวงชน วางตนได้เหมาะ“  
       ฆราวาสธรรม คือ ธรรมส าหรับผู้ครองเรือน ประกอบไปด้วย 4 ประการคือ57 

1. สจัจะ คือ การรักษาความสตัย์ ท าอะไรให้จริงใจและจริงจงั 
2. ทมะ คือ การรู้จกัขม่ใจ ฝึกจิตใจให้ทรงพลงั ปรับปรุงแก้ไขตนเองอยูเ่สมอ 
3. ขนัต ิคือ ความอดทน มีความอดทนทกุรูปแบบ มีจิตใจเข้มแข็ง 
4. จาคะ คือ การบริจาคทาน เป็นคนใจกว้าง ให้ปันสิง่ของ ไม่หวงแหน และไม่ผกู 

พยาบาทด้วย 

                                                            

 55 ฉลอง มาปรีดา, คุณธรรมส าหรับผู้บริหาร (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริน้ติง้ เฮ้าส์, 
2537), 18-20. 
 56 จ าเริญรัตน์ เจือจนัทร์,  จริยศาสตร์ : ทฤษฎีจริยธรรมส าหรับนักบริหาร
การศึกษา  (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2548), 121-122. 
 57 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต), ธรรมนูญชีวิต (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก 
จ ากดั, 2546), 43-44. 
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                  อิทธิบาท 4 คือ คณุธรรมเคร่ืองให้ความส าเร็จ คณุธรรมท่ีน าไปสูค่วามส าเร็จแห่งผล
ท่ีมุง่หมาย อิทธิบาท 4 มี 4 ประการคือ58 

1. ฉนัทะ ความรักงาน คือ จะต้องเป็นผู้ รักงานท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบอยู่ และทัง้ 
จะต้องเอาใจใสก่ระตือรือร้นในการเรียนรู้งานและเพิ่มพนูวิชาความรู้ความสามารถในการท า
กิจการงานและมุง่มัน่ท่ีจะท างานในหน้าท่ีรับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนให้ส าเร็จ
เรียบร้อยอยูเ่สมอ 

2. วิริยะ ความเพียร คือ จะต้องเป็นผู้ มีความขยนัหมัน่เพียร ประกอบด้วย ความ
อดทนไม่ยอ่ท้อตอ่ความยากล าบากในการประกอบกิจการงานในหน้าท่ีหรือในอาชีพของตน จงึจะ
ถึงความส าเร็จและ ความเจริญก้าวหน้าได้ 

3. จิตตะ ความเป็นผู้ มีใจจดจอ่อยู่กบัการงาน ผู้ ท่ีจะท างานได้ส าเร็จด้วยดี มี
ประสิทธิภาพนัน้ จะต้องเป็นผู้ เอาใจใสต่อ่กิจการงานท่ีท า และมุง่กระท างานอยา่งตอ่เน่ืองจนกวา่
จะส าเร็จ ไม่ทอดทิง้หรือวางธุระเสียกลางคนั ไม่เป็นคนจบัจด หรือท างานแบบท าๆ หยดุๆ 

4. วิมงัสา หมายถึงความสอดสอ่งในเหตแุละผลแห่งความส าเร็จ เก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ  
ให้ลกึซึง้ยิ่งๆ ขึน้ไปตลอดเวลา ค านีร้วมความหมายของค าวา่ปัญญาไว้อยา่งเต็มท่ี 

                  สัปปุริสธรรม คือ คณุธรรมของสตับรุุษ คือคนดีมีศีลธรรม มี 7 ประการ คือ 

1. ธมัมญัญตุา รู้จกัเหต ุได้แก่ ปัญญารู้เหตแุห่งทางเจริญ และทางเสื่อม เป็นต้น 

2. อตัถญัญตุา รู้จกัผล ได้แก่ ปัญญารู้ผล ท่ีเป็นมาแตเ่หต ุหรือปัจจยัให้เกิดผลตา่งๆ  

ตามท่ีเป็นจริง 

3. อตัตญัญตุา รู้จกัตน คือ รู้ภมูิธรรม ภมูิปัญญา และฐานะของตน ตามท่ีเป็นจริง  

แล้ววางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะ 

4. มตัตญัญตุา รู้จกัประมาณ ปฏิบตัิตน วางตน ให้เหมาะสมแก่ฐานะ และรู้จกั 

ประมาณ ในการบริโภคใช้สอยทรัพย์ท่ีมีอยู่ และตามมีตามได้ 

5. กาลญัญตุา รู้จกักาล คือ รู้จกัเวลา หรือโอกาสท่ีควร และไมค่วรพดู หรือกระท า  

การตา่งๆ 

6. ปริสญัญตุา รู้จกัชมุชน วา่มีอธัยาศยัใจคอ ฐานะความเป็นอยู ่และ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของหมูช่นตา่งๆ เพื่อให้รู้จกัวางตวัให้เหมาะสม 

7. ปคุลญัญตุา รู้จกับคุคล วา่มีอธัยาศยัใจคอ มีภมูิธรรม ภมูิปัญญา และมีฐานะ  

                                                            

 58 กระทรวงศกึษาธิการ, กรมการศาสนา, คู่มือการศกึษาจริยธรรม
ระดับอุดมศกึษา ตอนที่2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2524), 76. 
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อยา่งไร เพื่อปฏิบตัิตน หรือวางตน ให้เหมาะสมตามฐานะของเราและของเขา 
       โลกธรรม 8 คือ ธรรมท่ีมีประจ าโลก ธรรมของโลก หรือธรรมท่ีครอบง าสตัว์โลกและ
สตัว์โลกยอ่มเป็นไปตามธรรมนัน้ คนเรายอ่มประทบัใจในสิง่ท่ีพอใจ ไมพ่อใจ อยูท่กุวนั ทกุคนต้อง
ประสบ หลีกเลี่ยงไมพ้่น โลกธรรมมี 8 ประการ ดงันี ้
        ฝ่ายท่ีพอใจ                       ฝ่ายท่ีไมพ่อใจ 
                  มีลาภ                                   เสื่อมลาภ 
                   มียศ    เสื่อมยศ 
                   มีสรรเสริญ   นินทา 
                   มีสขุ    มีทกุข์ 
                  กัลยาณมิตณธรรม คือ ผู้ มีคณุธรรมของมิตรท่ีดี 7 ประการ คือ 

1. เป็นผู้น่ารัก (ปิโย) คือ เป็นผู้ มีจิตใจกอปรด้วยเมตตากรุณาพรหมวหิาร 
2. เป็นผู้น่าเคารพบชูา (ครุ) คือ เป็นผู้ ท่ีสามารถเอาเป็นท่ีพึง่อาศยัเป็นท่ีพึง่ทางใจ 
3. เป็นผู้น่านบัถือ น่าเจริญใจ (ภาวนีโย) ด้วยวา่เป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้ว  

ควรแก่การยอมรับและยกยอ่งนบัถือ เอาเป็นเยี่ยงอยา่งได้ 
4. เป็นผู้ รู้จกัพดูจาโดยมีเหตผุลและหลกัการ (วตัตา) รู้จกัชีแ้จง แนะน า ให้ผู้ อ่ืน  

เข้าใจดี  แจ่มแจ้ง เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 
5. เป็นผู้อดทนตอ่ถ้อยค าท่ีลว่งเกิน วิพากษ์ วิจารณ์ ซกัถามหรือขอปรึกษาหารือ ขอ 

หรือให้ค าแนะน าตา่งๆ ได้ (วจนกัขโม) 
6. สามารถแถลงชีแ้จงเร่ืองท่ีลกึซึง้ หรือเร่ืองท่ียุง่ยากซบัซ้อนให้เข้าใจอยา่งถกูต้อง 

และตรงประเดน็ได้ (คมัภีรัญ จะ กะถงั กตัตา) 
7. ไม่ชกัน าในฐานะ (โน จฏัฐาเน นิโยชะเย) คือไมช่กัจงูไปในทางเสื่อม (อบายมขุ)  

หรือไปในทางท่ีเหลวไหลไร้สาระ หรือท่ีเป็นโทษ เป็นความทกุข์ เดือดร้อน 
       เบญจศีล แปลว่า ปกต ิผู้ใดยดึถือและปฏิบตัิ ยอ่มได้ช่ือวา่เป็นคนปกติ ไมผ่ิดเพีย้น
ไปจากปทสัถานของคนในสงัคม ประกอบด้วยหลกัปฏิบตัิ  5  ประการ คือ 

1. เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการฆา่สตัว์ เว้นจากการปาณาตบิาต ละเว้นจากการ 
ฆา่การสงัหาร ไมป่ระทษุร้ายตอ่ชีวิตและร่างกาย ทัง้คนและสตัว์ 

2. เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการลกัทรัพย์ เว้นจากอทินนาทาน ละเว้นจากการลกั 
ขโมย เบียดเบยีนแยง่ชิง ไมป่ระทษุร้ายตอ่ทรัพย์สนิ 

3. เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการประพฤตผิิดในกาม เว้นจากกาเมสมุจิฉาจาร ละ 
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เว้นจากการประพฤตผิิดในกาม ไม่ประทษุร้ายตอ่ของรักของหวงแหน อนัเป็นการท าลายเกียรติภมูิ
และจิตใจ ตลอดจนท าวงศ์ตระกลูของเขาให้เสียหายสบัสน 

4. เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการพดูเท็จ ละเว้นการพดูเท็จ โกหกหลอกลวง  
ประทษุร้ายเขาหรือประโยชน์สขุของเขาด้วยวาจา 

5. เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการดื่มเมา  คือสรุาและเมลยัอนัเป็นท่ีตัง้แห่งความ 
ประมาท เว้นจากการสรุาเมรัยไม่เสพเคร่ืองดองของมนึเมา สิง่เสพติดอนัเป็นเหตใุห้เกิดความ
ประมาทมวัเมา ก่อความเสยีหายผิดพลาดเพราะขาดสติ 
                 เบญจศีลถือได้ว่าเป็นข้อปฏิบตัิเพื่อป้องกนัความเสื่อมในชีวิตทัง้เป็นแนวทางให้มนษุย์
อยูร่่วมกนัได้อยา่งสนัตสิขุ 
                  เบญจกัลป์ยาณธรรม เป็นข้อปฏิบตัิท่ีสง่เสริมคณุธรรมท่ีมนษุย์มีอยูแ่ล้วมิให้เสื่อมไป                           
เป็นการเพิ่มพนูคณุธรรมท่ีได้จากการักษาเบญจศีลให้ดีงาม และมีความมัน่คงยิ่งขึน้ไปทัง้ยงัเป็น                     
การเกือ้กลูแกก่ารรักษาเบญจศีล เบญจกลัป์ยาณธรรม ประกอบด้วยข้อปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ความปรารถนารักใครจะให้มีความสขุความเจริญ และความสง่สารคดิจะช่วยให้ 
พ้นทกุข์ คูก่บัศีลข้อท่ี 1 

2. การหาเลีย้งชีพในทางสจุริต คูก่บัศีลข้อท่ี 2 
3. ความส ารวมและรู้จกัยบัยัง้ควบคมุไมใ่ห้หลงใหลในกามอารมณ์ คูก่บัศีล ข้อท่ี 3 
4. การผดงุความซื่อสตัย์ รักษาความซื่อตรง คูก่บัศีลข้อท่ี 4 
5. ความระลกึได้และรู้ตวัอยูเ่สมอ คือการฝึกให้เป็นคนรู้จกัยบัยัง้ความคดิ ระวงัมิให้ 

ประมาทความมวัเมา คูก่บัศีลข้อท่ี 5 
                  กุศลกรรมบถ หรือทางแห่งความดี มี  10  ประการ ได้แก่ 
                  กายกรรม ข้อปฏิบตัิป้องกนัความชัว่และสง่เสริมความดีงามทางกายประกอบด้วย
หลกัปฏิบตัิ  3  ประการ 

1. เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการฆา่สตัว์ 
2. เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการลกัทรัพย์ 
3. เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการประพฤตผิิดในกาม 

                  วจีกรรม ข้อปฏิบตัิท่ีป้องกนัความชัว่และสง่เสริมความดีงามทางวาจาประกอบด้วย 
หลกัปฏิบตัิ 4 ประการดงันี ้

1. เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการพดูเท็จ 
2. เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการพดูสอ่เสียด 
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3. เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการพดูค าหยาบ 
4. เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการพดูเพ้อเจ้อ 

                  มโนกรรม ข้อปฏิบตัิท่ีป้องกนัความชัว่ และสง่เสริมความดีงามทางใจประกอบด้วย 
หลกัปฏิบตัิ  3 ประการดงันี ้

1. ความไมโ่ลภอยากได้ของเขา 
2. ความไมค่ิดปองร้ายเขา 
3. ความเห็นชอบ เห็นชอบตามท านองคลองธรรม 

       จุดมุ่งหมายทางจริยธรรมพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติโดยยึด
หลักประโยชน์ที่จะพงึได้รับโดยมีจุดหมาย  3  ขัน้ อนัได้แก่59 
                  ขัน้ท่ี 1 ทิฎฐธมัมิกกตัถะ จดุหมายขัน้ตอนตาเห็น หรือประโยชน์ปัจจบุนั 

1. มีสขุภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไร้โรค อายยุืน 
2. มีเงินมีงาน มีอาชีพสจุริต พุง่ตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
3. มีสถานภาพด ีเป็นท่ียอมรับนบัถือในสงัคม 
4. มีครอบครัวผาสกุ ท าวงศ์ตระกลูให้เป็นท่ีนบัถือ 

 ทัง้ 4 ข้อ  พงึให้เกิดมีโดยธรรม และใช้ให้เป็นประโยชน์ทัง้แก่ตนเองและผู้ อ่ืน 
                  ขัน้ท่ี 2 สมัปรายิกตัถะ จดุหมายขัน้ขัน้เลยตาเห็น หรือ ประโยชน์เบือ้งหน้า 

1. มีความอบอุน่ซาบซึง้ใจ ไมอ้่างเลื่อนลอย มีหลกัเหน่ียวใจให้เข้มแข็ง ด้วยศรัทธา 
2. มีความภมูิใจในชีวิตสะอาดท่ีได้ประพฤตแิตก่ารอนัดีงามด้วยความสจุริต 
3. มีความอิ่มใจในชีวิตมีคณุคา่ท่ีได้ท าประโยชน์ตลอดมาด้วยน า้ใจเสียสละ 
4. มีความแกล้วกล้า มัน่ใจท่ีจะแก้ปัญหา น าชีวิตและภารกิจไปได้ด้วยปัญญา 
5. มีความโลง่จิตมัน่ใจ มีทนุประกนัภพใหมด้่วยได้ท าไว้แต่กรรมท่ีดี 

                  ขัน้ตอนท่ี  3  ปรมตัถะ จดุหมายสงูสดุ หรือประโยชน์อย่างยิ่ง  ถึงถกูโลกธรรมกระทบ
ถึงจะพบความผนัผวนปรวนแปร ก็ไม่หวัน่ไหวมีใจเกษมศานต์มัน่คง ไม่ถกูความยึดติดคิดถือมัน่
บีบคัน้จิต ให้ผิดหวงัโศกเศร้า มีจิตโล่งโปร่งเบาเป็นอิสระ สดช่ืน เบิกบานใจ ไม่ขุ่นมวัเศร้าหมอง 
ผ่องใส ไร้ทุกข์ มีความสขุท่ีแท้ รู้เท่าทนัและท าการตรงตามเหตปัุจจยั ชีวิตหมดจดสดใส เป็นอยู่
ด้วยปัญญา 

                                                            

 59 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต), ธรรมนูญชีวิต (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก 
จ ากดั, 2546), 43-44. 
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                  จดุหมายทัง้  3  ขัน้ตนนีพ้งึปฏิบตัิให้ส าเร็จครบ   3   ด้าน คือ 
               ด้านท่ี 1 อตัตตัถะ จดุหมายเพ่ือตน หรือ ประโยชน์ตน คือ ประโยชน์ 3ขัน้ตอนข้างต้น 
ซึง่พงึท าให้เกิดขึน้แก่ตนเองหรือพฒันาชีวิตขึน้ไปให้ถึง 
       ด้านท่ี 2 ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผู้ อ่ืน หรือ ประโยชน์ผู้ อ่ืน คือ ประโยชน์ 3  ขัน้ข้างต้น 
ซึง่พงึช่วยเหลือคนอ่ืนให้ได้ให้ถึงด้วยการชดัน าสนบัสนนุให้เขาพฒันาชีวิตของตนขึน้ไปตามล าดบั 
       ด้านท่ี 3 อภุยตัถะ จดุหมายร่วมกนั หรือ ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย คอื ประโยชน์สขุและ
ความดีงามร่วมกนัของชมุชนหรือสงัคมรวมทัง้สภาพแวดล้อมและปัจจยัตา่งๆซึง่พงึช่วยกนั
สร้างสรรค์บ ารุงรักษาเกือ้หนนุให้ทัง้ตนและผู้ อ่ืนก้าวไปสูจ่ดุมุง่หมาย  3  ขัน้ตอนข้างต้น 
                  เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมของพุทธศาสนา 
                 ลักษณะ ท่ี เ ป็น ข้อตัดสินทางจ ริยธรรมห รือตัดสินความดี และความชั่ ว ใน
พระพทุธศาสนานัน้อาศยัการกระท าใน 2 ลกัษณะ เป็นตวัจ าแนก คือ การกระท าใดท่ีมีรากฐานมา
จากกศุลมลูถือวา่เป็นการกระท าท่ีดี มีประโยชน์ มีคณุคา่ สว่นการกระท าท่ีมีรากฐานมาจากอกศุล
มลูถือว่าเป็นการกระท าท่ีไม่ดี ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงลกัษณะของการกระท านัน้โดยจ าแนกเป็น
เกณฑ์ดงันี ้60 
                  เกณฑ์หลกั เกณฑ์นีจ้ะพิจารณาจากเจตนาเป็นหลกัดงันี ้

1. เจตนาในการกระท า พิจารณาการกระท าตามมลูเหตวุา่ เป็นเจตนาท่ีเกิดจากศุล 
มลูคือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ พงึเข้าใจวา่เป็นความดี แตถ้่าเกิดอกศุลมลู คือ โลภะ โทสะ และ
โมหะ พงึรู้วา่นัน่คือความชัว่ เป็นการกระท าท่ีไม่ดี 

2. ผลการกระท า พิจารณาตามสภาวะวา่เป็นสภาพเกือ้กลูแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่ท าให้ 
ใจสบายไร้โรค ปลอดโปร่ง ผอ่งใส สมบรูณ์หรือไม่ สง่เสริมหรือบัน่ทอนคณุภาพและสมรรถภาพ
ของจิต ช่วยให้กศุลธรรมลดลงหรือไม่ตลอดจนมีผลตอ่บคุลิกภาพหรือไม่อย่างไร 
               เกณฑ์ร่วม เป็นหลักการที่น าพจิารณาร่วมเมื่อมีผลกระทบกับการกระท าใน
กรณีต่างๆ ในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งอาศัยปัจจัยประกอบในการพิจารณาดงันี ้

1. มโนธรรม คือความรู้สกึผิดชอบชัว่ดี ของตนเองพิจารณาวา่ การกระท านัน้ตนเอง 
ติเตียนได้หรือไม่ เสียความเคารพตนเองหรือไม่ 

                                                            

 60 ค าพอง งามศพัดิ,์ “จริยธรรมธุรกิจ ศกึษาเปรียบเทียบแนวคดิประโยชน์นิยมกบั
แนวคดิ พระพทุธศาสนา” (วทิยานิพนธ์ สาขาจริยศาสตร์ศกึษา  มหาวทิยาลยัมหิดล, 2543), 65-
66. 
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2. พิจารณาความยอมรับของวิญญชูน หรือนกัปราชญ์หรือบณัฑิตวา่ ยอมรับ ช่ืนชม  
สรรเสริญ หรือต าหนิติเตียนหรือไม่ 

3. พิจารณาลกัษณะผลของการกระท าตอ่ตนเองและตอ่ผู้ อ่ืนวา่ 
4. เป็นการเบียดเบียนตน เบียดเบียนผู้ อ่ืน ท าตนเองหรือผู้ อ่ืนให้เดือดร้อนหรือไม่ 
5. เป็นไปเพื่อประโยชน์สขุ หรือเป็นไปเพื่อโทษทกุข์ ทัง้แก่ตนเองและผู้ อ่ืน 

               หลักการตัดสินความดีและความชั่วที่กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปสาระส าคัญเป็น
ประเดน็อีกได้นี ้

1. วา่โดยคณุโทษตอ่ชีวิต หรือตอ่จิตใจและบคุลิกภาพ คอื เป็นสภาพท่ีเกือ้กลูแก่ชีวิต 
จิตหรือไม่ เอือ้หรือไม่ตอ่คณุภาพชีวิต สง่เสริมหรือบัน่ทอนคณุภาพและสมรรถภาพของจิต ท าให้
กศุลธรรมหรืออกศุลธรรมทัง้หลายอ่ืนลดถอยหรือเจริญงอกงาม ช่วยสร้างบคุลิกภาพท่ีดหีรือไม่ 

2. วา่โดยคณุโทษตอ่บคุคล คือ เป็นการเบียดเบียนตนหรือไม่ ท าให้ตนเดือดร้อน 
หรือไม่ เป็นไมเ่พื่อท าลายหรืออ านวยประโยชน์สขุท่ีแท้จริงแก่ตน 
    3. วา่โดยคณุโทษตอ่สงัคม คือ เป็นการเบียดเบียนผู้ อ่ืนหรือไม่ ท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน
หรือไม่ เป็นไปเพื่อท าลายหรืออ านวยประโยชน์สขุแก่ผู้ อ่ืน และแก่สว่นรวม 
 4. วา่โดยมโนธรรม หรือ โดยส านกึอนัมีตามธรรมชาติของความเป็นมนษุย์ คือ พิจารณา
เห็นด้วยความรู้สกึผิดชอบของตนเองวา่ การนัน้เม่ือท าแล้ว ตนเองตเิตยีน หรือกลา่วโทษตนเองได้
หรือไม ่
 5. ว่าโดยมาตรฐานทางสงัคม คือ ตามบญัญัติทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และ
สถาบนัต่างๆ ทางสงัคม เช่นกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งต่อการใคร่ครวญตรวจสอบกลัน่กรอง    ของ
วิญญูชนทัง้หลาย ตามกาลสมัยท่ีจะไม่ถือกันโดยงมงายหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อน ตลอดตน
ใคร่ครวญแล้วยอมรับหรือไม่ของวิญญชูนในแตล่ะกรณี 
                 จะเห็นได้ว่าหลกัท่ีเป็นเกณฑ์ในการตดัทางจริยธรรมของพระพทุธศาสนานัน้ มีความ
หลากหลายขึน้อยู่กับสถานการณ์เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
พระพทุธศาสนาวา่ เป็นกระบวนการตอ่เน่ืองกนัโดยเร่ิมตัง้แตก่ารด าริไปจนกระทัง่มีผลส าเร็จ จาก                    
การกระท านัน้ 
               ทศพธิราชธรรม คือ คณุธรรมของผู้ปกครอง หรือธรรมของพระราชา ซึง่สามารถ
น ามาประยกุต์ใช้กบัผู้บริหารได้ มี 10 ประการ คือ 

1. ทาน การให้ คือ บ าเพ็ญตนเป็นผู้ให้โดยมุง่ปกครองหรือท างานเพ่ือให้เขาได้ดี มิใช่ 
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เพื่อจะเอาจากเขา เอาใจใสอ่ านวยบริการ จดัสรรความสงเคราะห์ อนเุคราะห์ ให้ประชาราษฎร์
ได้รับประโยชน์สขุ ความสะดวกปลอดภยั ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ เดือดร้อน ประสบทกุข์
และให้ความสนบัสนนุแก่คนท าดี 

2. ศีล รักษาความสจุริต คือ ประพฤตดิีงาม ส ารวจกาย และวจีทวาร ประกอบแต ่
การสจุริต รักษากิตติคณุ ประพฤติให้ควรเป็นตวัอย่าง และเป็นท่ีเคารพนบัถือของประชาราษฎร์  
มิให้มีข้อท่ีผู้ใดจะดแูคลน 

3. ปริจจุาคะ เสียสละ คือ บ าเพญ็กิจเสียสละความสขุความส าราญ เป็นต้น  
ตลอดจนชีวิตของตนได้ เพื่อประโยชน์สขุของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

4. อาชชวะ ปฏิบตัิภาระโดยซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสตัย์ไร้มารยา ปฏิบตัิภารกิจโดย 
สจุริต มีความจริงใจ ไมห่ลอกลวงประชาชน 

5. มทัทวะ ความออ่นโยนเข้าถึงคน  คือ  มีอธัยาศยัไมเ่ยอ่หยิ่ง หยาบคาย  กระด้าง 
ถือตน มีความสง่างามเกิดแตท่่วงทีกิริยาสภุาพนุม่นวลละมนุละไม ควรได้ความรักภกัดีแตม่ิขาด
ความย าเกรง 

6. ตปะ  พ้นมวัเมาด้วยการเผากิเลส ตณัหา  มิให้เข้ามาครอบง าจิตใจ ระงบัยบัยัง้ 
ข่มใจได้ ไม่หลงใหลหมกมุน่ในความสขุส าราญ และการปรนเปรอ มีความเป็นอย่างสม ่าเสมอหรือ
อยูอ่ยา่งง่ายๆ สามญั มุง่มัน่แตจ่ะบ าเพ็ญเพียรท ากิจในหน้าท่ีให้บริบรูณ์ 

7. อทัโกทะ ถือเหตผุลไม่โกรธา คือ ไมเ่กีย้วกราด ไม่วนิิจฉยัความและกระท าการ 
ด้วยอ านาจความโกรธมีเมตตาประจ าไว้ ระงบัความขุน่เคือง วินิจฉยัความและการกระท าการด้วย
จิตอนัสขุมุราบเรียบตามธรรม 

8. อวิหิงสา มีอวหิิงสาความร่มเย็น คือ ไม่หลงระเริงอ านาจ ไม่บีบคัน้กดข่ี มีความ 
กรุณา ไมห่าเหตเุบียดเบียนลงโทษแก่ราษฎรผู้ใด ด้วยอาศยัความอาฆาตเกลียดชงั 

9. ขนัต ิช านะเขด็ด้วยสนัต ิคือ อดทนตอ่งานท่ีตรากตร า อดทนตอ่ความเหน่ือยยาก 
ถึงจะล าบากกายนา่เหน่ือยหน่ายเพียงใด ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถกูยัว่ ถกูหยนัด้วยถ้อยค าเสียดสี  
ถากถางอย่างไร  ก็ไม่นา่หมดก าลงัใจ ไมย่อมละทิง้กิจการท่ีบ าเพ็ญโดยชอบธรรม 

10. อวิโรธนะ มิปฏิบตัิคลาดจากธรรมคือ ประพฤตมิิให้ผิดจากประศาสนธรรมอนัถือ 
ประโยชน์สขุของความดีงามของรัฐและราษฎร์เป็นท่ีตัง้ อนัใดประชาราษฎร์ปรารถนาโดยชอบ
ธรรมก็ไม่ขดัขืน การใดจะเป็นไปโดยชอบธรรม เพื่อประโยชน์สขุของประชาชนก็ไม่ขดัขวาง วาง
องค์เป็นหลกั หนกัแน่นในธรรม คงท่ีไมมี่ความเอนเอียงหวัน่ไหว เพราะถ้อยค าดีร้าย ลาภสกัการะ 
หรืออิฏฐารมณ์ อิฏฐารมณ์ใดๆ สถิติมัน่ในธรรมทัง้สว่นยตุธิรรม คือความเท่ียงธรรมก็ดีนิติธรรม 
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คือ ระเบียบแบบแผนหลกัการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดงีาม ไม่ประพฤติ   
ให้คลาดเคล่ือนวิบตัิไป 
                   
พุทธจริยศาสตร์ส าหรับนักบริหาร 
               คุณลักษณะของผู้บริหาร 
                   ในทตุิปาปณิกสตูร ได้พดูถึงคณุลกัษณะของบคุคลท่ีจะท าหน้าท่ีส าเร็จลลุว่งได้ด้วยด ี
ไว้ 3ประการ อนัได้แก่61 

1. จกัขมุา หมายถึง มีปัญญามองการณ์ไกล 
2. วิธูโร หมายถงึ จดัการธุระได้ดี มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
3. นิสสยัสมัปันโน หมายถงึ พึง่พาอาศยัคนอ่ืนได้เพราะเป็นคนมีมนษุยสมัพนัธ์ดี 

               วิธีการบริหาร 
                  นอกจากผู้บริหารจะต้องมีคณุลกัษณะ 3 ประการดงักลา่วแล้ว รูปแบบและวิธีการ
บริหาร ก็เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัยิ่ง ตอ่ความส าเร็จและล้มเหลวได้ ในอธิปไตยสตูร พอสรุป 
ลกัษณะการบริหารได้  3  ลกัษณะดงันี ้62 

1. อตัตาธิไตย ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศกัดิศ์รี เกียรตภิมูิของตน 
เป็นใหญ่ กระท าการด้วยปรารภตนและสิง่ท่ีเน่ืองด้วยตนเป็นประมาณ ในฝ่ายกศุล ได้แก่ เว้นชัว่
ท าดีด้วยเคารพตน 

2. โลกธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่คือ ถือเอาความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่หวัน่ไหว 
ไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระท าการด้วยปรารภนาจะเอาใจหมูช่น หาความนิยม หรือ  
หวัน่กลวัเสียงกลา่ววา่เป็นประมาณในฝ่ายกศุล ได้แก่เว้นชัว่ท าด ีด้วยเคารพเสียงหมูช่น 

3. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลกัการ ความจริง ความถกูต้อง ความ 
ดีงาม เหตผุลเป็นใหญ่ กระท าการด้วยปรารภสิ่งท่ีได้ศกึษาตรวจสอบตามข้อเท็จจริง และความ
คิดเห็นท่ีรับฟังอยา่งกว้างขวางแจ้งชดัและพิจารณาอยา่งดีท่ีสดุ เตม็ขีดแห่งปัญญาจะมองเห็นได้

                                                            

 61 พระเมธีธรรมาภรณ์(ประยรู  ธมมจิตโต),  คุณธรรมส าหรับนักบริหาร  
(กรุงเทพฯ : สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน ส านกังาน ก.พ.,2546), 8. 
 62 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต), ธรรมนูญชีวิต (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก
จ ากดั, 2546), 25. 
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ด้วยความบริสทุธ์ิใจวา่ เป็นไปโดยชอบธรรม และเพ่ือความดีงาม เป็นประมาณอยา่งสามญั ได้แก่ 
ท าการด้วยความเคารพ                  
                 หลักการ  กฎ ระเบียบ กตกิา 
                     จากลักษณะการบริหารท่ีกล่าวมานัน้ วิธีการบริหารท่ีดีในทัศนะของพุทธ คือ
ธรรมาธิปไตย นั่นเอง ธรรมเพื่อการบริหาร นักบริหารแบบธรรมาธิปไตย ยึดธรรมหลักในการ
บริหารงาน ซึง่ธรรมในการบริหารงานได้แก่ พละ  4  ประการ คือ 
         1. ปัญญาพละ ก าลงัปัญญา คือ ได้ศกึษา มีความรู้ความเข้าใจถกูต้องชดัเจน ใน
เร่ืองราวและกิจการท่ีตนเก่ียวข้อง ตลอดไปถึงสภาวะอนัเป็นธรรมดาของโลกและชีวิต เป็น
ผู้กระท างานตา่งๆ ด้วยความเข้าใจเหตผุลและสภาพความจริง 
          2. วิริพละ ก าลงัความเพียร  คือ  เป็นผู้ประกอบท าหน้าท่ีการงานตา่งๆ   อยูต่ลอด 
เวลา ด้วยความบากบัน่พยายาม ไมไ่ด้ทอดทิง้หรือยอ่หย่อนท้อถอย 
         3. อนวชัชพละ ก าลงัสจุริตหรือก าลงัความบริสทุธ์ิ คือ มีความประพฤตแิละหน้าท่ี
การงาน สจุริตไร้โทษ สะอาดบริสทุธ์ิไมมี่ข้อท่ีใครจะตเิตียนได้ 
         4. สงัคหพละ ก าลงัการสงเคราะห์ คอื ได้ช่วยเหลือเกือ้กลู ท าตนให้เป็นประโยชน์แก่
เพื่อมนษุย์ เป็นสมาชิกท่ีมีคณุประโยชน์ของชมุชน 
                     นอกจากนีย้งัมีจกัรวรรดวิตัร อนัเป็นหลกัธรรมท่ีมีจดุประสงค์ให้พระมหากษัตริย์ 
และข้าราชการของพระองค์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินนโยบายทางการเมืองดงัตอ่ไปนี ้63 
         1. ควรพระราชทางโอวาทและอนเุคราะห์อนัโตชนคนภายในพระส านกัและทรง
อนเุคราะห์ภายนอก คือ พลกายกองเสนาด้วยประการตา่งๆ จนถึงราษฎร ไม่ปลอ่ยปละละเลย 
         2. ควรทรงผกูพระราชไมตรีสมานราชสมัพนัธมิตรกบักษัตริย์ประธานาธิบดี แห่ง
ประเทศนัน้ๆ 
         3. ควรทรงสงเคราะห์อนยุนัตกกษัตริย์ คือ พระราชวงศานวุงศ์  ตามควรแก่ 
พระอิศริยศ 
                   4. ควรทรงเกือ้กลูพราหมณ์คฤหบดีและคฤหบดีชน 
        5. ควรทรงอนเุคราะห์ประชาชนชาวนิคมชนบท โดยฐานานรูุป 

                                                            

 63 วชิรญาณวงศ์, สมเด็จพระสงัฆราชเจ้ากรมหลวง, การปกครองแนวพุทธศาสน์                    
( กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหากภฎราชวิทยาลยั, 2541), 20-21. 
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        6. ควรทรงอปุการะสมณพราหมณ์ผู้ มีศีลประพฤตชิอบด้วยพระราชาทนไทยธรรม
บริขารเกือ้กลูแก่ธรรมปฏิบตัิ 
          7. ควรทรงจดัรักษาฝงูเนือ้และนกด้วยพระราชทานอภยัไมใ่ห้ใครเบียดเบียนท า
อนัตรายจนเสือ่มสญูพืชพนัธ์ 
          8. ควรทรงห้ามทัง้หลายไมใ่ห้ท ากิจการท่ีไม่ประกอบด้วยธรรม ชกัน าให้ตัง้อยูใ่น
กศุลสจุริตสว่นประกอบการเลีย้งชีพโดยทางธรรม 
          9. ชนใดขดัสนไม่มีทรัพย์พอเลีย้งชีพโดยสมัมาอาชีวะได้ ควรพระราชทางราชทรัพย์
เจือจานให้เลีย้งชีพ ด้วยวิธีอนัเหมาะสมไมใ่ห้แสวงหาด้วยทจุริต 
         10. ควรเสด็จเข้าไปใกล้สมสมณพราหมณ์ตรัสถามถึงบญุ บาป กศุล อกศุล ให้
ประจกัษ์ชดัการเข้าหาผู้ทรงศีลในโอกาสอนัควร เพ่ือศกึษาถงึบญุบาป 
         11. ควรทรงตัง้วิรัติห้ามจิตต์ไม่ให้เกิดอธรรมราคะใน อคมนิยมสถาน ท่ีอนัไมค่วรถึง 
         12. ควรทรงประหารวสิมโลภเจตนา ห้ามจิตต์มิให้ปรารถนาลาภท่ีไม่ควรจะได้ 

 

          แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

 การบริหารงานบคุคลเป็นงานท่ีส าคญัท่ีซึง่ผู้บริหารนัน้ควรมีความรู้และความสามารถ 

ในการบริหารจัดการเก่ียวกับคนในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร                              

ซึง่ในการบริหารงานบคุคลนัน้ ได้มีผู้ ให้ความหมายและความส าคญัของการบริหารงานบุคคลไว้ 

ดงันี ้

 

ความหมายของการบริหารงานบุคคล 

 การบริหารงานบุคคลนัน้นบัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อองค์การท่ีจะ ท าให้

องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยทางด้านบุคลากรหรือผู้ปฏิบตัิงาน จึงเป็น

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุในบรรดาทรัพยากรทัง้หมด เพราะสามารถท่ีจะจดัการหรือหา วิธีท่ีจะด าเนิน 

การให้องค์การบรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้บุคลากรจึงเป็น ท่ีมาของความส าเร็จ

หรือความล้มเหลวขององค์การอีกด้วย ซึง่ในการบริหารประเทศก็ ได้เล็งเห็นความส าคญัของการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย์ โดยก าหนดเป้าหมายในการพฒันา ทรัพยากรมนุษย์ไว้ในแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ให้ "คน" เป็นยทุธศาสตร์ของการพฒันา 

ซึง่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ หมายถึง การพฒันาคณุภาพมนษุย์ให้มีขีดความสามารถเพื่อท่ีจะ
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พฒันาครอบครัว ชมุชน สงัคม และประเทศชาติตอ่ไป ในการพฒันาประเทศจ าเป็นต้องอาศยัการ

ระดม คน เงิน วสัด ุเทคโนโลยี และวิธีการจดัการเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ดงันัน้จึง

จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้ มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ถ้าองค์กา รใดมี "คน" ดีและมี

ประสิทธิภาพในการท างานสงู คนหรือข้าราชการหรือพนกังานก็จะสามารถระดมเงินวสัดุมาให้กบั 

องค์การ และสามารถบริหารงานให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มี

นกัวิชาการ นกัการศกึษาได้ให้ความหมายของการบริหารงานบคุคลไว้  

ดงันี ้

 เฟลกิซ์ เอ ไนโกร (Nigro) ได้ให้ความหมาย การบริหารงาน บคุคล หมายถึง วิธีการท่ี

จะสรรหาบคุคลเข้ามาท างานและพฒันาความสามารถของบคุคลเหลา่นัน้รวมทัง้การสร้าง สภาพ 

แวดล้อมในองค์การ เพื่อให้บคุคลนัน้ท างานได้เต็มความ สามารถทัง้ในด้านปริมาณและคณุภาพ64 

                 เสนาะ ติเยาว์ (2514) ได้ให้ความหมาย การบริหารงานบคุคล หมายถึง การจดั

ระเบียบและดแูลบคุคลให้ท างาน เพื่อให้บคุคลใช้ประโยชน์และความรู้ ความ สามารถของแตล่ะ

คนให้มากท่ีสดุ ให้มีประสทิธิภาพในการท างานสงูสดุ65 

                 วรนารถ แสงมณี ได้ให้ความหมาย การบริหารงานบคุคลวา่หมายถงึ ภารกิจของ 

ผู้บริหารงานทกุคนและของผู้ช านาญการด้านบคุลากร โดยเฉพาะท่ีมุง่ปฏิบตัิในกิจกรรมทัง้ปวง

เก่ียวกบับคุลากรเพื่อให้ได้ปัจจยัในด้านบคุคล องค์กรเป็นทรัพยากรเพ่ือให้ปัจจยัด้านบคุคลของ

องค์กรเป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีประสทิธิภาพสสูดุตลอดเวลา ซึง่จะสง่ผลส าเร็จตอ่เป้าหมายของ

องค์กร66 

                  อัญชลี โพธ์ิทองและสงัคม ลาภเจริญ ได้ให้ความหมาย การบริหารงานบุคคล ว่า

หมายถึง การปฏิบตัิกิจกรรมทัง้ปวงท่ีเก่ียวกับบุคคลในองค์กรนบัตัง้แต่กระบวนการสรรหา การ

                                                            

 64 Nigro, Felix. A., and Nigro Lloyd, The new public personal administration 
(Illinois : F.E Peacock Pubeshers, 1977), 28. 
 65 เสนาะ ตเิยาว์, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : คณะพณิชศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2514), 3. 
 66 วรนารถ แสงมณี, การบริหารงานบุคคล  (กรุงเทพฯ  : คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 2543), 2. 
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คดัเลือก การฝึกอบรม การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง การปรับเงินเดือน การ

ปกครองบงัคบับญัชา การพ้นจากงาน ตลอดจนการจ่ายคา่บ าเหน็จเมื่อออกจากงาน 

               พะยอม วงศ์สารศรี ได้ให้ความหมาย การบริหารงานบคุคลว่า เป็นการใช้ศิลปะและกล

ยทุธ์ การด าเนินการสรรหา คดัเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมให้ปฏิบตัิงาน มีการ

ธ ารงรักษา เพิ่มพนูทกัษะ ความรู้ ความสามารถและท างานด้วยความสขุกายสบายใจ 

               โดยสรุปแล้วในความหมายของการบริหารงานบุคคล เป็นการวางแผนนโยบาย         

การปฏิบัติการต่างๆ ท่ีเ ก่ียวกับบุคลากรขององค์กรตัง้แต่การตัง้แต่กระบวนการสรรหา              

การคดัเลือก การฝึกอบรม การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง การปรับเงินเดือน 

การปกครองบงัคบับญัชา การด าเนินการทางวินยั การจดัหาสวสัดิการตัง้แตป่ฏิบตัิงานและเม่ืออก

จากงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุตลอดเวลา ท่ีสง่ผลส าเร็จตอ่เป้าหมายของ

องค์กร 

               การบริหารงานบุคคลจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และสมัพนัธ์กนัทุกขัน้ตอน

ทุกด้าน และด้องมีการด าเนินการทุกเร่ืองไปพร้อมๆ กัน จะเห็นว่าการบริหารงานบุคคล               

มีความส าคญัตอ่องค์การมากท่ีสดุ เน่ืองจากการบริหารงานบคุคลเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของ

การบริหารท่ีจดัการเก่ียวกบับคุคลท่ี น ามาใช้ในองค์การ และท่ีมีอยู่แล้ว โดยเร่ิมจากการวางแผน 

การสรรหาบคุคลเข้ามา ท างาน การท านบุ ารุงรักษา รวมทัง้การด าเนินการเมื่อบคุคลนัน้พ้นจากไป 

ซึง่องค์การ ใดจะบรรลผุลตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจยัส าคญั ก็คือ "คน หรือ 

บุคลากร" ในองค์การ ซึ่งถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุของการบริหารงาน และเป็นท่ี ยอมรับกันว่า

มนุษย์หรือคน เป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีมีค่าและส าคญัท่ีสุดตาม หลกัการบริหาร จึงได้มี

นกัวิชาการบริหารหลายท่านเร่ิมให้ความสนใจท่ีจะศึกษาถึง พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ซึ่งแต่

เดิมแนวคิดเ ก่ียวกับการบริหารมุ่งไปท่ีประสิทธิภาพ ในการผลิตขององค์การ ขาดการ                 

ให้ความส าคญัต่อมนุษย์ผู้ปฏิบตัิงานในองค์การ มองมนษุย์เป็นเสมือนเคร่ืองจกัร ไม่มีชีวิตจิตใจ 

สิง่จงูใจท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสทิธิผลตอ่องค์การ ก็คือ คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ตอ่มา

นักวิชาการจึงเปลี่ยนแนว ความคิดการบริหารโดยยึดแนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ 

(Behavior Science) คือ การบริหารท่ีมุ่งเน้นการให้ความส าคญัทางด้านจิตใจกบัมนุษย์ ใน

องค์การมากขึน้ โดย เช่ือว่าปัจจยัท่ีเก่ียวกับบุคคลโดยแท้จริงแล้ว เป็นปัจจัยท่ีมีผลและมีความ 
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ส าคญัเป็น อย่างมากต่อประสิทธิภาพในการท างาน ความเช่ือท่ีว่าคนเป็นเคร่ืองจกัรนัน้จึงเป็น

ความเช่ือท่ีผิดโดยสิน้เชิง เพราะนอกจากเงินแล้วคนยังมีความต้องการทางสังคม และความ 

ต้องการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่เงินด้วย67 นกัมนุษยสมัพนัธ์ส่วนใหญ่ จึงได้เร่ิมศึกษาตามวิธีการพฤติกรรม

ศาสตร์ โดยมีความ เช่ือว่าปัจจยัท่ีสร้างประสิทธิภาพในการท างานท่ีถกูด้อง คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบั

บคุคล ซึง่ เทคนิคและวิธีการบริหารบคุคลในองค์การมีทัง้ในระดบัจลุภาค และระดบัมหาภาค เช่น 

การสร้างแรงจงูใจ ภาวะผู้น า และความสมัพนัธ์ทางสงัคมของกลุม่ตา่ง ๆ เป็นต้น ซึง่จะมีผลให้เกิด

ประสิทธิภาพทางการบริหารงานในองค์การ ท าให้บคุคล หรือมนษุย์ซึง่ ปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบตัิงานสงูขึน้68 

 

ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 

 ปัจจยัส าคญัท่ีใช้ในการบริหารจดัการ ได้แก่ บุคคล (Man) เงิน (Money) วตัถดุิบ 

(Material) และวิธีการ (Method) ซึง่ปัจจยัแต่ละอย่างมีความส าคญัต่อการบริหารจดัการทัง้สิน้ 

จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ แตปั่จจยัทางการบริหารคือ คน ถือว่ามีความส าคญัมาก ซึง่มีนกับริหาร 

นกัวิชาการ นกัการศึกษาได้กล่าวถึงการบริหารงานบุคคลว่าเป็นปัจจัยทางการบริหารท่ีส าคญั 

ดงันี ้

                   เสนาะ ติเยาว์ กล่าวว่า ความส าคญัของการบริหารงานบุคคลเป็นงานท่ีก่อให้เกิด

ปัญหาและสร้างความยุ่งยากแก่ผู้บริหาร เป็นงานท่ีต้องเสียคา่ใช้จ่ายสงูและต้องใช้ระยะเวลา แต่

มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งเพราะเป็นงานท่ีสร้างสมรรถภาพในการท างานให้กบับคุคล69 

  บรรยงค์ โตจินดา กลา่ววา่ คนเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ของการจดัการ หากคนไมมี่

คณุภาพ ก็ไมส่ารถท่ีจะจดังานในองค์กรให้บรรลเุป้าหมายได้ การท่ีจะได้บคุคลท่ีดี มีคณุภาพ เข้า 

 

                                                            

 67 ธงชยั สนัตวิงษ์, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์ไทยวฒันาพานิช, 
2526), 24. 
 68 ตนิ ปรัชญพฤทธ์ิ, ทฤษฎีองค์การ (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์ไทยวฒันาพานิช, 2535), 19. 
 69 เสนาะ ตเิยาว์, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ: คณะพณิชศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2514), 3. 
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มาท างานย่อมขึน้กบัการบริหารงานบคุคล ซึง่นบัวา่เป็นภารกิจท่ียิ่งใหญ่และยุง่ยากของผู้บริหาร70 

      วิจิตร ศรีสะอ้าน กล่าวว่า บุคลากรได้รับการพิจารณาให้เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด       

ในการบริหาร ทัง้นีเ้พราะบุคลากรเป็นผู้จดัหาและใช้ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน 

วสัดอุุปกรณ์และการจดัการ หน่วยงานใดก็ตามถ้าเร่ิมด้วยการมีบุคลากรท่ีเก่งกล้าสามารถแล้ว 

ปัจจัยอ่ืนๆ ก็จะดีตามมา และให้การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการหนึ่ง  ในกระบวน            

การบริหาร71 

                 ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท์ กล่าวว่า ทรัพยากรบุคคลมีความส าคญัท่ีสดุในทรัพยากรทัง้ 4 

เพราะถึงแม้ว่าองค์กรจะมีคนมาก มีวัตถุดิบท่ีดีและราคาถูกกว่าผู้ แข่งขัน มีวิธีการผลิตและ

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพียงใด ถ้าองค์กรขาดบคุลากรท่ีมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถและทศันคติ

เหมาะสมเข้ามาท าหน้าท่ีเป็นผู้ใช้และบริหารทรัพยากรท่ีมีอยา่งมีประสิทธิภาพแล้ว ก็อาจจะสง่ผล

ให้องค์กรขาดประสทิธิภาพวตัถปุระสงค์ของการบริหารงานบคุคลในการปฏิบตัิงาน ขาดศกัยภาพ

ในการแข่งขนัและพฒันาและอาจสง่ผลถึงความล้มเหลวในการด าเนินงานขององค์กรในระยะยาว 

 สรุปได้วา่ การบริหารงานบคุคลมีความส าคญัตอ่การบริหารจดัการทัง้ระบบ เพราะคน

เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะผลักดันให้เกิดการด าเนินการทัง้ปวง และการบริหารงานบุคคลท่ีดี               

มีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างบุคคลในองค์กรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ ก่อให้เกิด

ความส าเร็จ บรรลคุวามส าคญัตามเป้าหมายสงูสดุขององค์การตา่งๆ 

กระบวนการบริหารงานบุคคล 

              กระบวนการในการบริหารงานบคุคล เป็นกระบวนการในการด าเนินงานเก่ียวกบับคุคล

เป็นขัน้ตอน เพื่อให้ได้บคุคลตรงตามท่ีหน่วยงานหรือองค์กรต้องการ เพื่อมาปฏิบตัิงานและพฒันา

                                                            

 70 บรรยงค์ โตจินดา, การบริหารงานบุคคล (การจัดการทรัพยากรมนุษย์). 
(กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2543), 17. 
 71 วิจิตร ศรีสะอ้าน, “ภารกิจและกระบวนการบริหารงานบคุคล” ในเอกสารการสอน
ชุดวิชาการบริหารงานบุคคล หน่วยที่ 8 (นนทบรีุ : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2543), 5-6. 
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งานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี อยู่ในองค์กรได้อย่างมีความมัน่คง มีขวญัและก าลงัใจ    

ในการท างาน เพื่อความส าเร็จของงาน โดยใช้กระบวนการบริหารงานบคุคลตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้72 

1. การวางแผนงานบคุคล 

การวางแผนงานบคุคล เป็นการเตรียมการโดยการศกึษาวิจยัถึงอดีต ปัจจบุนั  

คาดการณ์ก าลงัคนในองค์กรล่วงหน้า โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ขององค์กรในอนาคต เพื่อการ

เตรียมบคุคล  การคดัเลือกบคุคลมาปฏิบตัิงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 

2. การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงินเดือน 

       การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีใช้  ในการ

บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี     

การวิเคราะห์งาน เพื่อการก าหนดต าแหน่งส าหรับรองรับผู้ ท่ีจะคดัเลือกมาบรรจุ เพื่อปฏิบตัิงาน 

การก าหนดอตัราเงินเดือน เป็นกระบวนการเก่ียวกบัการจดัการด้านค่าตอบแทนของผู้ปฏิบตัิงาน

เป็นรายเดือนหรือเงินเดือนหรือเป็นคา่จ้าง 

3. การสรรหาและคดัเลือก 

       การสรรหาและคัดเลือก เป็นกระบวนการคัดเลือกให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม และตรงตามลกัษณะงานจากแหล่งในองคะกรและภายนอกองค์กรหรือตลาดแรงงาน

อ่ืนๆ เพื่อคดัเลือกบุคคลท่ีดี มีความรู้ ความสามารถและมีประสิทธิภาพ คดัเลือกโดยใช้ระบบ

คณุธรรมมาปฏิบตัิงานในองค์กร 

4. การบรรจแุตง่ตัง้ 

การบรรจแุตง่ตัง้ เป็นการรับบคุคลโดยผา่นกระบวนการคดัเลือกมาแล้ว  มาบรรจุ 

แตง่ตัง้และมอบหมายหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบให้กบับคุคลมาปฏิบตัิงานตามต าแหน่งในองค์กร 

5. การปฐมนิเทศ 

วตัถปุระสงค์ของการปฐมนิเทศ เพื่อการต้อนรับและแนะน าบคุลากรท่ีเข้ามา 

                                                            

 72 สมพงษ์ รอดพว่ง, การบริหารงานบุคคล (ปัตตานี : โรงพิมพ์มิตรภาพปัตตานี, 
2545), 17. 
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ท างานใหมใ่ห้ทราบ และเข้าใจเก่ียวกบัสถานภาพโดยทัว่ไปขององค์กรหรือหน่วยงาน เก่ียวกบั

ประวตัิความเป็นมาขององค์กร นโยบาย บคุลากรในหน่วยงาน สทิธิประโยชน์ตา่งๆ ระเบียบการ

ปฏิบตั ิ เพื่อให้บคุลากรใหม่เกิดความเข้าใจและมีทศันคติท่ีดีตอ่องค์กร ตอ่เพื่อนร่วมงาน ตอ่การ

ปฏิบตัิงานและสามารถปรับตวัอยูใ่นองค์กรได้อยา่งดีมีความสขุ 

6. การทดลองปฏิบตัิราชการ 

           การทดลองปฏิบตัิราชการ เป็นการทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการเป็นระยะเวลาหนึง่  

เพื่อเป็นการพฒันาข้าราชการครูท่ีบรรจุใหม่และจ าเป็นท่ีจะต้องจดัให้มีกระบวนการพฒันาตาม

กฎหมายก าหนดหรือตามระยะท่ีองค์กรนัน้ๆ ในภาคเอกชน 

7. การโอนและการย้าย 

การโอน   เป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าท่ีการงานท่ีปฏิบตัิอยูใ่นสงักดัเดิมไปปฏิบตัิ 

หน้าท่ีในองค์กรอ่ืน ตา่งสงักดั โดยให้ได้รับเงินเดือนและมีสถานภาพเทา่เดมิหรือเทียบเคียงท่ีเคย

ได้รับในสงัคมเดมิ สว่นการย้าย เป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าท่ีและความรับผิดชอบจากท่ีเคยปฏบิตัิ

อยูใ่นองค์กรไปยงัองค์กรอ่ืน โดยยงัมีสถานภาพในการปฏิบตัิงานเท่าเดิมและอยูใ่นสงักดัเดิม 

8. การจดัท าทะเบียนประวตัิ 

การจดัท าทะเบียนประวตัิ เป็นการจดัท าเอกสารเก่ียวกบัประวตัิ บคุคลของ 

ข้าราชการได้แก่ ประวัติส่วนตวั การศึกษา ประสบการณ์ การอบรม และการศึกษาดูงาน การ

บริการวิชาการ รวมทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลนัน้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบคุคล 

9. การพฒันาบคุคล 

การพฒันาบคุคล เป็นการด าเนินการเก่ียวกบัการก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อ 

พฒันาบคุคลให้มีความรู้ ความช านาญ เพื่อวตัถปุระสงค์และประสทิธิภาพขององค์กร การพฒันา

บคุคล เป็นการด าเนินการด้านการสง่เสริมพฒันาบคุคล ให้มีความรู้ความสามารถ มีศกัยภาพเพิ่ม

มากขึน้ มีทกัษะในการท างานดีขึน้ ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีตอ่งานในหน้าท่ีและตอ่องค์กร เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

10. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน เป็นวิธีท่ีผู้บงัคบับญัชาใช้ในการตรวจสอบ ก ากบั  
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ติดตามผลการปฏิบตัิงานของผู้ใต้บงัคบับญัชาในระยะเวลาหนึง่ พร้อมลงบนัทกึไว้ เพื่อประเมินผล 

ปรับปรุง พฒันา บ ารุงขวญับคุคลในองค์กร 

11. วินยัและการด าเนินการทางวินยั 

วินยั เป็นระเบียบแบบแผนในทางราชการหรือองค์กรก าหนด เพ่ือเป็นแนวทางใน 

การควบคมุความประพฤต ิ และพฤตกิรรมของคนในองค์กรให้ปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ

องค์กร เพื่อน าไปสูเ่ป้าหมายขององค์กรการด าเนินการทางวินยัเป็นกระบวนการ เพื่อให้บคุคลใน

องค์กรได้ประพฤตปิฏิบตัิตามแบบแผนวิธีการท่ีรักษาบคุคลให้อยูใ่นองค์การได้อยา่งมีกฎเกณฑ์ 

เป็นไปตามระเบียบในระบบคณุธรรม 

12. การจดัสวสัดิการและประโยชน์เกือ้กลู 

การจดัสวสัดิการและประโยชน์เกือ้กลู   ซึง่สวสัดิการเป็นสิง่ท่ีองค์กรจดัให้บคุคล 

ในองค์กรนอกเหนือจากเงินเดือน เพื่อสง่เสริมคณุภาพชีวิตและยกระดบัฐานะความเป็นอยู่ ของ

บคุคลให้ดีขึน้ โดยการจดัสวสัดิการอยา่งเหมาะสมตรงตามความต้องการของบคุลากร ได้แก่ การ

จดัรถบริการ บริการสขุภาพ 

13. การพ้นจากงานและบ าเหน็จบ านาญ 

การพ้นจากงาน เป็นการพ้นจากต าแหนง่หน้าท่ีท่ีปฏิบตัใินองค์การโดยเหตผุลของ 

บคุคลหรือเหตผุลจากองค์ท่ีมีผลท าให้หมดสภาพและมีสทิธิท่ีได้รับตามปกติได้แก่ การลาออก การ

ลดจ านวนบคุลากรก่อนเกษียณอายรุาช การออกเพราะผิดวินยัร้ายแรงขัน้ปลดออก สว่นบ าเหน็จ

บ านาญเป็นประโยชน์เกือ้กลู ซึง่บคุลากรจะได้รับจากองค์กรก็ตอ่เม่ือบคุลากรนัน้ จากองค์กรไป 

โดยได้รับบ าเหน็จบ านาญขึน้อยูก่บัเวลาปฏิบตัิงาน ถ้ามีเวลาปฏิบตังิาน 25 ปีบริบรูณ์หรืออายุ

ครบ 50 ปีบริบรูณ์ก็มีสทิธิท่ีจะเลือกวา่ จะรับบ าเหน็จ (จ่ายครัง้เดียว) หรือบ านาญ (จ่ายเป็นราย

เดือน) แตถ้่ามีเวลาปฏิบตัิงานไม่ถึง 25 ปีบริบรูณ์ก็จะรับบ าเหน็จ 

 สวสัดิ ์จงกล ได้กลา่ววา่ กระบวนการบริหารงานบคุคล ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดความต้องการด้านบคุคล 

2. การตอบสนองความต้องการด้านบคุคล 

3. การธ ารงและพฒันาบคุคลและการบริหาร 

การบริหารงานบคุคล มีกระบวนการบริหารตามขัน้ตอน ดงันี ้
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1. การวิเคราะห์ วางแผน และก าหนดต าแหน่ง 

2. การสรรหาและบรรจบุคุคลเข้าปฏิบตัิงาน 

3. การโอน ย้าย เลื่อนต าแหน่งบคุลากร 

4. การพิจารณาความดีความชอบ วินยั และธ ารงรักษาบคุลากร รวมถึงสวสัดิการ 

และประโยชน์เกือ้กลู 

5. การพฒันาบคุลากร 

6. การพ้นจากงาน 

โดยสรุป กระบวนการบริหารงานบคุคล มีขัน้ตอนส าคญัคือ การวางแผนงานบคุคล  

การสรรหาบรรจเุข้าปฏิบตัิงานการใช้ ธ ารงรักษา และพฒันา ตลอดจนการพ้นจากงานโดยขัน้ตอน

ทัง้ 6 ขัน้ตอนนี ้ เป็นขัน้ตอนหรือกระบวนการบริหารงานบคุคลโดยทัว่ไป ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน

และรัฐวิสาหกิจ 

 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา 

 การปฏิรูปการศกึษาตามแนวทางท่ีก าหนดในพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

กล่าวคือ มีการจดัระเบียบราชการกระทรวงศกึษาธิการเป็น 3 ระดบั คือ การจดัระเบียบบริหาร

ราชการส่วนกลาง การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพืน้ท่ี และการจัดระเบียบสถานศึกษาขัน้

พืน้ฐานของรัฐท่ีจดัการศกึษาระดบัปริญญา 

 การจดัระเบียบบริหารราชการเขตพืน้ท่ีการศกึษาก าหนดให้มีเขตพืน้ท่ีการศกึษาและ

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน การจัดตัง้เขตพืน้ ท่ีการศึกษาให้ค านึงถึงปริมาณ

สถานศกึษา ประชากร วฒันธรรม และความเหมาะสมอ่ืน การประกาศจดัตัง้เขตพืน้ท่ีการศกึษาให้

เป็นอ านาจของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ โดยค าแนะน าของสภาการศกึษา  
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                  อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศึกษา 

 คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาประจ าเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

เป็นองค์คณะบคุคลท่ีท าหน้าท่ีบริหารงานบคุคลส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานในสงักดั ให้เป็นไปตามบทบญัญตัิท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 โดยมาตรา 21 ให้มี

คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาประจ าเขตพืน้ท่ีการศกึษา เรียกโดยย่อ

วา่ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยออกนามเขตพืน้ท่ีการศกึษานัน้ๆ 

 

 โครงสร้างของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศึกษา 

 โครงสร้างของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เรียกโดยย่อ

ว่า  อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศึกษา โดยออกนามเขตพืน้ท่ีการศึกษานัน้ๆ มีฐานะเป็นอนุกรรมการ

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ซึง่มาตรา 21 แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 ในระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา ซึง่ประกอบไปด้วย73 

1. ประธานอนกุรรมการ ซึง่อนกุรรมการเลือกกนัเอง 

2. อนกุรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 3 คน ได้แก่ 

2.1 ผู้แทนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

2.2 ผู้แทนจากครุุสภา 

2.3 ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 

3. อนกุรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 4 คน 

4. อนกุรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา จ านวน 3 คน 

4.1 ผู้แทนผู้บริหารสถานศกึษา จ านวน 1 คน 

4.2 ผู้แทนข้าราชการครู จ านวน 1 คน 

4.3 ผู้แทนบคุลากรทางการศกึษาอื่น จ านวน 1 คน 

 
                                                            

 73 กระทรวงศกึษาธิการ, พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พุทธศักราช 2547(กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ, 2548), 14. 
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อ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศึกษา 

       มาตรา 23 ของ พระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  
พ.ศ. 2547  ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศกึษา  มีอ านาจและหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบคุคลส าหรับข้าราชการครู และ 
บคุลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษารวมทัง้การก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่งและ
เกลี่ยอตัราก าลงัให้สอดคล้องกบันโยบาย การบริหารงานบคุคล ระเบียบ หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด 
                      การก าหนดนโยบายบริหารงานบคุคลเป็นการวางแผนลว่งหน้าว่าต้องการก าลงัคน
หรือต าแหน่งประเภทไหน จ านวนเท่าไร โดยคิดค านวณให้พอดีกบังาน โดยคิดค านวณให้จ านวน
คนพอดีกบังานท่ีต้องปฏิบตัิหรือสอดคล้องกบัความต้องการคนในหน่วยงาน ในการวางแผนอตัรา
อาจจะกระท าได้เสมอเน่ืองจากก าลงัคนในหน่วยงานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในระบบราชการมกั
มีการวางแผนล่วงหน้าอาจเป็นระยะสัน้ คือ รายปี และระยะยาว 3-5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานทางการศึกษามกัจะค านวณกรอบอตัราก าลงัปัจจุบนัเพื่อจะได้พิจารณาว่ามีต าแหน่ง
ปัจจบุนัเพียงพอแล้วส าหรับหน่วยงานการศกึษานัน้ หรือควรจะเพิ่มต าแหน่งใด ถ้าอตัราต าแหน่ง
ปัจจุบันเพียงพอแล้วก็ไม่อาจจะบรรจุเพิ่มใหม่ หรือไม่รับย้ายก็ได้  ถ้าอัตราต าแหน่งปัจจุบัน
เพียงพอ ไมเ่พียงพออาจจะบรรจเุพิ่มใหมห่รือรับย้ายบคุคลมาด ารงต าแหน่งเพิ่ม 
      ส าหรับกระทรวงศกึษาธิการ (2546) ได้ก าหนดขัน้ตอนและแนวปฏิบตัิในการวิเคราะห์
และวางแผนอตัราก าลงั การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือนไว้ดงันี ้74 
                 การวิเคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคน 
                 ขัน้ตอนและแนวปฏิบตัิ 

1.   วิเคราะห์ภารกิจและแผนอตัราก าลงัคนของครูและบคุลากรทางการศกึษา 
2.   ประสานการด าเนินการและประเมินสภาพความต้องการก าลงัคนกบัภารกิจของ 

หน่วยงานและสถานศกึษา 
3.   ก าหนดจ านวนอตัราก าลงัของสถานศกึษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
4.   จดัท าแผนอตัราก าลงัของเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
5.   เสนอแผนอตัราก าลงัเพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
6.   สง่เสริมให้สถานศกึษาจดัท าแผนอตัราก าลงัคนของสถานศกึษา 

                                                            

 74 กระทรวงศกึษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่เป็นนิตบุิคคล 
(กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ, 2546), 81. 
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7.   น าแผนสูก่ารปฏิบตัิ 
8.   ติดตามและประเมินผลการใช้อตัราก าลงัตามแผนก าลงัคน 

การเกลี่ยอตัราก าลงั การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน 
ขัน้ตอนและแนวทางการปฏิบตัิ 

1.   ประสานการจดัท าระบบข้อมลู 
2.   การวิเคราะห์ข้อมลูครูและบคุลากรทางการศกึษาเพื่อตรวจสอบการใช้ตาม 

ความจ าเป็น ความต้องการ ความขาดแคลน เทียบกบัเกณฑ์และแผนอตัราก าลงัสถานศกึษา 
3.   เสนอการก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิการเกลี่ยอตัราก าลงัครูและบคุลากร 

ทางการศกึษา ตอ่ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
4.   เสนอการตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือนตอ่ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษาเพ่ือ 

พิจารณาอนมุตัิ 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจแุละแตง่ตัง้ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา   
  การบรรจ ุหมายถึง การรับบคุคลเข้ารับราชการ 
  การแต่งตัง้ หมายถึง การมอบหมายหรือสั่งการให้ด ารงต าแหน่ง ซึ่งมีผลให้
ข้าราชการมีอ านาจหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบในต าแหน่งท่ีได้รับการแต่งตัง้รวมทัง้สิทธิและ
ประโยชน์ตา่งๆ เช่น การได้รับเงินเดือน การมีอ านาจในการปกครองบงัคบับญัชา 
                       ตามพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
พอจะจ าแนกการบรรจแุละการแตง่ตัง้ได้ ดงันี ้

1.   การย้าย 
         การย้าย หมายถึง การแต่งตัง้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารง

ต าแหน่งวา่ง การย้ายสบัเปลี่ยน และการย้ายโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือนไปด ารงต าแหน่งเดิม
ของหน่วยงานการศกึษาหรือสว่นราชการอ่ืน 

         การย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษากระท าได้ 3 กรณี 
1.  การย้ายกรณีปกติ หมายถึง การย้ายเพ่ืออยูร่่วมกบัคูส่มรส เพื่อดแูลบิดามารดา                   

การกลบัถ่ินภมูิล าเนา ผู้ขอย้ายไม่อยู่ระหว่างทดลองการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการหรือเตรียมพฒันา
อย่างเข้มและต้องด ารงต าแหน่งในหน่วยงานสถานศึกษานัน้ไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยไม่อยู่
ระหวา่งการลดศกึษาตอ่เต็มเวลา 

2.  การย้ายกรณีพิเศษ หมายถึง การย้ายตดิตามคูส่มรส การย้ายเน่ืองจากเจ็บป่วย 
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อย่างร้ายแรง การย้ายเน่ืองจากถูกคมุคามต่อชีวิต การย้ายเพื่อดแูลบิดา มารดาหรือคู่สมรส ซึ่ง
เจ็บป่วยอย่างรุนแรง ผู้ ขอย้ายไม่อยู่ระหว่างทดลองการปฏิบตัิหน้าท่ี ราชการหรือเตรียมพฒันา
อย่างเข้ม คู่สมรสต้องเป็นข้าราชการ ลกูจ้างประจ า ส่วนพนกังานของรัฐท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนหรือ
พนกังานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้องจดทะเบียนสมรสก่อนวนัท่ีคู่สมรสได้รับการแต่งตัง้ไปด ารงต าแหน่ง
ใหมแ่ละต้องอาศยัอยูด้่วยกนัและต้องยื่นค าขอย้ายภายในหนึง่ปี 

3.  การขอย้ายเพ่ือประโยชน์ตอ่ทางราชการ หมายถึง การย้ายเพ่ือแก้ปัญหาการ 
บริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษา การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การย้ายนีใ้ห้
อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาได้ตามความเหมาะสม กรณีท่ี
จ าเป็นต้องก าหนดคณุสมบตัิของผู้ ท่ีทางราชการประสงค์ให้ย้าย 
 

2. การขอเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ 
           การขอเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู 
           แนวทางการปฏิบตัิ 

1.   สถานศกึษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยาฐานะ/ขอ 
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาของสถานศกึษาไปยงัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

2.   ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/ขอก าหนด 
ต าแหน่งเพิ่มข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

3.   สง่ค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหนง่/เพื่อเลือ่นวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 
ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิม่จากข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาของสถานศกึษาตอ่
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเพ่ือน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษาและหรือ ก.ค.ศ.แล้วแตก่รณี 
พิจารณาอนมุตัิและเสนอผู้ มีอ านาจแตง่ตัง้ 
                  3.   การโอน 

4. การบรรจผุู้สอบแข่งขนัได้ 
การแตง่ตัง้หรือเลื่อนและแตง่ตัง้จากผู้สอบคดัเลือกหรือผู้ได้รับการคดัเลือก 

                 ขัน้ตอนและแนวทางปฏิบตัิ 
1.   มีหนงัสือเรียกตวัผู้สอบคดัเลือกหรือผู้ได้รับการคดัเลือกมาเลือกสถานศกึษา 
2.   ผู้อ านวยการเขตพืน้ท่ีการศกึษาหรือผู้บริหารสถานศกึษาแล้วแตก่รณีลงนาม 

ค าสัง่แตง่ตัง้ 
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3.   สง่ตวัผู้ได้รับการแตง่ตัง้หรือเลื่อนและแตง่ตัง้ไปรายงานตวัในสถานศกึษาหรือ 
หน่วยงานทางการศกึษาท่ีได้รับการแตง่ตัง้หรือเลื่อนและแตง่ตัง้ 

4.   สถานศกึษารายงานตวัเข้ารับต าแหน่งท่ีได้รับต าแหน่งหรือเลื่อนและแตง่ตัง้ 
5.   การทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ 

                 5. งานออกจากราชการ 
                    1. การลาออกจากราชการ 
                        แนวทางการปฏิบตัิ 

1. ผู้อ านวยการสถานศกึษาพิจารณาอนญุาตการลาออกจากราชการของครู 
ผู้ช่วย ครูและบคุลากรทางการศกึษาอื่น 

2. รายงานการอนญุาตการลาออกไปยงัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
                    2. การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบตัิหน้าท่ีราชการหรือไม่ผ่านการ
เตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเข้มต ่ากวา่เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
                        แนวทางการปฏิบตัิ 

1. ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ทดลองปฏิบตัิหน้าท่ี 
ราชการ หรือเข้ารับการพฒันาอย่างเข้มตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

2. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี 
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

3. ผู้อ านวยการสถานศกึษาสัง่ให้มีผู้ ท่ีไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบตัิ 
ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเข้ม ออกจากราชการ 
                    3. การออกจากราชการกรณีขาดคณุสมบตัิทัว่ไป 
                        แนวทางการปฏิบตัิ 

1. สถานศกึษาตรวจสอบคณุสมบตัิครูผู้ช่วย ครูและบคุลากรทางการศกึษาอื่น 
2. ผู้อ านวยการสถานศกึษาสัง่ให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาออก 

จากราชการหากภายหลงัปรากฏว่าขาดคณุสมบตัิทัว่ไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบ ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

3. รายงานการสัง่ให้ออกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
                    4. การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
                        แนวทางการปฏิบตัิ 
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1. ผู้อ านวยการสถานศกึษาสัง่พกัราชการหรือสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนใน 
กรณีท่ีครูผู้ช่วย ครู และบคุลากรทางการศกึษาอื่น มีกรณีถกูกลา่วหาวา่กระท าผิดวินยัร้ายแรงจร
ถกูตัง้คณะกรรมการสอบสวน หรือถกูฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาวา่กระท าผิดคดีอาญา (เว้นแตไ่ด้
กระท าผิดโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ) 

2. รายงานการสัง่พกัราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยงั 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
                 5. ให้ออกจากราชการเพราะเหตรัุบราชการนานหรือเหตทุดแทน 
                    ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดและรายงานการออกจาก
ราชการไปยงัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานอกจากด าเนินการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยงั
สามารถด าเนินการได้ ดงัตอ่ไปนีค้ือ 

1. กรณีเจ็บป่วยโดยไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีโดยสม ่าเสมอ 
    แนวทางการปฏิบตัิ 
       1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการปฏิบตัิราชการอนัเน่ืองมาจากการเจ็บป่วย 
       2. ถ้าผู้อ านวยการสถานศกึษาสัง่ให้ออกจากราชการ เมื่อเห็นวา่ไมส่ามารถ 

ปฏิบตัิราชการได้ 
2. กรณีไปปฏิบตัิงานตามความประสงค์ของทางราชการ 

                       แนวทางการปฏิบตัิ 
1. ผู้อ านวยการสถานศกึษาสัง่ให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ท่ี 

สมคัรใจจะไปปฏิบตัิราชการตามความประสงค์ของทางราชการ ออกจากราชการ 
2. รายงานการสัง่ให้ออกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

3. กรณีสัง่ให้ออกจากราชการเพราะขาดคณุสมบตัิทัว่ไป ตามมาตรา 30 แห่ง 
กฎหมายระเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา กรณีเป็นผู้ ท่ีไม่มีสญัชาตไิทย ม. 30 (1) 
กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ตาม(ม.30(4)) กรณี
เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบหรือเป็นโรคท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม.30 
(5)) กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี (ม.30 (5)(7)) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง (ม.30(8) หรือกรณีเป็นบคุคลล้มละลาย (ม.30 (9)) 
                       แนวทางการปฏิบตัิ 

1. สถานศกึษาตรวจสอบคณุสมบตัิครู ผู้ช่วยครู และบคุลากรทางการศกึษา 
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อ่ืนตามคณุสมบตัิในมาตรา (ม.30(1)(4)(5)(7)(8) หรือ (9)) แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา 

2. ผู้อ านวยการสถานศกึษาสัง่ให้ผู้ขาดคณุสมบตัิตามข้อ 1 ออกจากราชการ 
3. รายการสัง่ให้ออกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

                    4. กรณีขาดคณุสมบตัิทัว่ไป กรณีมีเหตสุงสัยว่าเป็นผู้ ไม่เลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ (ม.30(3)) 
                       แนวทางการปฏิบตัิ 

1.  ผู้อ านวยการสถานศกึษาสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนเม่ือมีเหตอุนัควร 
สงสยัวา่ครูผู้ช่วย ครูและบคุลากรทางการศกึษาอื่นผู้ใดเป็นผู้ขาดคณุสมบตัิทัว่ไป (ม.30(3)) 

2.  ผู้อ านวยการสถานศกึษาเสนอผลการสอบสวนตอ่ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ี 
การศกึษา 

3.  เม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษามีมติเป็นวา่เป็นผู้ขาดคณุสมบตัิทัว่ไปตาม 
มาตรา 30(3) ให้ผู้อ านวยการสถานศกึษาสัง่ให้ออกจากราชการ 
                    5. กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือ
ประพฤตตินไมเ่หมาะสม 
                       แนวทางการปฏิบตัิ 

1.  ผู้อ านวยการสถานศกึษาสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน เมื่อครูผู้ช่วย ครู 
และบคุลากรทางการศกึษาอ่ืน มีกรณีถกูกลา่วหาหรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่าหยอ่น ความสามารถ
ในอนัท่ีจะปฏบิตัิหน้าท่ีราชการ บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤตตินไมเ่หมาะสม 

2.  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศกึษา เห็นวา่ ครูผู้ช่วย ครู 
และบคุลากรทางการศกึษาอ่ืน ไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถไม่บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือเป็นผู้
ประพฤตตินเหมาะสมให้สัง่ยตุิเร่ือง แตถ้่าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศกึษา
เห็นวา่เป็นผู้หย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเ่หมาะสมให้สง่เร่ือง
ไปยงัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา พิจารณา 

3.  เม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษามีมติให้ผู้นัน้ออกจากราชการให้ 
ผู้อ านวยการสถานศกึษาสัง่ให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตทุดแทน 
                    6. กรณีมีมลทินมวัหมอง 
                          แนวทางการปฏิบตัิ 

1. ผู้อ านวยการสถานศกึษาตัง้คณะกรรมการสอบวินยัร้ายแรงกรณีมีเหตอุนั 
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สมควรสงสยัอยา่งยิ่งว่าครูผู้ช่วย ครุและบคุลากรทางการศกึษาอ่ืนได้มีการกระท าความผิดวนิยั
ร้ายแรงแตก่ารสอบสวนไมไ่ด้ความแน่ชดัพอท่ีสัง่ลงโทษวินยัอยา่งร้ายแรง ถ้าให้รับราชการตอ่ไป
จะท าให้เสยีหายตอ่ทางราชการอยา่งร้ายแรง 

2. ผู้อ านวยการสถานศกึษาเสนอผลการสอบสวนไปยงัส านกังานเขตพืน้ท่ี 
การศกึษา เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษาพิจารณา 

3. เม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษามีมติให้ผู้นัน้ออกจากราชการเพราะมี 
มลทินหรือมวัหมองกรณีท่ีถกูสอบสวนข้างต้น ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสัง่ให้ออกจากราชการ
เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตทุดแทน 
                    7. กรณีได้รับโทษจ าคกุโดยค าสัง่ของศาลหรือรับโทษจ าคกุโดยพิจารณาถึงท่ีสดุใน
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  
                    แนวทางการปฏิบตัิ 

1.  การเพื่อรับบ าเหน็จ บ านาญ เหตทุดแทนเมื่อปรากฏว่าครูผู้ช่วย ครูและ 
บคุลากรทางการศกึษาอ่ืน ได้รับโทษจ าคกุโดยค าสัง่ของศาลหรือรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึง
ท่ีสดุในความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

2.  รายงานผลการสัง่ให้ออกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
                        3.  การแตง่ตัง้ผู้ถกูพกัหรือออกจากราชการไปก่อนกลบัเข้ารับราชการ 
                        4.  การบรรจผุู้ ได้รับคดัเลือก 
                        5.  การบรรจผุู้ทรงคณุวฒุิ 
                        6.  การบรรจผุู้ ไปรับราชการทหาร 
                        7.  การบรรจผุู้ เคยเป็นข้าราชการครู ผู้ เคยเป็นข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน 
                        8.  การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น 
                        9.  ผู้ มีอ านาจในการบรรจแุละแตง่ตัง้ข้าราชการครู 
                 พระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 ก าหนด
เก่ียวกบัผู้ มีอ านาจสัง่บรรจแุละแต่งตัง้ตามมาตรา 53 ดงันี ้
                 “มาตรา 53 ภายใต้บงัคบัมาตรา 45 วรรคหนึ่ง มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 
มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67 การบรรจแุต่งตัง้ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษาผู้ มีอ านาจดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้บรรจแุละแตง่ตัง้” 

1.   การบรรจแุละแตง่ตัง้ต าแหน่งซึง่มีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ เมื่อได้รับอนมุตัิ 
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จาก ก.ค.ศ.แล้วให้ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของสว่นราชการท่ีนัน้สงักดัอยู่ เป็นผู้ มีอ านาจสัง่บรรจแุละ
ให้รัฐมนตรีเข้าสงักดัน าเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แตง่ตัง้ 

2.   การบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศกึษาเขตพืน้ท่ี 
การศึกษา และต าแหน่งผู้อ านวยการเขตพืน้ท่ีการศึกษาเช่ียวชาญ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นผู้ มีอ านาจสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ 

3.   การบรรจแุตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่รองผู้อ านวยการสถานศกึษา ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานศกึษา ต าแหนง่รองเขตพืน้ท่ีการศกึษา ต าแหนง่ผู้บริการท่ีเรียกช่ืออยา่งอื่นตาม
มาตรา 38 ข.(7) ต าแหน่งศกึษานิเทศก์ ต าแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) 
ในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ต าแหน่งท่ีมีมีวิทยาฐานะช านาญการ ต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งท่ีมีวิทยาฐานะเช่ียวชาญ ให้ผู้อ านวยการงานเขตพืน้มี่การศกึษา เป็นผู้
มีอ านาจในการสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้โดยอนมุตัิ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

4.   การบรรจแุตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย ต าแหน่งครู และต าแหน่งบคุลากรทาง 
การศกึษาอ่ืนตามมาตรา 38 8(2) ในสถานศกึษา ให้ผู้อ านวยการสถานศกึษาเป็นผู้ มีอ านาจสัง่
บรรจแุละแตง่ตัง้โดยอนมุตัิ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

5.   การบรรจแุละแตง่ตัง้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาซึง่มิได้อยูใ่นสงักดั 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา ให้ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของสว่นราชการท่ีผู้นัน้สงักดัอยูเ่ป็นผู้ มีอ านาจในการสัง่
บรรจแุละแตง่ตัง้โดยอนมุตัิก.ค.ศ.หรืออ.ก.ค.ศ.มอบหมายเว้นแตต่ าแหน่งซึง่มีวทิยาฐานเช่ียวชาญ
พิเศษให้ด าเนินการตาม (1) โดยอนโุลม 

6.   การบรรจแุตง่ตัง้ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์       ต าแหน่งรอง 
ศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์ ตามมาตรา 38ค (3) ถึง (6) ต าแหน่งรองอธิการบดี ตาม
มาตรา 3ข (5) และ (6) ให้น ากฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา   
มาบงัคบัใช้อนโุลม 
                 ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้มี่การศกึษาตาม
วรรคหนึง่ (2) ประกอบด้วย ปลดักระทรวงศกึษาธิการ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการสภา
การศกึษาเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษา เลขาธิการครุสภา เป็นกรรมการ และเลขาธิการ ก.ค.ศ.
เป็นกรรมการและเลขานกุารท าหน้าท่ีคดัเลือกบคุคลท่ีสมควรได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาตามจ านวนเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
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                 คุณสมบตัิหลกัเกณฑ์การคดัเลือกและวิธีการคดัเลือกเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
บรรดาบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิถึงผู้ มีหมายถึงอ านาจตามมาตรา 53 ให้หมายถึงผู้ มีอ านาจ
สัง่บรรจตุามวรรคหนึ่ง (1) หรือผู้สัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ตามวรรคหนึ่ง (2) (3) (4) หรือ (6) แล้วแต่
กรณี 
        3. การให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัการพิจารณาความดีและความชอบของผู้บริหาร
สถานศกึษา ผู้บริหารการศกึษาในหน่วยงานการศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษาและข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
                    ในการพิจารณาความดีความชอบนัน้ ในพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา บัญญัติไว้ว่าให้ผู้ บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ในระดบัสถานศกึษา ไว้ดงันี ้
         การเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
                    การเลื่อนขัน้เงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษได้เสนอแนวทางในการปฏิบตัิดงันี ้

1.  ผู้อ านวยการสถานศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ 
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาโดยสถานศกึษา 

2. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ด้วยการ 
เลื่อนขัน้เงินเดือน 

3. ผู้อ านวยการสถานศกึษาพิจารณาสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม่ เลื่อนขัน้เงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องชีแ้จงเหตใุห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดงักลา่วทราบ กรณีเลื่อนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ท่ีถึง
แก่ความตายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้รายงานไปยังส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษา เพื่อด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

4. รายงานการสัง่เลื่อนและไมเ่ลื่อนขัน้เงินเดือนของข้าราชการครูและบคุลากร 
ทางการศกึษาไปยงัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เพื่อจดัเก็บข้อมลูในทะเบียนประวตัิตอ่ไป 
                     การเลื่อนขัน้เงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ 
ได้เสนอแนวทางในการปฏิบตัิดงันี ้

1. แจ้งช่ือผู้ตายและข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวกบัการตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิ 
ราชการให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเพื่อด าเนินการขอความเห็นชอบไปยงัคณะรัฐมนตรี 

2. สัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณ 
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บ าเหน็จบ านาญ 
3. รายงานผลการด าเนินการไปยงัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเพื่อด าเนินการ 

ตอ่ไป 
                       การเลื่อนขัน้เงินเดือนกรณีไปศกึษาต่อฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบตัิงานวิจยัได้เสนอ
แนวทางในการปฏิบตัิดงันี ้

1. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมลูของผู้ไปศกึษาตอ่ ฝึกอบรม ด ู
งานหรือปฏิบตัิงานวิจยั จากสถานศกึษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ 

2. ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
3. สัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนส าหรับผู้ ท่ีปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
4. รายงานผลการด าเนินการไปยงัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

                 ตามพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศกัราช 
2547 ในการเลื่อนขัน้เงินเดือนนัน้ ก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาแตง่ตัง้คณะกรรมการการขึน้พิจารณา 
โดยยดึหลกัคณุธรรม มีความเท่ียงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาผลการปฏิบตัิงานเป็นหลกั
และความประพฤติในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นหลักในการ
พิจารณา 
       4. การพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ                  
การอทุธรณ์ และการร้องทกุข์ตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษาพทุธศกัราช 2547 
                       วินยัเป็นองค์ประกอบส าคญัในการบริหารองค์การโดยเฉพาะการบริหารงานบคุคล
ซึง่ในด้านวิชาการได้มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายของวินยัหลายคน ดงันี ้
                       พนสั หนันาคินทร์ ได้ให้ความหมาย วินยัว่า หมายถึง ข้อบญัญตัิท่ีวางไว้เป็นหลกั
ก ากับพฤติกรรมและมีมาตรการส าหรับควบคุมความประพฤติและการกระท าของผู้ปฏิบตัิงาน 
เพื่อให้สามารถรักษาความเป็นระเบียบอนัจะท าให้กิจการตา่งๆ ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยก่อให้เกิด
ผลดตีอ่การปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมายตามจดุประสงค์หรือเจตนารมณ์ขององค์กร75 
                       วงจันทร์ ชีวธาดาวิรุทน์ ได้ให้ความหมาย วินัยว่า หมายถึง การควบคุมความ
ประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนท่ีพึงประสงค์และให้ความหมายวินยัข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า หมายถึง ข้อบญัญัติท่ีก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบตัิตาม

                                                            

 75 พนสั หนันาคนิทร์, ประสบการณ์ในการบริหารบุคลากร (กรุงเทพฯ  : 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542),202-213. 
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หมวดท่ี 6 แห่งพระราชบญัญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ.2547 ให้ครู
ประพฤติปฏิบตัิในฐานะท่ีอาชีพครูเป็นอาชีพพิเศษ ท าหน้าท่ีในการอบรมสัง่สอนศิษย์ จ าเป็นต้อง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ ได้ก าหนดไว้เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประพฤตปิฏิบตัิ ดงันี ้
                       มาตรา 82 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาต้องรักษาวินยัท่ีบญัญตัิเป็น
ข้อห้ามและข้อปฏิบตัิไว้ในหมวดนีโ้ดนเคร่งครัดอยูเ่สมอ 
                       มาตรา 83  ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาต้องสนบัสนนุการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ด้วยความบริสทุธ์ิใจและมีหน้าท่ีวางรากฐานให้เกิดระบอบประชาธิปไตยเช่นวา่นัน้ 
            มาตรา 84  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ 
ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เสมอภาคและเท่ียงธรรม มีความวิริยะอตุสาหะ ขยัหมัน่เพียร ดแูลเอาใจ
ใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการแลละต้องปฏิบตัิตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อยา่งเคร่งครัด 
                       ห้ามมิให้อาศยัหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศยัอ านาจและหน้าท่ีทางราชการของตนไม่ว่าจะ
ทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน 
                       การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้ อ่ืน
ได้รับประโยชน์ท่ีมิควรได้เป็นการทจุริตตอ่หน้าท่ีราการเป็นความคิดผิดวินยัร้ายแรง 
            มาตรา 85 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ   
ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบยีบแบบแผนของทางราชการและหนว่ยงานทางการศกึษา มติรัฐมนตรี
หรือนโยบายของรัฐบาลโดยยึดถือประโยชน์สูงสดุของผู้ เรียนและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
ทางราชการ 
            การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน     
ของทางราชการและหน่วยงานทางการศกึษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลประมาท
เลินเล่อหรือขาดความเอาใจใส่ดแูล ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของทางราชการ อนัเป็นเหตใุ ห้เกิด
ความเสียหายอยา่งร้ายแรงเป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
                     มาตรา 86 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องปฏิบตัิตามค าสัง่          
ของผู้บงัคบับญัชาซึง่สัง่ในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่
ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนัน้ จะท าให้เกิดความเสียหาย ต่อทาง
ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความคิดเห็นเป็นหนงัสือภายใน 
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7 วนั เพื่อให้ผู้บงัคบับญัชาทบทวนค าสัง่นัน้ก็ได้และเม่ือเสนอความเห็นไปแล้ว ผู้บงัคบับญัชา
ยืนยนัให้ปฏิบตัิตามค าสัง่เดมิ ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาต้องปฏิบตัิตาม 
                    การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าท่ี
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบทางราชการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่         
ทางราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
                    มาตรา 87 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ต้องตรงตอ่เวลา อทุิศตนให้แก่
ทางราชการและผู้ เรียน จะละทิง้หรือทอดทิง้หน้าท่ีราชการโดยไมมี่เหตอุนัสมควรมิได้ 
                    การละทิง้หน้าท่ีหรือทอดทิง้หน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร เป็นเหตใุห้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงหรือการละทิง้หน้าท่ีราชการติดต่อในราวเดียวกนัเป็น
เวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติกรรมอันแสดงถึงความจงใจ         
ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
          มาตรา 88 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องประพฤติตนเป็น
แบบอย่างแก่ผู้ เรียน ชมุชน สงัคม มีความสภุาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคี ช่วยเหลือเกือ้กลูตอ่
ผู้ เรียนและระหว่างข้าราชการด้วยกนัหรือผู้ ร่วมปฏิบตัิราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความ
เป็นธรรมแก่ผู้ เรียนและประชาชนผู้มาตดิตอ่ราชการ 
          การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงผู้ เรียน หรือประชาชนผู้มา
ติดตอ่ราชการอยา่งร้ายแรงเป็นความผิดทางวินยัอยา่งร้ายแรง 
                    มาตรา 89 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ต้องไม่กลัน่แกล้ง กลา่วหาหรือ
ร้องเรียนผู้ อ่ืนโดยปราศจากความจริง 
          การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็น
ความผิดทางวินยัอยา่งร้ายแรง 
                    มาตรา 90 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้
ผู้ อ่ืนกระท าการหาประโยชน์อนัอาจท าให้เส่ือมเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศกัดิ์ใน
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
                    การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าโดยมีความมุ่งหมายจะเป็นการซือ้ขาย 
หรือให้ได้รับต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการกระท า
อ่ืนมีลกัษณะเป็นการให้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพื่อให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนยินดี  
รับการบรรจแุตง่ตัง้โดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเท่ียงธรรมเป็นความผิดทางวินยัอยา่งร้ายแรง 
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         มาตรา 91 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ต้องไม่คดัลอกหรือลอกเลียน
ผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืนโดยมิชอบ หรือน าเอาผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืนโดยมิชอบ จ้างวาน
ใช้ผู้ อ่ืนท าผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเลื่อน
ต าแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ หรือเลื่อนเงินเดือนในระดบัสูงขึน้ การฝ่าฝืนหลกัการ ดงักล่าวเป็น
ความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมด าเนินการคัดลอกหรือลอกเลียน
ผลงานผู้ อ่ืนโดยมิชอบหรือรับจดัท าผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้ อ่ืน
น าผลงานนัน้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึง่เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
          มาตรา 92 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จดัการ
หรือผู้จดัการหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะงานคล้ายคลงึกนันัน้ในห้างหุ้นสว่นหรือบริษัท 
                    มาตรา 93 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ต้องวางตนเป็นกลางทางการ
เมืองในการปฏิบตัิหน้าท่ีและการปฏิบตัิอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัประชาชน โดยไม่อาศยัอ านาจและหน้าท่ี
ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ สง่เสริมเกือ้กลู สนบัสนนุบคุคล กลุม่บคุคลหรือพรรคการเมืองใด 
                    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่เก่ียวข้องกับการด าเนินการใดๆ 
อนัมีลกัษณะเป็นการทุจริตโดยการซือ้สิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตัง้สมาชิกรัฐสภา สมาชิก
ท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ินหรือการเลือกตัง้อ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมทัง้ไมใ่ห้การสง่เสริม รวมทัง้ไมใ่ห้การสง่เสริม สนบัสนนุหรือชกัจงูให้ผู้ อ่ืนกระท า
การลกัษณะเดียวกนั การด าเนินการท่ีฝ่าฝืนหลกัการดงักลา่วนีเ้ป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
         มาตรา 94 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ต้องรักษาช่ือเสียงของตนและ
รักษาเกียรติศกัดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใดๆ อนัได้ช่ือ
วา่ประพฤตชิัว่ 
         การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก โดย          
ค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ หรือโทษท่ีหนกักว่าจ าคกุเว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดโดยประมาท
หรือความผิดลหโุทษหรือการกระท าอ่ืนใดอนัได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรงเป็นความผิด
วินยัอยา่งร้ายแรง 
         ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ท่ีเสพยาเสพติดหรือสนบัสนนุให้ผู้ อ่ืนเสพ
ยาเสพติด เลน่การพนนัเป็นอาจิณ หรือกระท าการลว่งละเมิดทางเพศตอ่ผู้ เรียนหรือนักศกึษาไม่ว่า
จะอยูใ่นความดแูล รับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
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                    มาตรา 95 ให้ผู้บงัคบับญัชามีหน้าท่ีเสริมสร้างและพฒันา ให้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา   
มีวินัยป้องกันมิให้ผู้ ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดวินัยและการด าเนินการทางวินัย            
แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาซึง่มีกรณีอนัมีมลูควรกลา่วหาวา่กระท าผิดวินยั 
                    การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท าโดยปฏิบัติตน         
เป็นแบบอย่างท่ีดี คือ การฝึกอบรม การสร้างขวญัและก าลงัใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในท่ีจะ
เสริมสร้างและพฒันาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาให้เป็นไปทางท่ีมี
วินยั 
                    การป้องกนัมิให้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชากระท าความผิดวินยัโดยให้กระท าโดยเอาใจใส ่
สังเกตการณ์และขจัดเหตุท่ีอาจจะก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย  ในเร่ืองอันอยู่ในวิสัยท่ีจะ
ด าเนินการป้องกนัตามควรแตก่รณีได้ 
                    เม่ือมีการกลา่วหาโดยปรากฏตวัผู้กลา่วหาหรือกรณีเป็นท่ีสงสยัว่าข้าราชการครุและ
บคุลากรทางการศกึษา ผู้ ใดกระท าผิดวินยัโดยยงัไม่มีพยานหลกัฐาน ให้ผู้บงัคบับญัชารีบด าเนิน  
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบือ้งต้นว่ากรณีมีมลูท่ีควรกล่าวหาว่าผู้นัน้กระท าผิดวินยัหรือไม่ ถ้า
เห็นวา่กรณีไม่มีมลูท่ีควรกลา่วหาวา่กระท าผิดวินยัจึงยตุิเร่ืองได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมลูท่ีควรกลา่วหา
วา่กระท าผิดวินยัก็ให้ด าเนินการทนัที 
         การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ ใต้บงัคบับัญชาซึ่งกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดวินยัให้ด าเนินตามท่ีบญัญตัิในหมวด 7 
                    ผู้บงัคบับญัชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรานีต้ามหมวด 7 หรือมีพฤติกรรม
ปกป้อง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้ ใต้บงัคบับัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบตัิหน้าท่ีดังกล่าวโดย     
ไม่สจุริตให้ถือวา่ผู้นัน้กระท าผิดวินยั 
                    มาตรา 96 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ผู้ ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อปฏิบตัิตามท่ีบญัญัติไว้ในหมวดนี ้ผู้นัน้กระท าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัยเว้นแต่      
มีเหตอุนัควรงดโทษตามท่ีบญัญตัิไว้ในหมวด 7 
         โทษทางวินยัมี 5 สถานคือ 

1. ภาคทณัฑ์ 
2. ตดัเงินเดือน 
3. ลดขัน้เงินเดือน 
4. ปลดออก 
5. ไลอ่อก 



 116 

                    ผู้ ใดลงโทษปลดออก ให้ผู้ นัน้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออก
ราชการ 
                    มาตรา 97 การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ท าเป็นค าสัง่ 
วิธีการออกค าส่งเก่ียวกบัการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผู้สัง่ลงโทษต้องสัง่ลงโทษ
ให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโทสจริต หรือลงโทษผู้ ไม่มี
ความผิดค าสั่งลงโทษแสดงว่าผู้ ลงโทษกระท าความผิดในกรณีใดตามมาตราใดและมีเหตุผล
อยา่งไรจงึก าหนดโทษเช่นนัน้ 
                 สรุปได้ว่า วินยัเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้ในการบริหารงานบคุคลเพราะในองค์กรหนึ่งๆ ก็จะมี
บคุลากรท่ีปฏิบตัิตามระเบียบและชอบฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง ดงันัน้ ผู้บริหารองค์กรต้องใช้วินยัเป็น
เคร่ืองมือช่วยในการบริหารด้วยความเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการท างานและ
ควบคมุความประพฤติให้อยูใ่นกรอบ 
                 5. การสง่เสริม สนบัสนนุการพฒันา การเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ การปกป้องคุ้มครอง
ระบบคณุธรรม การจดัสวสัดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาในหน่วยงานการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
                    การพฒันาบุคลากร เป็นการท าให้คนท่ีท างานมีคณุภาพและประสิทธิภาพในการ
ท างานท่ีดีกวา่เดมิ  
                    การเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ เป็นสิ่งท่ีส าคญัตอ่การปฏิบตัิงานของคนในการท่ีจะ
อทุิศเวลาการท างาน เสียสละเพื่อประสิทธิภาพของการท างานในองค์กรนัน้ คนท่ีปฏิบตัิงานได้ดี
ต้องอาศยัขวญัและก าลงัใจในการท างาน ซึง่เสนาะ ติเยาว์ ได้กลา่วถึงการสร้างขวญัแก่คนงานไว้ 
4 วิธี คือ 

1.  การบริหารงาน หากฝ่ายบริหารงานด าเนินงานอย่างมีหลกัเกณฑ์ และด้วยความ 
ยตุิธรรม ขวญัและก าลงัใจของคนงานก็จะเกิดขึน้ และความเป็นผู้น าของผู้บริหารจะสง่เสริมให้เกิด
ท่าท่ีในทางท่ีดีต่อผู้ ใต้บงัคบับญัชา หากหัวหน้าไม่รู้จักวางแผนแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบแล้ว 
ค าสัง่ก็อาจไมเ่ป็นท่ีพอใจแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา หากลกูน้องเห็นวา่หวัหน้าเป็นผู้ ท่ีรักษาผลประโยชน์
ให้แก่เขาตัง้มัน่อยู่ในความยุติธรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีความสามารถในทางชกัจูง
จิตใจของผู้ใต้บงัคบับญัชาแล้วเขาก็จะเช่ือฟังค าสัง่และร่วมมือกนัดี 

2. โครงสร้างขององค์กร การเสริมสร้างท่าทีและขวญัให้กบัคนงานในสว่นท่ีเก่ียวกบั 
โครงสร้างขององค์กร ได้แก่ การขยายงานออกไป การขยายงานมีจดุมุ่งหมายเพื่อเพิ่มงาน และลด
ความเบื่อหน่ายในการท างานลง รวมทัง้เพื่อใช้ความรู้ ความสามารถของแต่ละคนได้เต็มท่ี 
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แผนการขยายงานท าให้คนงานมีอิสระในการท างาน มีความรับผิดชอบมากขึน้ ลดการท างานท่ีมี
ลกัษณะซ า้ซาก และเปิดโอกาสให้คนแสดงความสามารถได้มากขึน้ มีความยินดีท่ีได้เห็นอะไร     
ท่ีใหมไ่ปกวา่เดมิ แตล่ะคนได้รับมอบหมาย ให้ท างานท่ีแสดงถึงความก้าวหน้า คนงานได้รับ ความ
พอใจท่ีเห็นตนมีความส าคัญ โดยเฉพาะคนไม่มีต าแหน่งงาน หรือต าแหน่งต ่าก็มีโอกาส             
ได้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้ เป็นการขยายต าแหน่ง ปริมาณงาน อตัราเงินเดือนและเพิ่มฐานะให้สงูขึน้ 

3. การให้มีสว่นร่วม การก่อให้เกิดความรู้สกึวา่มีสว่นร่วมในสงัคมหรือองค์กร   ท่ีเขา 
ท างานอยู่ จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างขวัญก าลังใจกับคนงานมากขึน้ การให้
คนงานมีส่วนร่วมจะส่งเสริมให้มีการร่วมมือจากกลุ่ม สามารถเรียนรู้พฤติกรรมและความรู้สึก
ทางด้านจิตวิทยาของคนงานได้มากท าให้รู้ท่าทีของคนงานท่ีแสดงอออกมาจากการเสนอ       
ความคิดเห็น การวางแผน และการตดัสินใจ ท าให้รู้ว่าแต่ละคนมีความสามารถ มีความคิดเห็น
อยา่งไร เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถของแตล่ะคน 

4. การจดัการปัญหาข้อขดัแย้ง ข้อขดัแย้งตา่ง ท่ีเกิดขึน้อาจจะก่อให้เกิดผลดี    และ 
ผลเสีย แตล่ะข้อขดัแย้งตา่งๆ ย่อมมีผลกระทบกระเทือนตอ่ขวญัของคนงาน ดงันัน้การขจดัปัญหา
ข้อขดัแย้งและการป้องกนัไม่ให้เกิดการขดัแย้งขึน้ในองค์กร จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างขวญั
ให้เกิดขึน้ การแก้ไขปัญหาข้อขดัแย้ง ผู้บริหารต้องใช้ความสามารถส่วนตวัในการวิเคราะห์ศกึษา
ลกัษณะและสาเหต ุการขดัแย้งให้รอบคอบ การตดัสินใจและการประนีประนอมเป็นคุณสมบตัิ     
ท่ีส าคญัในการแก้ปัญหา การพิจารณาปัญหาอย่างเปิดเผย ความยุติธรรมและการกระท าอย่าง
ทนัท่วงทีตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้จะช่วยลดการขดัแย้งได้ 
              6. การก ากบั ดแูล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบคุคลของข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษาในหน่วยงานการศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
                    ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานนัน้มีขัน้ตอนในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ดงันี ้

1. ก าหนดวตัถปุระสงค์ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
2. ก าหนดแบบและก าหนดลกัษณะงานท่ีจะประเมิน 
3. ก าหนดตวัผู้ประเมินและท าการอบรมผู้ประเมิน 
4. ก าหนดวิธีการประเมินผลงาน 
5. การวิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลท่ีได้จากการประเมินไปใช้ 
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                    การเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการให้กบัข้าราชการครูในการศกึษานัน้ 
กระทรวงศกึษาธิการ ให้สถานศกึษาถือแนวปฏิบตัิ ดงันี ้76 
                       การพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

1. การพฒันาก่อนมอบหมายการปฏิบตัิหน้าท่ี มีแนวทางการปฏิบตั ิดงันี ้
1.1 ผู้อ านวยการสถานศกึษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ ท่ีได้รับการสรรหา 

และบรรจแุตง่ตัง้เป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 
1.2 แจ้งภาระงานมาตรฐานคณุภาพ งานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ 

วิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ก่อนมีการมอบหมายหน้าท่ีให้ผู้ปฏิบตัิงาน 

1.3 ด าเนินการตดิตาม ประเมินผลและจดัให้มีการพฒันาตามความ 
เหมาะสมและตอ่เน่ือง 

2. การพฒันาระหวา่งปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ (ม.79) 
แนวทางการปฏิบตัิ 
1. ศกึษา วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพฒันาตนเองของข้าราชการ 

ครูและบคุลากรทางการศกึษาและสถานศกึษา 
2. ก าหนดหลกัสตูรการพฒันาให้สอดคล้องกบัความต้องการจ าเป็นในการ 

พฒันาตนเองของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาและสถานศกึษา 
3. ด าเนินการพฒันาตามหลกัสตูร 
4. ติดตาม ประเมินการพฒันา 
5. รายงานผลการด าเนินงานไปยงัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

3.  การพฒันาก่อนเลื่อนต าแหน่ง (ม.80) 
                              แนวทางการปฏิบตัิ 

1. ศกึษา  วิเคราะห์  คณุลกัษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ลกัษณะงานตาม 
ต าแหน่งท่ีได้รับการปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศกึษา 

2.  ด าเนินการอบรมเพ่ือเพิ่มความรู้ ทกัษะ เจตคติท่ีดี คณุธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม 

                                                            

 76 กระทรวงศกึษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่เป็นนิตบุิคคล 
(กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ, 2546), 57. 
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3.   ติดตาม ประเมินการพฒันา 
                          4. การพฒันากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ (ม.55) 

แนวทางการปฏิบตัิ 
1.   ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
2.   รายงานผลการด าเนินงานไปยงัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

                 การก ากบั ดแูล ติดตามและประเมินผลการด าเนินการบริหารงานบคุคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษานัน้เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะเป็นการประเมินว่าผู้ ปฏิบัติงาน                 
มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือไม่ เพื่อเป็นเคร่ืองมือประกอบการพิจารณาเก่ียวกับ         
การบริหารงานบคุคลในด้านตา่งๆ เช่น การบรรจแุตง่ตัง้ การด ารงต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ ซึง่ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานนัน้มีขัน้ตอนในการประเมินผล
การปฏิบตัิงานท่ีถกูต้องและน าผลการประเมินไปใช้ตามความเป็นจริง 
  7. จดัท าและพฒันาฐานข้อมลูข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในหน่วยงาน

การศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา  

  จดัท าฐานข้อมลูข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

          ก าหนดวิธีการพฒันาฐานข้อมลูและน ามาใช้ในการบริหารงานบคุคล 

  8. จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศกึษาในหน่วยงานการศกึษาเพ่ือเสนอ  ก.ค.ศ.  

  ก าหนดรูปแบบและจดัท ารายงานประจ าปีตอ่  ก.ค.ศ. 

  9. พิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองการบริหารงานบคุคลในเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีไม่อยู่

ในอ านาจและหน้าท่ีของผู้บริหารของหน่วยงานการศกึษา 

            10. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัินี ้กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี ก.ค.ศ. 

มอบหมาย 

 
       กล่าวโดยสรุปข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา มี
บทบาทท่ีส าคญัท่ีด าเนินการพฒันาให้องค์การมีความก้าวหน้า ส่งเส ริม สนับสนุน และพฒันา
นักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพอันพึงประสงค์ของสังคม เป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิงาน เสริมสร้างปริมาณและคณุภาพของงานให้มีประสิทธิผลสงูสดุเป็นผู้ติดตอ่ประสานงาน
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ในองค์กรเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ เป็นผู้น าให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา เป็นผู้ควบคมุ ก ากบั  ดแูลการ
ปฏิบตัิงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
 
ความสัมพันธ์ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศกึษากับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
               อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษาเป็นองค์คณะบคุคลท่ีมีบทบาทหน้าท่ีด้านการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นองค์คณะบคุคลท่ีมี
หน้าท่ีในการก ากับและส่งเสริม สนบัสนุนกิจการของสถานศึกษารวมทัง้มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับ
การบริหารงานบคุคลส าหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศกึษานัน้ แต่ทัง้นี ้
บทบาทหน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษาและคณะกรรมการสถานศกึษาจะมีความแตกตา่ง
กันในส่วนของภารกิจ กล่าวคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานจะมีบทบาทหน้าท่ี
ครอบคลุมภารกิจหลกัทัง้ 4 ด้านคือ ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป และ       
ด้านบริหารงานบุคคล แต่อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศึกษาจะมีบทบาทเฉพาะท่ีเก่ียวกับด้านการ
บริหารงานบุคคลและมีขอบข่ายครอบคลุมสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในสงักัดทุกแห่งท่ีอยู่ภายใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานัน้ 
                  อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศึกษา และคณะกรรมการถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ต่างเป็นองค์
คณะบคุคลท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจดัการ หากมุง่หวงัประสทิธิภาพและสมัฤทธิผลของการ
บริหารโดยองค์คณะบุคคล ต้องใช้หลักประชาธิปไตยเป็นหลักในการบริหารกล่าวคือต้องยึด
กฎหมาย กฎ หลกัเกณฑ์ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ เป็นตวัก าหนด เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่าง    
มีประสิทธิภาพ องค์คณะต้องมีความรับผิดชอบต่อภารกิจท่ีได้ปฏิบตัิและการใช้ดลุยพินิจไปแล้ว 
และต้องถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกัและองค์คณะต้องมีความบริสทุธ์ิใจต่อการปฏิบตัิตาม
ภารกิจและต้องไมเ่ข้าไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอ่สว่นตนหรือของพวกพ้องของตนเองเป็นต้น 
 

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวจิัยภายในประเทศ 

                  ทองย่อม สาครสูงเนิน ได้ท าการศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารด้าน

คุณธรรมจริยธรรมของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มหาสารคาม เขต 1 ผลการศกึษาพบว่า 1) ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศกึษามีความคิดเห็นว่า 
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พฤติกรรมการบริหารด้านคณุธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต 1 โดยรวมและรายด้านทกุด้านมีระดบัพฤติกรรมการบริหาร

อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัพฤติกรรมการบริหารเป็นรายด้านตามค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อยคือ พฤติกรรมการบริหารด้านคณุธรรมจริยธรรมในการครองคน  พฤติกรรมการบริหาร

ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการครองตนและพฤติกรรมการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรมในการ

ครองงาน และ 2) ครูผู้สอนและกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีประสบการณ์การปฏิบตัิงาน

ท่ีแตกต่างกัน ปฏิบตัิงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมการบริหาร

คณุธรรมทัง้ 3 ด้านและโดยรวมไม่แตกตา่งกนั77                

                 บญัชา โควสรัุตน์ ได้ท าการศกึษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดกรมสามญัศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานีตามเพศและประสบการณ์      

ในการปฏิบตัิงาน ผลการวิจยัพบว่า 1) ข้าราชการครู มีความคิดเห็นตอ่พฤติกรรมทางจริยธรรม

ผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัอบุลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก  2)ข้าราชการครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักัดกรมสามญัศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน      

3) ข้าราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดกรมสามญัศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี โดย

ภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั78 

                                                            

 77 ทองยอ่ม สาครสงูเนิน, “พฤติกรรมการบริหารด้านคณุธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต 1” (วทิยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม, 2548), 146-148. 
 78 บญัชา โควสรัุตน์, “พฤตกิรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดั
กรมสามญัศกึษา จงัหวดัอบุลราชธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
บริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี, 2551), 69. 
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                 ปรีชา อยู่ภักดี ได้ท าการศึกษาการปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร

สถานศกึษา สพท.ชยัภมูิ เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ ความสมัพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นของครูผู้สอน

และกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า มีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกคอ่นข้างสงู ข้าราชการ

ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีความคิดเห็นว่าการปฏิบัติตนตามคุณธรรม

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศกึษาโดยภาพรวมเห็นว่าอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสุดคือ คุณธรรมจริยธรรม   

ในการครองงาน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ คณุธรรมจริยธรรมในการครองคน และคณุธรรม

จริยธรรมในการครองตน  

      พนัวิภา กาวินจ๊ะ ได้ท าการศกึษาการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชียงราย เขต 3 ผลการศกึษาพบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนและข้าราชการครูมากกวา่ร้อยละ 50 เห็นวา่คณะอนกุรรมการได้พิจารณาก าหนดนโยบาย
ในการบริหารงานบุคคลโดยได้วิเคราะห์และก าหนดแผนอตัราก าลงัข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีแนวทางท่ีชดัเจนในการเลื่อนต าแหน่งวิทยฐานะ ได้ส ารวจอตัราว่างของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ก าหนดคณุสมบตัิของผู้สอบและหลกัเกณฑ์วิธีการสอบ
บรรจแุตง่ตัง้ ด าเนินการสอบบรรจแุละด าเนินการแตง่ตัง้อย่างถกูต้องโปร่งใส ได้สร้างความเข้าใจ
เก่ียวกบัวิธีการ หลกัเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ สนบัสนนุให้ผู้ตัง้ใจปฏิบตัิงานได้รับการ
เลื่อนขัน้เป็นกรณีพิเศษและพิจารณาโทษทางวินยัอย่างเป็นธรรม นอกจากนี ้ คณะกรรมการยงัได้
ยกย่องเชิดชเูกียรติและจดักิจกรรม เผยแพร่ผลงานของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  
ท่ีประสบผลส าเร็จในการปฏิบตัิงาน ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานท่ีชดัเจน   
แจ้งเกณฑ์การประเมินผลให้ทราบก่อนและประกาศผลการประเมินให้แก่ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษาได้ทราบอยา่งทัว่ถึง แตมี่ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูบางสว่นเห็นว่า
คณะอนกุรรมการไม่ได้เกลี่ยอตัราก าลงัจากโรงเรียนท่ีเกินเกณฑ์ไปยงัโรงเรียนท่ีต ่ากว่าเกณฑ์และ
ใช้ระบบอปุถมัภ์ในการย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา79 

                                                            

 79 พนัวิภา กาวนิจ๊ะ, “การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชียงราย เขต 3” (การศกึษาอิสระครุศาสตร 
มหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2551), 
65-67. 
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     พระมหาณัฐพล ดอนตะโก ได้ท าการศึกษาคณุธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบตัิตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1และความสมัพนัธ์ระหว่างคณุธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 1) คณุธรรมของผู้บริหาร      
ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากาญจนบรีุ เขต 1 โดยรวม และราย
ด้านอยู่ในระดบัมากโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านรักษาความสจัความจริงใจต่อ
ตวัเอง ท่ีจะประพฤติปฏิบตัิแต่สิ่งท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม การรู้จักละวางความชั่ว ความ
ทุจริต และรู้จกัเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง และการ
อดทน  อดกลัน้ อดออม ท่ีจะได้ประพฤติลว่งตามสจัสจุริตไม่ว่าด้วยประการใด ด้านการรู้จกัข่มใจ
ตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบตัิอยู่ในความสจั ความดี 2) การปฏิบตัิตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากาญจนบรีุ เขต 1 โดยรวม
และ รายด้านอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉลี่ยรายด้านท่ีสงูสดุ  2  อนัดบัแรกคือ ปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนและตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้ เรียน      
3) คณุธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบตัิตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากาญจนบรีุ เขต 1 มีความสมัพนัธ์กนัทัง้โดยภาพรวม
และ    รายด้าน80 
                 สุนทร รัตนพันธ์ ได้ท าการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมท่ีจ าเป็นในการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในเร่ืองของการโอน      

การย้าย การเลื่อนขัน้เงินเดือน การเลื่อนระดบัและการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนผลการศกึษา 

พบวา่ คณุธรรมและจริยธรรมท่ีจ าเป็นในการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นต าบล ใน 5 

ด้านคือ การโอน การย้าย การเลื่อนขัน้เงินเดือน การเลื่อนระดบั และการจ่ายเงินประโยชน์ตอบ

แทนอื่น การโอนมีปัญหามากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 95.06 โดยปัญหาท่ีพบคือ การโอนพนกังานสว่น

                                                            

 80 พระมหาณัฐพล ดอนตะโก, “คุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบตัิตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากาญจนบรีุ 
เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิต
วิทยาลยัมหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551), 79-80. 



 124 

ต าบลไม่ค านงึถึงประโยชน์ขององค์กรอย่างแท้จริง ท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุคือ การย้าย คิดเป็นร้อยละ 

89.7181 

                 อ าภรณ์ นิลประเสริฐ ได้ท าการศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานบุคคล

ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชมุพรเขต 2 ผลการศกึษาพบว่า 1) ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ชุมพร เขต 2 ปฏิบัติงานด้านกระบวนการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก             

2) ผู้บริหารสถานศกึษาและบุคลากรทางการศกึษาท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั

การปฏิบตัิงานกระบวนการบริหารงาน บุคคลในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาชุมพร เขต 2         

ไม่แตกต่างกัน 3) ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบตัิงานในต าแหน่งตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานกระบวนการบริหารงานบคุคล

ในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชมุพร เขต 2 แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 4 

โดยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานกระบวนการบริหารงานบคุคลในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชมุพร เขต 2 

ไม่แตกตา่งกนั82 

                 กนกวรรณ กิตติผดงุชยั ได้ท าการศกึษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ด้าน

คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ข้าราชการครูและครูอตัราจ้าง ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริหาร 

ข้าราชการครู และครูอตัราจ้าง มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านคณุธรรมจริยธรรม

ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงจากล าดบัจากมากท่ีสดุ

และรองลงมาตามล าดบั ดงันี ้คุณธรรมจริยธรรมในการครองงาน การครองตน และการครองคน 

                                                            

 81สุนทร รัตนพันธ์,  “คุณธรรมและจริยธรรมท่ีจ าเป็นในการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด”(วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสน 
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการปกครองท้องถ่ิน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2551), 
44-45. 
 82 อ าภรณ์ นิลประเสริฐ, “กระบวนการบริหารงานบคุคลของส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาชมุพร เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัสรุาษฎร์ธานี, 2551), 68-70. 
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และ 2) ผู้บริหาร ข้าราชการครู และครูอัตราจ้างมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์        

ด้านคณุธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั83 

                 

งานวจิัยต่างประเทศ 

                 นิโคไล (Nicoli) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารในทศันะของครูใหญ่ พบว่า    

1) ครูใหญ่สว่นมากเช่ือในพฤติกรรมทางการบริหาร อย่างมีนบัส าคญัว่าผู้บริหารประสานงาน กบั

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ ปกครองนักเรียน และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ บริหาร           

มีความสามารถในการตดัสินใจและสามารถเป็นผู้น าได้ ผู้บริหารช่วยเหลือโรงเรียนและสามารถ 

ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยน าเทคนิคใหม่ๆ  มาใช้ในการสอนได้ดี 2) การท่ีผู้บริหารดูแล        

เยี่ยมเยียน บคุลากรในโรงเรียนตา่งๆ เป็นการช่วยเหลือในการเรียนการสอนดีขึน้และเป็นการท าให้

เกิดการเข้าใจระหวา่งผู้บริหารกบัครูดีขึน้84 

                      ฮิลตนั (Hilton) ได้ท าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเกณฑ์ตดัสนิทางจริยธรรม 
กบัตวัแปรอิสระ 3 ประการคือ ความเช่ือ ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม และระดบัสติปัญญาของ
นกัเรียนมธัยมศกึษา ผลการศกึษาพบวา่ ความเช่ือฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมและ ระดบั
สติปัญญามีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจทางจริยธรรมอยา่งมีนบัส าคญัทางสถิติ85 
 
 

                                                            

 83 กนกวรรณ กิตติผดงุชยั, “พฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ด้านคณุธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานนทบรีุ เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสติ, 2551), 
71-73. 
 84 Nicolai Dante, “The Administrative Behavior of the Superintendent of School 
as Perceived by High School Principals,” Dissertation Abstracts International. 33, 7 
(January 1971), 3214-A. 
 85 James M Hilton, “The Relationshop between the Level or Moral Judement of 
High School Student and Their Level of Interpersonal Trust, Socio-Economic Status and 
Intelligence,” Dissertation Abstracts Intenational, 1978), Abstract. 
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สรุป 
 จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของนกัวิชาการและนกับริหารการศึกษาสรุป
ได้ว่าจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขตพืน้ท่ีการศึกษา เป็นภารกิจส าคัญท่ีเขตพืน้ท่ีการศึกษาจะต้องตระหนักรู้และให้
ความส าคญั เพราะจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษานัน้ เก่ียวข้องกับการให้การบริการ สนับสนุน
สถานศกึษาสามารถปฏิบตัิราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การท่ีบคุลากรจะปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้นัน้ นอกจากจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการปฏิบตัิงาน ความซื่อสตัย์
เก่ียวกับงานท่ีปฏิบตัิแล้ว จ าเป็นจะต้องมีจริยธรรมในการท างาน เช่น ระเบียบ วินยั ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ สจุริต ความยุติธรรมความโปร่งใส และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วย ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา เพื่อน าผลการวิจยั
ไปใช้เป็นข้อมลู ใช้เป็นหลกัและแนวทางในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีตามท่ีรับมอบหมาย และพฒันา
บุคคลกรให้มีจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของส านักงาน    
เขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป  
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บทที่ 3 

 
การด าเนินการวิจยั 

 
 การวิจัยเร่ืองจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา มีวตัถปุระสงค์1)เพื่อทราบองค์ประกอบจริยธรรมใน
การบริหารงานบคุคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ี
การศกึษา 2) เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา และ 3) เพื่อทราบ
แนวทางการพัฒนาจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
โดยมีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเป็นหน่วยงานในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ประกอบด้วย
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัและระเบียบการวิจยัโดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวจิัย 
                  เพื่อให้การวิจยัด าเนินเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยัและสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ
การวิจยัท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจยัจงึได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการไว้  3  ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การเตรียมโครงการวิจยัเป็นขัน้ตอนการเตรียมโครงการระเบียบวิธีการ
ด าเนิน การวิจยั โดยศกึษาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้รวมทัง้ความต้องการทางสงัคมด้านจริยธรรม 
จากเอกสารต ารา ข้อมลู สถิติ การวิจยั ของหน่วยงานตา่งๆ และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง กบั
จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา นอกจากนีย้งัได้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิซึง่เป็น
บคุลากรทางการศกึษาเพื่อจดัท าโครงการการวิจยัโดยขอค าแนะน าความเห็นในการจดัท าโครงร่าง
การวิจยัจากอาจารย์ท่ีปรึกษา กรรมการควบวิทยานิพนธ์ผู้ทรงคณุวฒุิและน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
เสนอขออนมุตัิหวัข้อวทิยานิพนธ์ 

ขัน้ตอนที่ 2 การด าเนินการวิจยัเป็นขัน้ตอนการศกึษาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิด
เพื่อสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ  น าเคร่ืองมือไปทดลองใช้ ปรับปรุงคณุภาพ น าเคร่ืองมือท่ีสร้างและ
พฒันาแล้วไปเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง และน าข้อมลูท่ีได้มาทดสอบความถกูต้อง วิเคราะห์
ข้อมลู และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อให้ได้องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคล
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ของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษามีรายละเอียด
ของขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้วิจยัศกึษาค้นคว้าตวัแปรเก่ียวกบัจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะ  
อนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยศกึษาวิเคราะห์ และ
สรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ คณะอนกุรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ แล้วน าข้อสรุปท่ีได้       
มาวิเคราะห์เนือ้หา (Content  Analysis) เป็นองค์ความรู้เก่ียวกบัจริยธรรมในการบริหารงานบคุคล
ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาเพื่อใช้เป็น
กรอบในการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured  Interview)จากนัน้น าแบบ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured  Interview) ท่ีได้รับค าแนะน าจากอาจารย์          
ท่ีปรึกษา ไปสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน  17  คน โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบ
ปฏิสมัพนัธ์ (Interactive  Interview) โดยผู้วิจยัใช้วิธีคดัเลือกผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิ                        
แบบเจาะจง (Purposive  Method) โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกผู้ เช่ียวชาญให้มีคณุสมบตัิดงันี ้

1. เป็นผู้บริหารสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองการบริหารงานบคุคล 
3. ข้าราชการครูหรือตวัแทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.หรือ ก.ค.ศ. 
4. มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่สูส่าธารณะชน 
5. เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับในวงการศกึษา 

 จากนัน้น าบทสรุปตัวแปรจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา จากการวิเคราะห์เอกสาร และการ
สมัภาษณ์มาสงัเคราะห์ (Content  Analysis) เพื่อน าไปสร้างเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม 

2. ด าเนินการพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัโดยน าตวัแปรจริยธรรมในการบริหารงาน 
บุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา มา
พฒันาเป็นเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือการวิจยั
โดยผู้ เช่ียวชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา                     
(Content  Validity) ด้วยดชันีความสอดคล้องท่ีเรียกว่า IOC ( Index of  Item  Objective 
Congruence ) ซึง่พิจารณาคา่ IOC ท่ีมีคา่มากกวา่  0.5 ขึน้ไป และน าเคร่ืองมือการวิจยัไปทดลอง
ใช้ (Try  Out ) กบักลุม่ตวัอยา่งที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่งเดียวกนักบัการวิจยัครัง้นี ้จ านวน  12 เขตพืน้ท่ี
การศกึษา ผู้ ให้ข้อมลูเขตพืน้ท่ีการศกึษาละ 3 คนประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ี
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การศกึษาประถมศกึษาจ านวน 1 คน  ผู้อ านวยการสถานศกึษาของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษา จ านวน 1 คน   ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศกึษา ในส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้สิน้ 36  คน   ได้แบบสอบถามกลบัมา 11 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา รวมแบบสอบถาม 33  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 91.67 น าข้อมลูท่ีรวบรวมได้มา
วิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการค านวณคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟ่า  
(α - Coefficient) ด้วยสตูรสมัประสทิธ์ิแอลฟ่าของ ครอนบาค (Cronbac’s  Alpha  Coefficient)86 

ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.8917 
3. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปเก็บข้อมลูกบัหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)                       

คือ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึ กษา                 
ขัน้พืน้ฐานทัว่ประเทศ จ านวน 183 เขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยการเปิดตารางประมาณการขนาดกลุม่
ตวัอยา่งของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)87 ได้กลุม่ตวัอยา่ง  127 เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
จ านวนผู้ให้ข้อมลูเขตพืน้ท่ีการศกึษาละ 3  คน รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้สิน้ 381 คน ได้รับแบบสอบถาม
กลบัคืนมา120 เขตพืน้ท่ีการศกึษา รวมแบบสอบถาม 360 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 94.49 น าข้อมลูท่ี
ได้จากแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory  
Factor  analysis) เพื่อให้ได้องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา  

4. การยืนยนัองค์ประกอบและการหาแนวทางการพฒันาจริยธรรมในการบริหาร 
งานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา เพื่อ
เพิ่มความน่าเช่ือถือในการสร้างองค์ประกอบและแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการชาติ
พนัธุ์วรรณา (Ethnographic  Future  Research : EFR) ซึง่ผู้วิจยัได้น าร่างองค์ประกอบจริยธรรม
ท่ีได้จากการวิเคราะห์เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) มาสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็น(Opinionnaire) โดยสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ  จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ยืนยนั องค์ประกอบในประเด็น ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการน าไปใช้
ประโยชน์พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะข้อวิพากษ์ เพื่อปรับปรุงให้ได้องค์ประกอบและแนวทางการ

                                                 
                          86

 Lee J.Cronbach,Essentials of Psychology Test, 3rd ed.(New York & Row 
Publishers,1974),161. 

        
87

 เครซี่ และมอร์แกน อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, วิธีการวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (กรุงเทพฯ : ส านกังานทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยั               
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540),303. 
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พฒันาจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีเหมาะสมมากยิ่งขึน้ ซึง่รายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ปรากฏ
ดงัแผนภมูิท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

131 

 

 

ขัน้ตอนการด าเนินการ  กระบวนการด าเนินการ  ผลที่ได้รับ 
ขัน้ที่ 1 

ศกึษาค้นคว้าตวัแปรเก่ียวกบั
จริยธรรมในการบริหารงาน

บคุคลของ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

 
 

 1. ศกึษาแนวคิดทฤษฏี วิเคราะห์
เอกสารต ารา ข้อมลู สถิติ  และ
ฐานข้อมลู Internet  เก่ียวกบัจริยธรรม 
ในการบริหารงาน เพ่ือหาตวัแปร  
2. สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคณุวฒุิ  จ านวน  17  ทา่น    

  
ตวัแปรจริยธรรม 

ในการบริหารงานบคุคล 
ของ อ.ก.ค.ศ เขตพืน้ท่ี

การศกึษา 

 

              ขัน้ที่ 2  
         การพฒันาเคร่ืองมือ 

 

 1. สร้างเคร่ืองมือ(แบบสอบถาม) 
2. ตรวจสอบคณุภาพเคร่ือง  
- Content  Validity โดยใช้  IOC 
- Reliability โดยสมัประสทิธ์ิแอลฟา
ของ ครอนบาค 
(Cornbach’s  Alpha Coefficient) 
3. เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 
127 เขต ผู้ให้ข้อมลู 381 คน 

 
 

ร่างองค์ประกอบ
จริยธรรมในการ

บริหารงานบคุคลของ 
 อ.ก.ค.ศ.  

เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

 

ขัน้ที่ 3 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

 วิเคราะห์แบบสอบถามโดยการใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ  (Exploratory Factor 
analysis : EFR ) 

 - องค์ประกอบจริยธรรม   
ในการบริหารงานบคุคล
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ี
การศกึษา  

 

ขัน้ที่ 4 
ยืนยนัองค์ประกอบและหา 

แนวทางการพฒันาจริยธรรมฯ 

 ตรวจสอบยืนยนัความสม และหาแนว
ทางการพฒันาโดยสมัภาษณ์ ความ
คิดเห็นจาผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ 
จ านวน  5  ทา่น     โดยใช้เทคนิคแบบ
ชาติพนัธุ์วรรณา (Ethnographic  
Future  Research : EFR ) 

 

จริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของ  

 อ.ก.ค.ศ. 
เขตพืน้ที่การศกึษา 

 
 

แผนภมูิท่ี 2  รายละเอียดและขัน้ตอนการด าการวิจยั 
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 ขัน้ตอนที่  3  การรายงานผลการวิจัย เป็นขัน้ตอนเสนอผลการวิจัยฉบับร่างต่อ
คณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ ปรับปรุงแก้ไข
ตามท่ี คณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จดัพิมพ์ท ารายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์เสนอต่อ
บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศลิปากรเพื่อขออนมุตัิจบการศกึษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 เพื่อให้การวิจยัครัง้นีด้ าเนินการเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ผู้วิจยัจึงก าหนดรายละเอียด
ต่างๆ เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง               
ตวัแปรท่ีศกึษา การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิจยัตามรายละเอียด
ดงันี ้
 
แผนแบบของการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) ท่ีมีการศึกษา                 
กลุม่อย่างเดียวท่ีศกึษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง(The  One – Shot, Non – Experimental 
Case  Study  Design) ในทกุตอนของขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั สามารถสรุปเป็นแผนผงัของ
แผนแบบการวิจยัได้  ดงันี ้
  
แผนภมูิท่ี 3  แผนผงัของแผนแบบการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือ R หมายถึง กลุม่ตวัอยา่งที่ได้จากสุม่ 
 X หมายถึง ตวัแปรตา่งๆท่ีน ามาศกึษาตามกรอบแนวคิดของการวิจยั 
 O หมายถึง ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา 

                                                              O 
 
 
 
 
 
 
      R                                                     X 
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ประชากร 
 ประชากรส าหรับการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ  จ านวน  183  เขตพืน้ท่ี
การศกึษา 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยในเร่ืองนีผู้้ วิจัยใช้ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีจ านวนทัง้หมด 183 เขต
พืน้ท่ีการศกึษา เป็นหน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ใช้กลุม่ตวัอย่าง จ านวน  127 เขต
พืน้ท่ีการศึกษา โดยการเปิดตารางประมาณการขนาดตวัอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan)88 และสุม่อย่างง่ายโดยการแบง่ภาคและกระจายเขตพืน้ท่ีการศกึษาให้คลอบคลมุ
ทกุจงัหวดั(stratified random  sampling ) 
 
ผู้ให้ข้อมูล  
 ผู้ ให้ข้อมลูในแต่ละ 1 หน่วยตวัอย่าง ก าหนดผู้ ให้ข้อมลู 3 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู้ อ านวยการสถานศึกษาของส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษา และข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้สิน้ จ านวน 381  คน  ดงัท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 3 ตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
          

88
 เครซี่ และมอร์แกน อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, วิธีการวิจยัทางพฤตกิรรม

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กรุงเทพฯ : ส านกังานทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, 2540),303. 



 
 

 

134 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนประชากร กลุม่ตวัอยา่งและผู้ให้ข้อมลู โดยใช้เกณฑ์การแบง่ภาค   
              ด้านภมูิศาสตร์ตามราชบณัฑิตยสถาน ของประเทศไทย แบง่ออกเป็น  6  ภาค 

 
 จากตารางท่ี  3 แบ่งเป็นรายภาคโดยใช้เกณฑ์การแบ่งภาคด้านภูมิศาสตร์ตาม
ราชบณัฑิตยสถานของประเทศไทย แบ่งออกเป็น   6  ภาค  ผู้วิจยัสุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Stratified  Random Sampling)  โดยก าหนดอตัราสว่นของแตล่ะภาคตามเกณฑ์จ านวนของ
เขตพืน้ท่ีการศกึษาในแต่ละภาคตามสดัส่วน และกระจายประชากรกลุม่ตวัอย่างให้ครอบคลมุทกุ
จงัหวดัในแตล่ะภาค สามารถแจงรายละเอียดได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

ภาค 
จ านวน
จังหวัด 

ประชากร 
เขตพืน้ที่ 
(เขต) 

ประชากร 
กลุ่มตวัอย่าง 

(เขต) 

ผู้ให้ข้อมูล 
(คน) 

เหนือ 9 25 18 54 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 61 42 126 
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 21 39 27 81 
ตะวนัออก 8 19 11 33 
ตะวนัตก 5 12 8 24 
ใต้ 14 30 21 63 

รวม 77 183 127 381 
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ตารางท่ี 4  ภาคเหนือ             
 

ภาค จังหวัด 
ประชากร 

(เขตพืน้ที่) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(เขตพืน้ที่) เขตพืน้ที่การศึกษา 
จ านวนผู้ให้ข้อมูล 

รวมผู้ให้
ข้อมูล 

เหนือ จ านวน 9 จังหวัด 25 18 
เขต 
1 

เขต 
2 

เขต 
3 

เขต 
4 

เขต
5 

เขต 
6 

เขต 
7 

 1.เชียงราย 4 3 เชียงราย 3  3 3    9 
 2.เชียงใหม ่ 6 4 เชียงใหม ่  3 3  3 3  12 
 3.ล าปาง 3 2 ล าปาง 3  3     6 
 4.ล าพนู 2 2 ล าพนู 3 3      6 
 5.พะเยา 2 1 พะเยา  3      3 
 6.แพร่   2 2 แพร่   3 3      6 
 7.แมฮ่่องสอน 2 1 แม่ฮ่องสอน 3       3 
 8.อตุรดติถ์ 2 2 อตุรดติถ์ 3 3      6 
 9.น่าน 2 1 น่าน 3       3 
 รวม 25 18 รวม        54 
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ตารางท่ี 5  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

ภาค จังหวัด 
ประชากร 

(เขตพืน้ที่) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(เขตพืน้ที่) เขตพืน้ที่การศึกษา 
จ านวนผู้ให้ข้อมูล 

รวมผู้ให้
ข้อมูล ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
 จ านวน  20 จังหวัด 61 42 

เขต 
1 

เขต 
2 

เขต 
3 

เขต 
4 

เขต
5 

เขต 
6 

เขต 
7 

 1. กาฬสนิธุ์   3 2 กาฬสนิธุ์   3  3     6 
 2. ขอนแก่น   5 4 ขอนแก่น    3 3 3 3   12 
 3. ชยัภมู ิ  3 2 ชยัภมูิ   3  3     6 
 4. บรีุรัมย์   4 3 บรีุรัมย์   3  3 3    9 
 5. นครพนม 2 1 นครพนม 3       3 
 6. นครราชสีมา 7 4 นครราชสีมา  3 3  3  3 12 
 7. มหาสารคาม 3 2 มหาสารคาม 3  3     6 
 8. มกุดาหาร 1 1 มกุดาหาร 3       3 
 9. ยโสธร 2 1 ยโสธร 3       3 
 10. ร้อยเอ็ด 3 2 ร้อยเอ็ด 3  3     6 
 11. เลย 3 2 เลย 3  3     6 
 12. ศรีสะเกษ 4 3 ศรีสะเกษ 3  3 3    9 
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ตารางท่ี 5  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอ่) 
 

ภาค จังหวัด 
ประชากร 

(เขตพืน้ที่) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(เขตพืน้ที่) เขตพืน้ที่การศึกษา 
จ านวนผู้ให้ข้อมูล 

รวมผู้ให้
ข้อมูล ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
 จ านวน  20 จังหวัด 61 42 

เขต 
1 

เขต 
2 

เขต 
3 

เขต 
4 

เขต
5 

เขต 
6 

เขต 
7 

 13. สกลนคร 3 2 สกลนคร 3  3     6 
 14. สริุนทร์ 3 2 สริุนทร์ 3  3     6 
 15. หนองคาย 2 1 หนองคาย  3      3 
 16. บงึกาฬ 1 1 บงึกาฬ(หนองคาย เขต 3) 3       3 
 17. หนองบวัล าภ ู 2 1 หนองบวัล าภ ู 3       3 
 18. อ านาจเจริญ 1 1 อ านาจเจริญ 3       3 
 19. อดุรธานี 4 3 อดุรธานี 3  3 3    9 
 20. อบุลราชธานี 5 4 อบุลราชธานี 3 3 3  3   12 
 รวม 61 42 รวม        126 
 
 
หมายเหต ุ - สพป.หนองคาย เขต3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ก าลงัแยกเป็น สพป.บงึกาฬ 
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ตารางท่ี 6  ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร 

 

ภาค จังหวัด 
ประชากร 

(เขตพืน้ที่) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(เขตพืน้ที่) เขตพืน้ที่การศึกษา 
จ านวนผู้ให้ข้อมูล 

รวมผู้ให้
ข้อมูล ภาคกลาง และ

กรุงเทพมหานคร 
 จ านวน  21 จังหวัด 39 27 

เขต 
1 

เขต 
2 

เขต 
3 

เขต 
4 

เขต
5 

เขต 
6 

เขต 
7 

 1.กรุงเทพมหานคร 1 1 กรุงเทพมหานคร 3       3 
 2.ชยันาท 1 1 ชยันาท 3       3 
 3.อทุยัธานี 2 1 อทุยัธานี  3      3 
 4.พระนครศรีอยธุยา 2 1 พระนครศรีอยธุยา  3      3 
 5.สพุรรณบรีุ 3 2 สพุรรณบรีุ 3  3     6 
 6.นครนายก 1 1 นครนายก 3       3 
 7.นครปฐม 2 2 นครปฐม 3 3      6 
 8.นนทบรีุ 2 1 นนทบรีุ 3       3 
 9.ปทมุธานี 2 1 ปทมุธานี 3       3 
 10.อา่งทอง 1 1 อา่งทอง 3       3 
 11.สระบรีุ 2 1 สระบรีุ 3       3 
 12.สงิห์บรีุ 1 1 สงิห์บรีุ 3       3 
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ตารางท่ี 6  ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร (ตอ่) 
 

ภาค จังหวัด 
ประชากร 

(เขตพืน้ที่) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(เขตพืน้ที่) เขตพืน้ที่การศึกษา 
จ านวนผู้ให้ข้อมูล 

รวมผู้ให้
ข้อมูล ภาคกลาง และ

กรุงเทพฯ 
 จ านวน 21 จังหวัด 39 27 

เขต 
1 

เขต 
2 

เขต 
3 

เขต 
4 

เขต
5 

เขต 
6 

เขต 
7 

 13.ลพบรีุ 2 1 ลพบรีุ 3       3 
 14.สมทุรสงคราม 1 1 สมทุรสงคราม 3       3 
 15.สมทุรสาคร 1 1 สมทุรสาคร 3       3 
 16.ก าแพงเพชร 2 1 ก าแพงเพชร 3       3 
 17.สโุขทยั 2 1 สโุขทยั 3       3 
 18.พิจิตร 2 2 พิจิตร 3 3      6 
 19.พิษณโุลก 3 2 พิษณโุลก 3  3     6 
 20.เพชรบรูณ์ 3 2 เพชรบรูณ์ 3  3     6 
 21.นครสวรรค์ 3 2 นครสวรรค์ 3  3     6 
 รวม 39 27 รวม        81 
 
 
หมายเหต ุ - ภาคกลาง รวม กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 7  ภาคตะวนัออก 

 

ภาค จังหวัด 
ประชากร 

(เขตพืน้ที่) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(เขตพืน้ที่) เขตพืน้ที่การศึกษา 
จ านวนผู้ให้ข้อมูล 

รวมผู้ให้
ข้อมูล 

ภาคตะวันออก  จ านวน  8  จังหวัด 16 11 
เขต 
1 

เขต 
2 

เขต 
3 

เขต 
4 

เขต
5 

เขต 
6 

เขต 
7 

 1.จนัทบรีุ 2 1 จนัทบรีุ 3       3 
 2.ฉะเชิงเทรา 2 1 ฉะเชิงเทรา 3       3 
 3.ระยอง 2 2 ระยอง 3 3      6 
 4.ชลบรีุ 3 2 ชลบรีุ  3 3     6 
 5.สมทุรปราการ 2 2 สมทุรปราการ 3 3      6 
 6.ตราด 1 1 ตราด 3       3 
 7.ปราจีนบรีุ 2 1 ปราจีนบรีุ 3       3 
 8.สระแก้ว 2 1 สระแก้ว  3      3 
 รวม 16 11 รวม        33 
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ตารางท่ี 8 ภาคตะวนัตก 

 

ภาค จังหวัด 
ประชากร 

(เขตพืน้ที่) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(เขตพืน้ที่) เขตพืน้ที่การศึกษา 
จ านวนผู้ให้ข้อมูล 

รวมผู้ให้
ข้อมูล 

ภาคตะวันตก  จ านวน  5 จงัหวัด 12 8 
เขต 
1 

เขต 
2 

เขต 
3 

เขต 
4 

เขต
5 

เขต 
6 

เขต 
7 

 1.กาญจนบรีุ 4 2 กาญจนบรีุ 3  3     6 
 2.ราชบรีุ 2 2 ราชบรีุ 3 3      6 
 3.เพชรบรีุ 2 1 เพชรบรีุ  3      3 
 4.ตาก 2 2 ตาก 3 3      6 
 5.ประจวบคีรีขนัธ์ 2 1 ประจวบคีรีขนัธ์  3      3 

 รวม 12 8 รวม        24 
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ตารางท่ี 9   ภาคใต้ 
 

ภาค จังหวัด 
ประชากร 

(เขตพืน้ที่) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(เขตพืน้ที่) เขตพืน้ที่การศึกษา 
จ านวนผู้ให้ข้อมูล 

รวมผู้ให้
ข้อมูล 

ใต้  จ านวน 14 จังหวัด 30 21 
เขต 
1 

เขต 
2 

เขต 
3 

เขต 
4 

เขต
5 

เขต 
6 

เขต 
7 

 1.นครศรีธรรมราช 4 2 นครศรีธรรมราช   3 3    6 
 2.สรุาษฎร์ธานี 3 2 สรุาษฎร์ธานี 3  3     6 
 3.กระบี ่ 1 1 กระบี ่ 3       3 
 4.ตรัง 2 1 ตรัง 3       3 
 5.นราธิวาส 3 2 นราธิวาส 3  3     6 
 6.ชมุพร 2 2 ชมุพร 3 3      6 
 7.ปัตตานี 3 2 ปัตตานี 3  3     6 
 8.ยะลา 3 2 ยะลา  3 3     6 
 9.พงังา 1 1 พงังา 3       3 
 10.พทัลงุ 2 1 พทัลงุ 3       3 
 11.ภเูก็ต 1 1 ภเูก็ต 3       3 
 12.สงขลา 3 2 สงขลา 3  3     6 
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ตารางท่ี 9 ภาคใต้ (ตอ่) 
 

ภาค จังหวัด 
ประชากร 

(เขตพืน้ที่) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(เขตพืน้ที่) เขตพืน้ที่การศึกษา 
จ านวนผู้ให้ข้อมูล 

รวมผู้ให้
ข้อมูล 

ใต้  จ านวน 14 จังหวัด 30 21 
เขต 
1 

เขต 
2 

เขต 
3 

เขต 
4 

เขต
5 

เขต 
6 

เขต 
7 

 13.สตลู 1 1 สตลู 3       3 
 14.ระนอง 1 1 ระนอง 3       3 
 รวม 30 21 รวม        63 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นีป้ระกอยด้วยตวัแปรพืน้ฐานและตวัแปรท่ีศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

1. ตวัแปรพืน้ฐาน คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  
อาย ุวฒุิการศกึษา ต าแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ในการท างาน 

2. ตวัแปรท่ีศกึษา คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคล 
ของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา ซึง่รวบรวมจาก
การจากการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) สรุปจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคณุวฒุิ (Unstructured Interview) จ านวน  106 ตวัแปร  จากนัน้สรุปตวัแปรและวิเคราะห์
แบบสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษาโดยใช้สถิติวิเคราะห์
ตวัประกอบ(Factor Analysis) ประเภทการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis : EFA)  ยืนยนัและหาแนวทางการพฒันาองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคล
ของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยใช้เทคนิค
วิธีการแบบชาติพนัธุ์วรรณา(Ethnographic Future Research : EFR) จากการสมัภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุ ิ ทัง้ 6 องค์ประกอบ คือ 1)หลกัการด ารงตน 2)หลกั
ศีลธรรม 3)หลกักลัยาณมิตร 4) หลกัความรับผิดชอบ 5) หลกักฎระเบียบวินยั และ6) หลกัความ
เสมอภาค แล้วสรุปความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุ ิ ในความเหมาะสม ความเป็น 
ไปได้ ความถกูต้อง และการใช้ประโยชน์ จากนัน้สรุปแนวทางการพฒันาองค์ประกอบจริยธรรมใน
แตล่ะองค์ประกอบ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
              ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้เคร่ืองมือในแตล่ะขัน้ตอน รวมทัง้หมด  3  ประเภท  คือ 
 1. แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured  Interview) ผู้วิจยัพฒันา    
มาจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้ในการค้นคว้าเก่ียวกับตวัแปร
องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ 
 2. แบบสอบถามในการวิเคราะห์องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพืน้ท่ีการศึกษา ผู้ วิจัยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) สอบถามผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
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ประถมศึกษา ผู้ อ านวยการสถานศึกษาของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ
ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 2  ตอน  ดงันี ้
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน                 
5 ข้อ ในเร่ือง เพศ  อายุ วุฒิการศึกษา การด ารงต าแหน่งและประสบการณ์ในการท างานใน
ต าแหน่งหน้าท่ี ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบจริยธรรมใน                          
การบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพืน้ท่ี
การศกึษา จ านวน 106 ข้อ มีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของ
ไลเคร์ิท  (Likert)89  มีรายละเอียด  ดงันี ้
 ระดบั  5  หมายถึง  เห็นด้วยกบัตวัแปรอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ก าหนดให้มีค่าน า้หนกั
เท่ากบั 5 คะแนน 
 ระดบั  4  หมายถึง  เห็นด้วยกบัตวัแปรอยูใ่นระดบัมาก  ก าหนดให้มีคา่น า้หนกัเท่ากบั 
4 คะแนน 
 ระดบั  3  หมายถึง  เห็นด้วยกบัตวัแปรอยู่ในระดบัปานกลาง  ก าหนดให้มีคา่น า้หนกั
เท่ากบั 3 คะแนน 
 ระดบั  2  หมายถึง เห็นด้วยกบัตวัแปรอยูใ่นระดบัน้อย  ก าหนดให้มีคา่น า้หนกัเท่ากบั 
2 คะแนน 
 ระดบั  1  หมายถึง เห็นด้วยกบัตวัแปรอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ  ก าหนดให้มีค่าน า้หนกั
เท่ากบั  1  คะแนน 
 3. แบบสอบถามความคดิเห็น (Questionnaires)ใช้เพื่อการยืนยนัองค์ประกอบและการหา
แนวทางการพัฒนาจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จากผู้ เ ช่ียวชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยวิ ธีการชาติพันธุ์ วรรณา                    
( Ethnographic  Future Research : EFR ) ซึง่ผู้วิจยัได้น าร่างองค์ประกอบมาสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อตรวจสอบยีนยัน ในประเด็นความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และการน าไปใช้ประโยชน์พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะข้อวิพากษ์ เพื่อปรับปรุงให้ได้

                                                 
 

89
 พวงรัตน์  ทวีรัตน์, วิธีการวจิัยทางพฤตกิรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(กรุงเทพฯ : ส านกังานทดสอบทางการศกึษาและจิตวทิยา มศว.ประสานมิตร, 2540), 107-108. 
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องค์ประกอบและแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีเหมาะสมมากยิ่งขึน้ 
 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัย 
 ผู้วิจยัด าเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยัในแต่ละขัน้ตอน ของการด าเนินการ
วิจยั ดงันี ้
 1. ศกึษา ค้นคว้าตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้      
ในการวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured  Interview)  ผู้วิจยั
ด าเนินการ ดงันี ้ 
 1.1  ศกึษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรมใน
การบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพืน้ท่ี
การศกึษา 
 1.2  วิเคราะห์เนือ้หา (Content  Analysis) เพื่อให้ได้กรอบความคิดจริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพืน้ท่ี
การศกึษา และน ามาสร้างแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured  Interview)   
 1.3  น าแบบสมัภาษณ์ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา 
 1.4  น าแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured  Interview)  ท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ เ ช่ี ยวชาญและ
ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน  17 คน ผู้วิจยัใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Method)  ซึง่เป็นผู้ มี
คณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. การพฒันาเคร่ืองมือ ส าหรับเคร่ืองมือการวิจยัในครัง้นี ้ คือ  แบบสอบถาม  
(Opinionnaire)  ผู้วิจยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัจริยธรรมในการบริหารงานบคุคล
ของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษาดงันี ้
    2.1 ศกึษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัจริยธรรม  
ในการบริหารงานบคุคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพื น้ท่ี
การศกึษา 
   2.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัให้ครอบคลมุ
องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาเขตพืน้ท่ีการศึกษา โดยผู้ วิจัยสร้างข้อค าถามจากตัวแปรท่ีได้จากการสรุปผล      
การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคณุวฒุิ 
                   2.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาพิจารณา 
  2.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) จ านวน  133 ข้อ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้
ให้ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content  Validity) แล้ว
น าไปหาคา่ความสอดคล้องและความตรงกบัสิ่งท่ีต้องการวดัท่ีเรียกว่าคา่ IOC ( Index  of  Item  
Objective  Congruence) เป็นรายข้อ แล้วพิจารณาเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC  มากกว่า 0.50  
ขึน้ไป จากนัน้ปรับปรุงแบบสอบถามตามค าเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญและค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  จนได้ข้อค าถาม จ านวน 106  ข้อ  
 2.5  น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try  Out) แล้วน าผล ท่ีได้มา
วิเคราะห์เพื่อหาคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า ของ ครอ
นบาค (Cronbach’s  Alpha  Coefficient)90 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ค่าความเช่ือมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัมีคา่เท่ากบั .8917 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูโดยมีขัน้ตอนการเก็บข้อมลู 
ดงัตอ่ไปนี ้
                 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ ผู้ เ ช่ียวชาญและ 
ผู้ทรงคณุวฒุิ ในการสมัภาษณ์ 
                 2.  ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขอความอนุเคราะห์  ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา เพื่อทดลองเคร่ืองมือเพื่อการวิจยั 
 3. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา เพื่อด าเนินการเก็บข้อมลู 
 4. ในการ เ ก็บ ข้อมูลผู้ วิ จัย ไ ด้ด า เนิ นการส่ งแบบสอบถาม  (Opinionnaire)                         
ถึงส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 127 เขตพืน้ท่ีการศึกษา และขอความ

                                                 
                          

90
 Lee J. Cronbach, Essentials of Phychologicsl Test, 4th ed. (New York : 

Harper&Row), 126. 
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อนุเคราะห์ส านักงานเขตพืน้การศึกษาเลือกผู้ ให้ข้อมูลตามแบบสอบถามท่ีส่งให้ส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษา รวมผู้ ให้ข้อมลูจ านวน 381  คน และขอความอนุเคราะห์ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษา สง่แบบสอบถามคืนแก่ผู้วิจยัทางไปรษณีย์ 
 5.  ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขอความอนเุคราะห์ จากผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคณุวุฒิในการสมัภาษณ์ เพื่อยืนยนัและหาแนวทางการพฒันาจริยธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 5 คน เพื่อ
ด าเนินการเก็บข้อมลู 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิจยัมีขัน้ตอนดงันี ้
                    1.  การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ 
                    2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ 
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษาใช้สถิติดงันี ้
                         2.1 การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ ความถ่ี(Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) 
                         2.2  การวิ เคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถามปลายปิด         
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) ทัง้นี ้     ในการวิเคราะห์ถือว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้
ข้อมลูตกอยู่ในช่วงระดบัความคิดเห็นใดก็แสดงว่าผู้ ให้ข้อมลูเห็นด้วยกับองค์ประกอบจริยธรรม                        
ในการบริหารงานบคุคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ ท่ี
การศกึษา ในระดบันัน้ โดยผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์ตามแนวคดิของเบสท์ (Best)91 
 ค่ามชัฌิมเลขคณิต  4.50 – 5.00 หมายถึง องค์ประกอบ จริยธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ 
 คา่มชัฌิมเลขคณิต    3.50 – 4.49 หมายถึง องค์ประกอบ จริยธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาอยู่ใน
ระดบัมาก 

                                                 
                            

91
 John W.Best, Research in Education (New Jersey : Prentice – Hall 

Inc,1970),190. 
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 คา่มชัฌิมเลขคณิต    2.50 – 3.49 หมายถึง องค์ประกอบ จริยธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 คา่มชัฌิมเลขคณิต    1.50 – 2.49 หมายถึง องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาอยู่ใน
ระดบัน้อย 
 คา่มชัฌิมเลขคณิต    1.00 – 1.49 หมายถึง องค์ประกอบ จริยธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาอยู่ใน
ระดบัน้อยท่ีสดุ 
                       2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis  : EFA) 
สกดัด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis : PCA) หมนุ
แกนแบบตัง้ฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแบบแวริแมกซ์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
ผู้วิจยัได้ตรวจสอบจ านวนแบบสอบถามท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ  ซึง่จ านวน
ตวัอย่างท่ีมากกว่า 300  อยู่ในเกณฑ์ดี92  และสอดคล้องกบัทาบาชนิค  และไฟเดล (Tabachnick 
and Fidell)  ท่ียืนยันว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบ  ต้องมีจ านวนตัวอย่างอย่างน้อย  300  
ตวัอย่าง93  ซึง่งานวิจยันีเ้ก็บแบบสอบถามได้จ านวน  360  ฉบบั  จาก  381 ฉบบั จึงมีความ
เหมาะสม ท่ีจะน าไปวิเคราะห์ โดยครัง้นีใ้ช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบท่ีมีน า้หนกัองค์ประกอบ 
(Factor Loading) ท่ี 0.50  ขึน้ไป  ซึ่งเป็นค่าน า้หนักท่ีมีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ (Practically 
Significant)94  คา่ไอเกน (Igenvalues)  มากกวา่ 1 ซึง่เป็นท่ีนิยมใช้อยา่งกว้างขวาง  และมีตวัแปร
ในแต่ละองค์ประกอบมีจ านวน  3 ตวัแปรขึน้ไปตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s Criterion)95  
สถิติท่ีใช้   ในการวิเคราะห์ องค์ประกอบ ประกอบด้วย Kaiser – Meyer – olkin measure  of  

                                                 
 92 Andrew L. Comrey  and  Howard B.Lee, A First  Course  in  Factoy  

Analysis, 2 nd ed. (New jersey:Lawrence erbium Associates Publishers, 1992), 217. 
 93 Barbara G.Tabachnick and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics 
(New York : Haeper & row Publishing,2001),588. 
 94Andrew L.Comrey and Howard B.Lee, A First Couerse in Factor Analysis, 
2nd ed. (New Jersey: Lawrence Erbaum Associates Publishers, 1992), 625.  
 95 Kaiser, cited in Barbara G.Tabachnik and Linda S.Fidell, Using Multivariate  

Statisyics (New York : Row Publishing,2001), 588. 
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sampling  adequace (KMO) และ Bartlett’s Test  of  Sphericity ใช้วดัความเหมาะสมของ
ข้อมลูว่าเหมาะสมท่ีจะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่  ซึ่งไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser  and  
Rice) ได้ท าการศกึษา คา่ KMO (Kaiser – Meyer – Olikin Measure of Sampling Adequace) 
ในการวัดความเหมาะสมของข้อมูลว่าควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ และได้
สรุปว่า ถ้าค่า KMO   0.8 แสดงว่าข้อมลูชุดนัน้สามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี 
นอกจากนี ้การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s Sphericity  
Test  มีนยัส าคญัทางสถิติ (sig 0.00  0.05)  แสดงว่าเมทริกซ์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวั
แปรตา่งๆ มีความสมัพนัธ์กนั ดงันัน้ข้อมลูท่ีใช้จงึมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 3. การวิเคราะห์และตรวจยืนยนัองค์ประกอบและแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมของ
จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยคา่ความถ่ี (Frequency) 

 
สรุป 

 
 การวิจัยเร่ืองจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาครัง้นี มี้วตัถุประสงค์ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบ
จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา 2) เพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงาน
บคุคลของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา  3)เพื่อ
ทราบแนวทางการพัฒนาจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา  
 ผู้วิจยัได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจยั แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้เตรียม
โครงการเป็นขัน้ตอนการเตรียมโครงการระเบียบวิธีการด าเนิน การวิจยั โดยศกึษาสภาพปัญหาท่ี
เกิดขึน้รวมทัง้ความต้องการทางสงัคมด้านจริยธรรม จากเอกสารต ารา ข้อมลู สถิติ การวิจยั ของ
หน่วยงานต่างๆ และวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวข้อง กับจริยธรรม ในการบริหารงานบุคคลของ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา นอกจากนีย้งัได้
ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อให้ตัวแปรเก่ียวกับจริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ี
การศกึษา  ขัน้ตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจยั เป็นขัน้ตอนการศกึษาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิด     
เพื่อสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ  น าเคร่ืองมือไปทดลองใช้ ปรับปรุงคณุภาพ น าเคร่ืองมือท่ีสร้างและ
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พฒันาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง และน าข้อมูลท่ีได้มาทดสอบความถูกต้อง วิเคราะห์
ข้อมลู และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อให้ได้องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคล
ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา  โดยการ
ศึกษาวิจยัในครัง้นีใ้ช้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นหน่วยวิเคราะห์ ประชากรประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา จ านวน 1 คน  ผู้อ านวยการสถานศกึษาของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษา จ านวน 1 คน  และข้าราชการครูหรือบคุลากรทางการศกึษาในส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมลูเขตพืน้ท่ีการศกึษาละ 3 คน ใช้กลุม่ตวัอย่าง 
127 เขตพืน้ท่ีการศกึษา จาก 183 เขตพืน้ท่ีการศกึษา รวมผู้ให้ข้อมลู 381  คน ได้กลุม่ตวัอย่าง 
โดยการใช้การเลือกแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster  Sampling)  เลือกตวัอย่างตามโอกาสทางสถิติ 
(Probability  Sampling)  แบบแบง่กลุ่ม (Cluster  Sampling)  ตามภาค  สุม่เลือกเขตพืน้ท่ี
การศกึษาทกุจงัหวดัในแตล่ะภาคโดยวิธีการสุม่อย่างง่าย (Stratified  Random Sampling) และ
ก าหนดอตัราส่วนประชากรเขตพืน้ท่ีการศึกษาตามสดัส่วนของเขตพืน้ท่ีการศึกษา และขอความ
ร่วมมือส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา เลือกผู้ ให้ข้อมลูในส่วนท่ีเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาและ
ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศกึษา สถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลู
โดยใช้ความถ่ีใช้คา่ความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage)  คา่มชัฌิมาเลขคณิต ( ) สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ(Exploratory Factor Analysis) 
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และการวิเคราะห์เนือ้หา (Content  Analysis)  น าผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ยืนยันองค์ประกอบและหาแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ี
การศึกษา เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือในการสร้างองค์ประกอบและแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสม
ด้วยเทคนิควิธีการแบบชาตพินัธุ์วรรณา (Ethnographic  Future  Research : EFR) ซึง่ผู้วิจยัได้น า
ร่างองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) มาสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็น(Opinionnaire) โดยสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ และผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 
คน เพื่อตรวจสอบยืนยนั ในประเด็น    ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อมทัง้แนวทางการพัฒนาจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา เพื่อปรับปรุงให้ได้
องค์ประกอบและแนวทางการพัฒนาจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา และขัน้ตอนท่ี 3 การรายงาน
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ผลการวิจยัการรายงานผลการวิจยั เป็นขัน้ตอนเสนอผลการวิจยัฉบบัร่างตอ่คณะกรรมการควบคมุ
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ ปรับปรุงแก้ไขตามท่ี คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดพิมพ์ท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัศลิปากร เพื่อขออนมุตัิจบการศกึษา 
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 บทที่ 4 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

       เพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการวิจัยเร่ือง “จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา” ผู้วิจยัได้รวบรวมผลการวิจยัและวิเคราะห์ข้อมลูเชิง
ประจกัษ์โดยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในรูปแบบของตารางและแผนภมูิประกอบค าบรรยาย 
ทัง้นีผู้้วิจยัได้แบง่การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัเป็น  3  ตอน ดงันี ้
       ตอนที่  1 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดองค์ประกอบจริยธรรมใน              
บริหารงานบุคคลของ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ี
การศกึษา 
          1.1  การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary  Analysis) 
          1.2  การสงัเคราะห์การสมัภาษณ์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

         1.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ 
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory  Factor  Analysis) 
               ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อยืนยนัองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยเทคนิควิธีการ
แบบชาตพินัธุ์วรรณา (Ethnographic  Future  Research : EFR)  โดยสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ
และผู้ เช่ียวชาญ จ านวน  5  คน  เพื่อตรวจสอบยืนยนัในประเดน็ความถกูต้อง  ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้  และการน าไปใช้ประโยชน์  พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ  ข้อวพิากษ์  เพื่อปรับปรุงให้
ได้องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีเหมาะสม  
               ตอนที่ 3 แนวทางการพฒันาจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยเทคนิควิธีการแบบชาตพินัธุ์
วรรณา (Ethnographic  Future  Research : EFR)  โดยสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน เพื่อหาแนวทางการพฒันาจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการ
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ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา ซึง่สามารถแสดงรายละเอียดการ
วิเคราะห์ของแตล่ะตอนได้ดงันี ้   
 

         ตอนที่ 1 จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชกา
ครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศึกษา 
          1.1  การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary  Analysis) 
                      เป็นการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือ  โดยศึกษาจากแนวคิด  
ทฤษฎีในเอกสารและงานวิจยั  เพื่อรวบรวมศึกษาข้อมลูท่ีเก่ียวกับองค์ประกอบจริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เขตพืน้ท่ี
การศึกษา โดยยึดตามแนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกบัจริยธรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ แนวคิด 
ทฤษฏีการบริหารงานบคุคล ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัได้ ตามตารางท่ี 10 ดงันี ้
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ตารางท่ี 10  สรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ     

ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา 
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1 ปฏิบตัิงานในสว่นท่ีได้รับมอบหมายอยา่งดีท่ีสดุ               
2 ไม่หลีกเลี่ยงงานท่ีได้รับมอบหมาย               
3 ยอมรับผลการกระท าของตนเองและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้               
4 ปฏิบตัิหน้าท่ีของตนเองอย่างถกูต้อง ครบถ้วน               
5 มีทกัษะในการประสานงานและบริหารความขดัแย้ง               
6 ดแูล เอาใจใสส่มาชิกในองค์กร               
7 ปฏิบตัิงานด้วยความเสมอภาค ยตุิธรรม               
8 รับฟังและเคารพความคดิเห็นของผู้ อ่ืน               
9 โต้แย้งเมื่อมีการใช้อ านาจในทางท่ีไม่ถกูต้อง ไมเ่ป็นธรรม               
10 ไม่เข้าข้างคนผิด แม้จะเป็นบคุคลใกล้ชิด               
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ตารางท่ี 10 สรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา (ตอ่) 
 

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ     

ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา 
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11 ท างานโดยไมเ่ลือกท่ีรัก มกัท่ีชงั               
12 เคารพในสทิธิของผู้ อ่ืนเสมอ               
13 มีความเตม็ใจในการปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ ลลุว่ง               
14 เลือกวิธีการปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสมและบงัเกิดผลดีตอ่งาน               
15 มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของสว่นรวม               
16 เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน               

17 ตรงตอ่เวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ี               
18 ด ารงตนให้เป็นท่ีพึง่ของสจุริตชน               
19 ปฏิบตัิตนเป็นคนดี และเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม               

20 รักษาผลประโยชน์ของสว่นร่วมและประเทศชาติ               
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ตารางท่ี 10  สรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา(ตอ่) 
 

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ        

ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา 
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21 ไม่กลา่วโทษใครถ้าไมมีหลกัฐานท่ีเพียงพอเพื่อความถกูต้องยตุิธรรม               
22 รับฟังความคดิเห็นของบคุคลอ่ืนเสมอ               
23 ใช้ข้อมลูและเหตผุลอย่างรอบคอบในการตดัสินใจเสมอ               
24 มีความมัน่คงในอารมณ์ ควบคมุอารมณ์ได้ทกุสถานการณ์               

25 พิจารณาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการตดัสินใจอยูเ่สมอ               

26 
ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยยดึระเบียบ วินยัและแบบแผนทางราชการเป็นหลกั
เสมอ 

              

27 ปฏิบตัิตนอยูใ่นศีลธรรมท่ีดีงาม               

28 
วางใจเป็นกลางไมแ่สดงตนเพ่ือให้เห็นวา่แบง่พรรค แบง่พวกในการ
ท างาน 
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ตารางท่ี 10 สรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา (ตอ่)   
 

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ     

ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา 
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29 มีความอดทน อดกลัน้สงู               

30 ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเสียสละ               
31 ปฏิบตัิงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบคุคลอยา่งเคร่งครัด               

32 
มีความละอาย กลวับาป ซือ่สตัย์ สจุริต ทัง้ในด้านความคิดและการ
กระท า 

 
   

  
 

 
    

  

33 ยดึหลกัธรรมาภิบาล 6 ประการในการปฏิบตัิงาน               

34 ยดึหลกัมรรค 8  ในการปฏบิตัิงาน               

35 ยดึหลกัอทิธิบาท 4 ในการปฏิบตัิงาน               

36 ปฏิบตัิงานโดยค านงึถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ               
37 มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ เป็นอยา่งดี               
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ตารางท่ี 10 สรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา  (ตอ่) 
 

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ     

ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา 
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38 
มีคณุธรรม จริยธรรม เคารพตอ่ระเบียบวนิยัและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบตัิงาน 

 
   

  
 

 
    

  

39 รักษาวาจา มีสจัจะเช่ือถือได้ ไมบ่ดิเบือนความจริง               
40 มีสว่นร่วมในการท างานเป็นทีม ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี               
41 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานด้านการบริหารบคุคลอยูเ่สมอ               
42 ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้               
43 มีความรู้ทนัสมยัทนัเหตกุารณ์               
44 มีความสขุมุรอบคอบในการปฏิบตัิหน้าท่ี               
45 มีความความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิหน้าท่ี               
46 ตระหนกัถึงบทบาท อ านาจและหน้าท่ีของตนเอง               
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1.2 การสงัเคราะห์การสมัภาษณ์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบั
คณุลกัษณะและองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคล ของคณะอนกุรรมการข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา ผู้วิจยัได้ด าเนินการสมัภาษณ์ ความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 17 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองการบริหารงานบคุคลข้าราชการ
ครูหรือตวัแทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.ศ.ผู้ มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่สูส่าธารณะชน 
และผู้ ท่ีได้รับการยอมรับในวงการศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ ซึง่สรุปสาระส าคญัดงัปรากฏในตารางที่ 11 ดงันี ้
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ตารางท่ี 11  ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ  (Interview) : จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

 

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ      

ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา 
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1 มีภาวะผู้น าและมีความเป็นตวัของตนเอง                  

2 มีความซื่อสตัย์ ซื่อตรง ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน                  

3 มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้                  

4 มีจิตส านกึและเจตนาท่ีดีในการปฏิบตัิหน้าท่ี                  

5 ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความยตุิธรรม เท่ียงตรง เสมอภาค ชอบด้วยเหตผุล                  

6 มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ี                  

7 รับฟังความคดิเห็น ของทกุฝ่าย                  

8 เปิดใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็น                  

9 กล้าแสดงความคดิเห็นโดยยดึมัน่ในหลกัการ                  

10 มีสติ รอบคอบ คิดไตร่ตรองอยา่งมีวิจารณญาณ                  
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ตารางท่ี 11 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ  (Interview) : จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา(ตอ่)   

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ      

ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา 
 

ปัญ
ญ
า  
แก้
วกี
ยรู

 

กม
ล 
  ศ
ริิบ
รร
ณ

 

อ า
นา
จ ว

ิชย
าน
วุตั

 ิ

สา
ยญั

  ผ
าน้
อย

 

ทว
ีพล

  แ
พเ
รือ
ง 

สรุ
พล

  น้
อย
แส
ง 

วส
นัต์
   น

าว
เห
นีย
ว 

สม
เกี
ยร
ติ 
 บ
ญุ
รอ
ด 

มะ
ยม
   โ
พธิ
สวุ
รร
ณ

 

จ า
รัส
  เก่

งก
าร
ค้า

 

ส า
เริง
  ก
จุิร
พนั

ธุ์ 
จ า
เนี
ยร
 ค
ชป
ระ
เส
ริฐ

 

วิท
ยา
  บ
ริบ
รูณ์

ทรั
พย์

 

อร่
าม
  ม
าก
กะ
จัน่

 

นิว
ฒั
น์ 
 จรุ
งกิ
ตต์

 

สง
กร
าน
  จ
นัท
ร์น้
อย

 

สบุ
นั 
 ป
ระ
ทมุ
ทอ
ง 

11 มีทศันคตท่ีิดีตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี                  

12 ให้ความเป็นธรรม เอือ้เฟือ้ มีน า้ใจ                   

13 มีความรู้ทนัสมยัทนัเหตกุารณ์                  

14 มีความสขุมุรอบคอบในการปฏิบตัิหน้าท่ี                  

15 มีความความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิหน้าท่ี                  

16 ตระหนกัถึงบทบาท อ านาจและหน้าท่ีของตนเอง                  

17 ค านงึถึงประโยชน์ท่ีทางราชการได้รับเป็นส าคญั                  

18 มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพื่อนร่วมงาน                  

19 มีบคุลิกภาพท่ีดีในการปฏิบตัิงาน                  

20 ตรงตอ่เวลา                  
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ตารางท่ี 11 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ  (Interview) : จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา(ตอ่)   

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ      

ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา 
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21 เป็นผู้ มีศีลธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี                  

22 ไม่น าความลบัไปเปิดเผยให้บคุคลภายนอกรับรู้                  

23 มีความละอาย กลวับาป ซือ่สตัย์ สจุริต ทัง้ในด้านความคิดและการกระท า                  

24 ยดึหลกัธรรมาภิบาล 6 ประการ(ความรับผิดชอบ หลกัคณุธรรม หลกัการมีส่วนร่วม 
หลกัความคุ้มคา่ หลกัความโปร่งใส  และหลกันิติธรรม) 

                 

25 ยดึหลกัมรรค 8  ในการปฏิบตัิงาน                  

26 ยดึหลกัอทิธิบาท 4 ในการปฏิบตัิงาน                  

27 ยดึหลกัพรหมวิหาร 4  ในการปฏิบตัิงาน                  

28 ควบคมุอารมณ์ได้เม่ือมีสิง่ท่ีไม่เป็นไปตามความคาดหวงั                  

29 มีความจริงใจตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี                  

30 ปฏิบตัิหน้าท่ีของตนอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน                  
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ตารางท่ี 11 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ  (Interview) : จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา(ตอ่)  

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ      

ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา 
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31 ยดึหลกัความจริง ศรัทธาในสิง่ท่ีมีหลกัฐานข้อมลูรองรับ   ท่ีสามารถพิสจูน์                   

32 ใช้ปัญญาในการแก้ตดัสินใจ                  

33 ใช้กระบวนการค้นหาความรู้ความจริงเพ่ือเป็นทางออกอย่างมีเหตผุลท่ีเหมาะสม                  

34 มีสต-ิสมัปชญัญะรู้ตนเองอยูเ่สมอวา่ตนเองก าลงัท าอะไรอยู่                  

35 มีจิตใจและการปฏิบตัิตนท่ีตรงตอ่ความเจริญความถกูต้อง ความดีงาม ตรงตอ่
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และกฎเกณฑ์ตามท่ีก าหนด 

                 

36 ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของหน่วยงาน                  

37 มีความมุง่มัน่ และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ                  

38 ท างานด้วยความสามารถโดยไมมี่ใครมาชีใ้ห้ท า                  

39 ใช้ดลุยพินิจของตนเองให้เตม็ท่ีก่อนขอความช่วยเหลือ   จากท่ีอ่ืน                  

40 มีความละเอียดรอบคอบไม่ละเลยข้อห้ามเล็กๆน้อยๆ                  
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ตารางท่ี 11 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ  (Interview) : จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา (ตอ่)   
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41 ไม่หาเหตผุลเพื่อท าการฝ่าฝืนกฎระเบียบ                  

42 มีวินยัในตนเองไม่จ าเป็นต้องออกกฎบงัคบัจงึจะปฏิบตัติาม                  

43 เคารพกฎกติกาและเกณฑ์ของสงัคม                  

44 รักษาผลประโยชน์ของสว่นร่วมและประเทศชาติ                  

45 ให้ความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกนัแก่ทกุคน                  

46 ปฏิบตัิตนเป็นคนดี และเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม                  

47 ด ารงตนให้เป็นท่ีพึง่ของสจุริตชน                  

48 มีความเป็นมิตรกบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา                  

49 มีใจท่ีหนกัแน่น เท่ียงตรง ปราศจากอคติ กล้าหาญท่ีจะท าในสิง่ท่ีถกูต้องเป็นธรรม                  

50 มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของสว่นรวม                  
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ตารางท่ี 11 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ  (Interview) : จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา(ตอ่)  
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51 ฟังความรอบด้านโดยเคารพความคิดเห็นของผู้ อ่ืน                  

52 ไม่เข้าข้างคนผิดแม้จะเป็นคนใกล้ชิดหรือผู้ มีพระคณุ                  

53 ไม่เบียดเบียนกนัและเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนเสมอ                  

54 เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน                  

55 ทบทวนข้อมลูและรูปแบบการประชมุเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี                  

56 มีการรายงานผลและติดตามผลการปฏิบตัิงานให้อยูใ่นแผนท่ีก าหนด                  

57 ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานเป็นเอกสารให้ชดัเจนและทกุคนเข้าใจตรงกนั                  

58 ละเว้นการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใด                   

59 ปฏิบตัิหน้าท่ีตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานบคุคลอยา่ง
เคร่งครัด 

                 

60 ใฝ่หาความรู้ ส ารวจปรับปรุงตนเองและท างานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้                  
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ตารางท่ี 11 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ  (Interview) : จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา(ตอ่)  
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ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา 
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61 พิจารณาหาทางท่ีจะใช้ตวับทกฎหมายให้ได้ผลตรงตามจดุประสงค์ของกฎหมาย                  

62 ไม่ปลอ่ยให้ผู้ใดอาศยัช่องวา่งของกฎหมาย เพ่ือเอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืนในทางท่ีไม่                  

63 มีนโยบายชดัเจนในการก าหนดหรือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ                  

64 เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็นในเหตผุลและความจ าเป็นของบคุลากร                  

65 ใช้ดลุยพินิจในการบริหารทรัพยากรบคุคลอยา่งเหมาะสม                  

66 ศกึษาข้อมลูราชการด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพื่อปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งถกูต้อง                  

67 รับทราบปัญหา อปุสรรคในการปฏิบตัิงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข                  

68 ค านงึถึงขวญัและก าลงัใจของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเป็นหลกั                  

69 ให้ข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะในทางท่ีถกูต้อง  สร้างสรรค์ ด้วยความบริสทุธ์ิใจและ                  

70 ท างานโดยไมเ่อาใจนกัการเมืองหรือผู้ มีอทิธิพลในวงการศกึษา                  
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ตารางท่ี 11ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ  (Interview) : จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา (ตอ่)  
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จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ      

ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา 
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71 ไม่เบี่ยงเบนกฎ ระเบียบ เพ่ือความส าเร็จของตนเองและเอือ้ประโยชน์กบัผู้ อ่ืน                  

72 ไม่อยูภ่ายใต้อ านาจของนกัการเมือง                  

73 น าเสนอข้อมลูตามความเป็นจริง                  

74 ประพฤตตินโดยปราศจากอคติและการเลือกปฏิบตัิ                  

75 ตระหนกัในปัญหาและมีความกล้าหาญท่ีจะรับผิดชอบผลจากการกระท า                  

76 ยดึในความถกูต้อง เสมอภาค เท่าเทียมกนั                  

77 ออกกฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตา่งๆให้ทนัสมยั เป็นธรรม                   

78 ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีของตนเองท่ีมีอยู ่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ให้กบั
ตนเองหรือพวกพ้อง  

                 

79 เปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วมตรวจสอบความถกูต้องในการปฏิบตัิหน้าท่ี                  

80 ยินดีเมื่อผู้ อ่ืนประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน                  
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ตารางท่ี 11 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ  (Interview) : จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา (ตอ่)  
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81 ชีใ้ห้ผู้ อ่ืนเห็นวา่สิง่ท่ีเขาก าลงัท านัน้เป็นสิง่ท่ีไม่ดี                  

82 รักษาความลบัได้และเป็นท่ีไว้ใจของผู้ อ่ืน                  

83 ประพฤตปิฏิบตัิอย่างเหมาะสม ตรงตอ่ความจริง                  

84 เข้าประชมุทกุครัง้เพื่อใช้สทิธิใช้เสียงเสนอความเห็น      การวินิจฉยัหรือลงมติ                  

85 ตดัสินใจโดยใช้เหตแุละผลมากกวา่อารมณ์                  

86 โต้แย้งเมื่อมีการใช้อ านาจท่ีไม่ถกูต้องและไม่เป็นธรรม                  

87 สง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรเพ่ือประสิทธิภาพของงาน                  

88 สง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรเพ่ือให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ                  

89 ประพฤตปิฏิบตัิให้ถกูต้องและเหมาะสมกบัจรรยามารยาท                  

90 ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งของวิชาชีพ                  
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91 รับมือ/ปรับตวัได้เม่ือพบกบัสถานการณ์ท่ีกดดนั                  

92 ไม่โกรธเม่ือถกูต าหนิ/วจิารณ์ด้วยถ้อยค าท่ีรุนแรง                  

93 ไม่หลงมวัเมาไปกบัสิ่งท่ียัว่ย ุ                  

94 ไม่โกหกหรือปกปิดข้อมลูเท็จเพ่ือปกป้องผู้ อ่ืนหรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง                  

95 ไม่เห็นแก่สนิบนเล็กๆน้อยเพ่ือให้งานส าเร็จลลุว่งโดยเช่ือวา่ “ซื่อกินไมห่มด คดกิน
ไม่นาน” 

                 

96 มีความพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นท่ีตา่งจากตน                  

97 มีความเป็นอนัเดียวกนัในการร่วมงานกบัผู้ อ่ืน                  

98 ให้โอกาสบคุลากรอทุธรณ์ร้องทกุข์ด้วยความเป็นธรรม                  

99 ประเมินตนเองเพื่อความถกูต้องและมีประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน                  

100 เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีในเชิงวิเคราะห์ปัญหา                  
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ตารางท่ี 11 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ  (Interview) : จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา(ตอ่)  

 

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ      

ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศกึษา 
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101 เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ ก.ค.ศ.กบั อ.ก.ค.ศ. ให้ชดัเจน   เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความ
ลา่ช้า 

                 

102 มีความพอใจตอ่หน้าท่ีของตนท่ีรับผิดชอบ จนสิน้สดุกระบวนการในการท างาน                  

103 พิจารณาความดีความชอบด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม                  

104 มีบทลงโทษหากพบการปฏบิตัิไมถ่กูต้องหรือผิดกฎระเบียบ                  

105 พิจารณาตามความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเหมาะสมให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และระเบียบท่ีก าหนด 

                 

106 พิจารณาดคูวามเหมาะสมของบคุลากรและหน่วยงานท่ีจะรับผิดชอบก่อนมีการ
โยกย้าย 
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 1.3 การวิ เคราะห์องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ

คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

                  เ น่ืองจากข้อมูลท่ีได้จากการวิ เคราะห์เอกสารและจากการสัมภาษณ์

ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญนัน้ พบว่า มีความสอดคล้องกนัในหลายประเด็น  ผู้วิจยัจึงได้น ามา

บรูณาการเข้าด้วยกนั  และน ามาจดัท าเป็นข้อค าถามได้ 133  ข้อ และเม่ือตรวจสอบความตรงเชิง

เนือ้หา (Content  Validity) โดยผู้ทรงคณุวฒุิ  และผู้ เช่ียวชาญจ านวน  5  คน  และหาค่าดชันี

ความสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ (Index  of  Item-Objective  Congruence : IOC)  ของ

เคร่ืองมือวิจยั  พบว่า ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง 0.50 ขึน้ไป ทัง้นีผู้้ทรงวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ ได้

เสนอให้ปรับแก้ไขข้อค าถามบางข้อ  จากนัน้ผู้วิจยัได้ด าเนินการปรับแก้ข้อค าถามจนกระทัง่ได้ข้อ

ค าถาม  จ านวน  106  ข้อ  หลงัจากน าไปทดลองใช้กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง  จ านวน  12 

เขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยผู้ให้ข้อมลูเขตพืน้ท่ีการศกึษาละ 3 คนประกอบด้วยผู้อ านวยการส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา จ านวน 1 คน  ผู้อ านวยการสถานศกึษาของส านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษา จ านวน 1 คน และข้าราชการครูหรือบคุลากรทางการศกึษา ในส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 1 คน รวมผู้ ให้ข้อมูลทัง้สิน้ 36 คน  ผู้ วิจัยได้

แบบสอบถามกลบัคืนมา 11 เขตพืน้ท่ีการศกึษา รวม 33 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ  91.67 และหาค่า

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)  พบว่า ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  .8917  ดังนัน้  

แบบสอบถามดงักลา่วจงึมีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

    การวิจยันีผู้้วิจยัใช้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)  

ผู้ วิจัยส่งแบบสอบถามท่ีมีข้อค าถามจ านวน  106  ข้อ ไปยังส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานทั่วประเทศ จ านวน 127 เขต

พืน้ท่ีการศึกษา ผู้ ให้ข้อมูลเขตพืน้ท่ีการศึกษาละ 3  คน รวมทัง้สิน้จ านวน 381 คน  ผู้ วิจัยได้

แบบสอบถามกลบัคืนมา 120  เขตพืน้ท่ีการศกึษา รวม 360 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 94.48 และเป็น

แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ทัง้หมด ผู้วิจยัน าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ผล  

ดงันี ้

1.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมลู 

                    ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมลู ซึง่เป็นผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ี 
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การศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษา  ข้าราชการครูหรือบคุลากรทางการศกึษา จ านวน  127  เขตพืน้ท่ี

การศึกษา รวมทัง้สิน้  360  คน  เม่ือพิจารณาตามเพศ  อายุ  วฒุิการศึกษา  การด ารงต าแหน่ง 

และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าท่ี  โดยการแจกแจงความถ่ี  (Frequency) และหาคา่

ร้อยละ (Percentage)  รายละเอียดดงัตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12  ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมลู 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
          1.1  ชาย 
          1.2 หญิง 

 
268 
92 

 
74.44 
25.56 

รวม 360 100 
2. อายุ 
          1.1  ต ่ากวา่  30  ปี 
          1.2  31-40  ปี 
          1.3  41-50  ปี 
          1.4  สงูกวา่ 50  ปี 

 
- 
27 
231 
102 

 
- 

7.51 
64.16 
28.33 

รวม 360 100 
3.วุฒกิารศกึษา 
          1.1  ปริญญาตรี 
          1.2  ปริญญาโท 
          1.3  ปริญญาเอก 

 
144 
213 

3 

 
40.00 
59.17 
0.83 

รวม 360 100 
4.การด ารงต าแหน่ง 
          1.1  ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
          1.2  ผู้บริหารสถานศกึษา 
          1.3  ข้าราชการครู 
          1.4 บคุลากรทางการศกึษา 

 
120 
120 
66 
54 

 
33.33 
33.33 
18.33 
15.00 

รวม 360 100 
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ตารางท่ี 12  ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมลู(ตอ่) 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ 
5.ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่ 
           1.1  ต ่ากวา่  5  ปี 
           1.2  5-10  ปี 
           1.3  มากกวา่ 10  ปี 

 
- 

182 
178 

 
- 

50.56 
49.44 

รวม 360 100 
 
               จากตารางท่ี 12  พบว่า ผู้ ให้ข้อมลูสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน  268 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 74.44  เป็นเพศหญิงจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 25.56 ด้านอาย ุพบว่า ผู้ ให้ข้อมลู สว่น
ใหญ่ อาย ุ 41 - 50 ปี มีจ านวน  231  คน  คิดเป็นร้อยละ 64.16   รองลงมาคือ อายสุงูกว่า 50 ปี  
มีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33 และน้อยท่ีสดุอาย ุ 31-40  ปี มีจ านวน  27 คน  คิดเป็น
ร้อยละ7.51 ด้านวุฒิการศึกษาพบว่า ผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  มี
จ านวน  213 คน คิดเป็นร้อยละ 59.17  รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 
144  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.00 ด้านการด ารงต าแหน่ง พบว่า ผู้ ให้ข้อมูล ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่ากัน 
ข้าราชการครู มีจ านวน 66 คน คดิเป็นร้อยละ 18.33 และบคุลากรทางการศกึษา  มีจ านวน 54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.00 และด้านประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าท่ี พบว่า ผู้ ให้ข้อมลู สว่น
ใหญ่มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบนั  5-10  ปี มีจ านวน 182 คน คิดเป็น   
ร้อยละ  50.56  รองลงมามีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบันมากกว่า 10  ปี  
จ านวน   178 คน คดิเป็นร้อยละ 49.44  
 

 13.2   การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของตวัแปรองค์ประกอบจริยธรรมใน                
การบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ี
การศกึษา 
                ในการวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา ผู้ วิจัยใช้วิธี การ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เป็นรายข้อและ
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ในภาพรวม  โดยน าค่าเฉลี่ยท่ีได้มาเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์  (Best)  รายละเอียด   
ดงัตารางท่ี 13 
 

ตารางท่ี  13  คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็น  
        องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู 
        และบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

 

    (n=120) 

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคล 
ของอ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษา 

คา่มชัฌิม
เลขคณิต 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 

1 มีภาวะผู้น าและมีความเป็นตวัของตนเอง 4.45 .674 มาก 
2 มีความซื่อสตัย์ ซื่อตรง ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 4.53 .637 มากท่ีสดุ 
3 มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 4.24 .717 มาก 
4 มีจิตส านกึและเจตนาท่ีดีในการปฏิบตัิหน้าท่ี 4.50 .501 มากท่ีสดุ 

5 
ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความยตุิธรรม เท่ียงตรง  
เสมอภาค  ชอบด้วยเหตผุล 

4.32 .707 มาก 

6 มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ี 4.41 .492 มาก 
7 รับฟังความคดิเห็น ของทกุฝ่าย 3.92 .708 มาก 
8 เปิดใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็น 3.93 .710 มาก 
9 กล้าแสดงความคดิเห็นโดยยดึมัน่ในหลกัการ 4.60 .489 มากท่ีสดุ 
10 มีสติ รอบคอบ คิดไตร่ตรองอยา่งมีวิจารณญาณ 4.55 .644 มากท่ีสดุ 
11 มีทศันคตท่ีิดีตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี 4.52 .500 มากท่ีสดุ 
12 ให้ความเป็นธรรม เอือ้เฟือ้ มีน า้ใจ  4.01 .606 มาก 
13 มีความรู้ทนัสมยัทนัเหตกุารณ์ 4.05 .682 มาก 
14 มีความสขุมุรอบคอบในการปฏิบตัิหน้าท่ี 4.06 .686 มาก 
15 มีความความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิหน้าท่ี 4.06 .689 มาก 

16 
ตระหนกัถึงบทบาท อ านาจและหน้าท่ี 
ของตนเอง 

4.03 .683 มาก 
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ตารางท่ี  13  คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็น  
        องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู 
        และบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา(ตอ่) 

    (n=120) 

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคล 
ของอ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษา 

คา่มชัฌิม
เลขคณิต 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 

17 ค านงึถึงประโยชน์ท่ีทางราชการได้รับเป็นส าคญั 4.34 .599 มาก 
18 มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพื่อนร่วมงาน 4.34 .602 มาก 
19 มีบคุลิกภาพท่ีดีในการปฏิบตัิงาน 4.19 .396 มาก 
20 ตรงตอ่เวลา 4.54 .499 มากท่ีสดุ 
21 มีศีลธรรมและประพฤตตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี 4.34 .604 มาก 
22 ไม่น าความลบัไปเปิดเผยให้บคุคลภายนอกรับรู้ 4.47 .500 มาก 

23 
มีความละอาย กลวับาป ซือ่สตัย์ สจุริต ทัง้ใน
ด้านความคดิและการกระท า 

4.37 .597 มาก 

24 
ยดึหลกัธรรมาภิบาล 6 ประการ(ความรับผิด ชอบ 
หลกัคณุธรรม หลกัการมีสว่นร่วม หลกัความ
คุ้มคา่ หลกัความโปร่งใส  และหลกันิติธรรม) 

4.36 .595 มาก 

25 ยดึหลกัมรรค 8  ในการปฏิบตัิงาน 4.37 .596 มาก 
26 ยดึหลกัอทิธิบาท 4 ในการปฏิบตัิงาน 4.38 .598 มาก 
27 ยดึหลกัพรหมวิหาร 4  ในการปฏิบตัิงาน 4.37 .597 มาก 

28 
ควบคมุอารมณ์ได้เม่ือมีสิง่ท่ีไม่เป็นไปตามความ
คาดหวงั 

3.71 .496 มาก 

29 มีความจริงใจตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี 3.92 .707 มาก 
30 ปฏิบตัิหน้าท่ีของตนอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 4.18 .387 มาก 

31 
ยดึหลกัความจริง ศรัทธาในสิง่ท่ีมีหลกัฐาน
ข้อมลูรองรับท่ีสามารถพิสจูน์ ตรวจสอบได้ 

4.36 .604 มาก 

32 ใช้ปัญญาในการแก้ตดัสินใจ 4.44 .498 มาก 
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ตารางท่ี  13 คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็น  
        องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู 
        และบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา (ตอ่) 

    (n=120) 

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคล 
ของอ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษา 

คา่มชัฌิม
เลขคณิต 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 

33 
ใช้กระบวนการค้นหาความรู้ความจริงเพ่ือเป็น
ทางออกอยา่งมีเหตผุลท่ีเหมาะสม 

4.48 .500 มาก 

34 
มีสต-ิสมัปชญัญะรู้ตนเองอยูเ่สมอวา่ตนเอง
ก าลงัท าอะไรอยู ่

4.36 .604 มาก 

35 
มีจิตใจและการปฏิบตัิตนท่ีตรงตอ่ความเจริญ
ความถกูต้อง ความดีงาม ตรงตอ่หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และกฎเกณฑ์ตามท่ีก าหนด 

4.35 .603 มาก 

36 
ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของ
หนว่ยงาน 

4.24 .429 มาก 

37 มีความมุง่มัน่ และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.38 .598 มาก 
38 ท างานด้วยความสามารถโดยไมมี่ใครมาชีใ้ห้ท า 3.77 .422 มาก 

39 
ใช้ดลุยพินิจของตนเองให้เตม็ท่ีก่อนขอความ
ช่วยเหลือจากท่ีอ่ืน 

3.70 .459 มาก 

40 มีความละเอียดรอบคอบไมล่ะเลยข้อห้ามเลก็ๆน้อย  ๆ 4.06 .686 มาก 
41 ไม่หาเหตผุลเพื่อท าการฝ่าฝืนกฎระเบียบ 4.34 .598 มาก 

42 
มีวินยัในตนเองไม่จ าเป็นต้องออกกฎบงัคบัจงึ
จะปฏิบตัิตาม 

4.16 .753 มาก 

43 เคารพกฎกติกาและเกณฑ์ของสงัคม 4.34 .595 มาก 
44 รักษาผลประโยชน์ของสว่นร่วมและประเทศชาต ิ 4.34 .603 มาก 
45 ให้ความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกนัแก่ทกุคน 4.34 .599 มาก 
46 ปฏิบตัิตนเป็นคนดี และเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 4.34 .604 มาก 
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ตารางท่ี  13  คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็น  
          องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู 
          และบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา(ตอ่) 

 

    (n=120) 

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคล 
ของอ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษา 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 

47 ด ารงตนให้เป็นท่ีพึง่ของสจุริตชน 4.34 .598 มาก 

48 
มีความเป็นมิตรกบัข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา 

4.45 .682 มาก 

49 
มีใจท่ีหนกัแน่น เท่ียงตรง ปราศจากอคติ กล้า
หาญท่ีจะท าในสิง่ท่ีถกูต้องเป็นธรรม 

4.04 .674 มาก 

50 มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของสว่นรวม 4.38 .674 มาก 

51 
ฟังความรอบด้านโดยเคารพความคิดเห็น 
ของผู้ อ่ืน 

4.38 .488 มาก 

52 ไมเ่ข้าข้างคนผดิแม้จะเป็นคนใกล้ชิดหรือผู้ มีพระคณุ 3.68 .469 มาก 
53 ไม่เบียดเบียนกนัและเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนเสมอ 3.76 .427 มาก 

54 
เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์ 
สว่นตน 

4.12 .321 มาก 

55 
ทบทวนข้อมลูและรูปแบบการประชมุเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี 

3.57 .494 มาก 

56 
มีการรายงานผลและติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ให้อยูใ่นแผนท่ีก าหนด 

3.72 .448 มาก 

57 ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานเป็นเอกสารให้
ชดัเจนและทกุคนเข้าใจตรงกนั 

4.73 .446 มาก 

58 ละเว้นการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใด  4.37 .628 มาก 

59 
ปฏิบตัิหน้าท่ีตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กบัการบริหารงานบคุคลอยา่งเคร่งครัด 

4.63 .483 มาก 
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ตารางท่ี  13  คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็น  
        องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู 
        และบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา (ตอ่) 
 

    (n=120) 

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคล 
ของอ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษา 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 
( ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 

60 
ใฝ่หาความรู้ ส ารวจปรับปรุงตนเองและท างาน
ในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

4.05 .688 มาก 

61 
พิจารณาหาทางท่ีจะใช้ตวับทกฎหมายให้ได้ผล
ตรงตามจดุประสงค์ของกฎหมาย 

4.28 .567 มาก 

62 
ไม่ปลอ่ยให้ผู้ใดอาศยัช่องวา่งของกฎหมาย เพ่ือ
เอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืนในทางท่ีไม่เป็นธรรม 

4.16 .371 มาก 

63 
มีนโยบายชดัเจนในการก าหนดหรือพิจารณา
เร่ืองตา่งๆ 

4.27 .572 มาก 

64 เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็นในเหตผุลและ
ความจ าเป็นของบคุลากร 

3.96 .703 มาก 

65 ใช้ดลุยพินิจในการบริหารทรัพยากรบคุคลอยา่ง
เหมาะสม 

4.18 .387 มาก 

66 
ศกึษาข้อมลูราชการด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
และหลกัเกณฑ์วิธีการบริหารงานบคุคลเพื่อ
ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งถกูต้องมีประสิทธิภาพ 

4.04 .677 มาก 

67 
รับทราบปัญหา อปุสรรคในการปฏิบตัิงานเพื่อ
หาแนวทางแก้ไข 

3.94 .705 มาก 

68 
ค านงึถึงขวญัและก าลงัใจของข้าราชการครู 
และบคุลากรทางการศกึษาเป็นหลกั 

3.91 .709 มาก 

69 
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในทางท่ีถกูต้อง  
สร้างสรรค์ ด้วยความบริสทุธ์ิใจและความรู้สกึท่ีดี 

3.93 .695 มาก 
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ตารางท่ี  13  คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็น  
        องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู 
        และบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา(ตอ่) 

 

    (n=120) 

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคล 
ของอ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษา 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 

70 
ท างานโดยไมเ่อาใจนกัการเมืองหรือผู้ มีอทิธิพล
ในวงการ ศกึษา 

4.39 .617 มาก 

71 
ไม่เบี่ยงเบนกฎ ระเบียบ เพ่ือความส าเร็จของ
ตนเองและเอือ้ประโยชน์กบัผู้ อ่ืน 

4.39 .614 มาก 

72 ไม่อยูภ่ายใต้อ านาจของนกัการเมือง 4.68 .469 มาก 
73 น าเสนอข้อมลูตามความเป็นจริง 4.34 .625 มาก 
74 ประพฤติตนโดยปราศจากอคติและการเลือกปฏบิตัิ 4.56 .635 มากท่ีสดุ 

75 
ตระหนกัในปัญหาของครูและบคุลากรทางการ
ศกึษาและมีความกล้าหาญท่ีจะรับผิดชอบผล
จากการกระท า 

3.93 .699 มาก 

76 ยดึในความถกูต้อง เสมอภาค เท่าเทียมกนั 4.56 .635 มากท่ีสดุ 

77 
ออกกฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
ตา่งๆให้ทนัสมยั เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับ
ของผู้ เก่ียวข้อง 

4.30 .591 มาก 

78 

ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีของตนเองท่ีมีอยู ่เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ให้กบัตนเองหรือ
พวกพ้อง ทัง้ในรูปแบบการทจุริตโดยชดัเจนและ
แอบแฝงหรือคาบเก่ียวระหวา่งความผิดและ
ความถกูต้อง 

4.37 .615 มาก 

79 
เปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วมตรวจสอบ
ความถกูต้องในการปฏิบตัิหน้าท่ี 

4.28 .568 มาก 
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ตารางท่ี  13  คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็น  
        องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู 
        และบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา(ตอ่) 

    (n=120) 

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคล 
ของอ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษา 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 

80 
ยินดีเมื่อผู้ อ่ืนประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการ
งาน 

3.93 .702 มาก 

81 ชีใ้ห้ผู้ อ่ืนเห็นวา่สิง่ท่ีเขาก าลงัท านัน้เป็นสิง่ท่ีไม่ดี 3.71 .452 มาก 
82 รักษาความลบัได้และเป็นท่ีไว้ใจของผู้ อ่ืน 3.95 .712 มาก 

83 
ประพฤตปิฏิบตัิอย่างเหมาะสม ตรงตอ่ 
ความจริง 

3.59 .491 มาก 

84 
เข้าประชมุทกุครัง้เพื่อใช้สทิธิใช้เสียงเสนอ
ความเห็น การวินิจฉยัหรือลงมติ 

4.34 .475 มาก 

85 ตดัสินใจโดยใช้เหตแุละผลมากกวา่อารมณ์ 4.33 .469 มาก 

86 
โต้แย้งเมื่อมีการใช้อ านาจท่ีไม่ถกูต้องและ 
ไม่เป็นธรรม 

4.18 .381 มาก 

87 
สง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรเพ่ือประสิทธิภาพ 
ของงาน 

3.93 .714 มาก 

88 
สง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรเพ่ือให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ 

3.93 .713 มาก 

89 
ประพฤตปิฏิบตัิให้ถกูต้องและเหมาะสมกบั 
จรรยามารยาท 

4.20 .398 มาก 

90 ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งของวิชาชีพ 4.36 .609 มาก 
91 รับมือ/ปรับตวัได้เม่ือพบกบัสถานการณ์ท่ีกดดนั 4.36 .608 มาก 
92 ไมโ่กรธเม่ือถกูต าหนิ/วิจารณ์ด้วยถ้อยค าท่ีรุนแรง 3.67 .471 มาก 
93 ไม่หลงมวัเมาไปกบัสิ่งท่ียัว่ย ุ 4.38 .576 มาก 
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ตารางท่ี  13  คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็น  
        องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู 
        และบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา(ตอ่) 
 

    (n=120) 

ข้อที่ 
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคล 
ของอ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษา 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 

94 
ไม่โกหกหรือปกปิดข้อมลูเท็จเพ่ือปกป้องผู้ อ่ืนหรือ
เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

4.29 .454 มาก 

95 
ไม่เห็นแก่สนิบนเล็กๆน้อยเพ่ือให้งานส าเร็จลลุว่ง
โดยเช่ือวา่ “ซื่อกินไมห่มด คดกินไมน่าน” 

4.37 .611 มาก 

96 มีความพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นท่ีตา่งจากตน 4.37 .610 มาก 
97 มีความเป็นอนัเดียวกนัในการร่วมงานกบัผู้ อ่ืน 4.37 .611 มาก 

99 
ประเมินตนเองเพ่ือความถกูต้องและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

3.58 .573 มาก 

100 เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีในเชิงวิเคราะห์ปัญหา 4.09 .684 มาก 

101 
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ ก.ค.ศ.กบั อ.ก.ค.ศ.  
ให้ชดัเจน เพื่อไมใ่ห้เกิดปัญหาความลา่ช้า 

4.09 .685 มาก 

102 
มีความพอใจตอ่หน้าท่ีของตนท่ีรับผิดชอบ  
จนสิน้สดุกระบวนการในการท างาน 

3.78 .413 มาก 

103 พิจารณาความดีความชอบด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม 4.28 .565 มาก 

104 
มีบทลงโทษหากพบการปฏิบตัิไม่ถกูต้องหรือผิด
กฎระเบียบ 

4.28 .560 มาก 

105 
พิจารณาตามความรู้ความสามารถประสบการณ์และ
ความเหมาะสมให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบ
ท่ีก าหนด 

4.28 .561 มาก 

106 
พิจารณาดคูวามเหมาะสมของบคุลากรและ
หนว่ยงานท่ีจะรับผิดชอบก่อนมีการโยกย้าย 

4.28 .560 มาก 

เฉล่ียรวม 4.20 .579 มาก 
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จากตารางท่ี 13 พบว่า จากการวิเคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็นของ ผู้ ให้ข้อมลูเก่ียวกบั

องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา จากจ านวนผู้ให้ข้อมลู 360 คน โดยภาพรวมข้อค าถามทัง้ 106  

ข้อ มีคา่มชัฌิมเลขคณิต ( ) อยูร่ะหวา่ง 3.58 – 4.73  แสดงวา่  ผู้ให้ข้อมลูมีความคดิเห็นเก่ียวกบั

ค่าระดบัของตวัแปรโดยเฉลี่ยตัง้แต่ระดบัมากถึงมากท่ีสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  อยู่

ระหว่าง  .321 - .753  แสดงว่า ผู้ ให้ข้อมลูมีความคิดเห็นตอ่ตวัแปรในลกัษณะสอดคล้องกนั  โดย

ตวัแปรท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) สงูสดุคือ  ตวัแปรท่ี  57   ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานเป็น

เอกสารให้ชดัเจนและทกุคนเข้าใจตรงกนั มีค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) เท่ากบั  4.73  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ .446  แสดงว่า ผู้ ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นแตกต่างกันในระดับน้อย  

รองลงมาคือ  ตวัแปรท่ี  72   ไม่เบี่ยงเบนกฎ ระเบียบ เพื่อความส าเร็จของตนเองและเอือ้ประโยชน์

กบัผู้ อ่ืน มีคา่มชัฌิมเลขคณิต ( ) เท่ากบั 4.68 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั .469  และ

ตัวแปรท่ี 59  ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลอย่าง

เคร่งครัด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (  ) เท่ากับ 4.63  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ .483  

แสดงว่า ผู้ ให้ข้อมลูมีความคิดเห็นตอ่ตวัแปรในลกัษณะสอดคล้องกนั และตวัแปรท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อย

ท่ีสดุคือ  ตวัแปรท่ี  55 ทบทวนข้อมลูและรูปแบบการประชมุเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตอ่การปฏิบตัิ

หน้าท่ี มีคา่มชัฌิมเลขคณิต ( )เท่ากบั 3.57   สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั .494 แสดง

วา่ ผู้ให้ข้อมลูมีความคดิเห็นเก่ียวกบัทบทวนข้อมลูและรูปแบบการประชมุเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในระดับน้อย และเม่ือพิจารณาจ านวนของระดับข้อเท็จจริง  พบว่า  

ข้อเท็จจริงอยู่ในระดบัมาก  98 ข้อ  คิดเป็นร้อยละ  92.45 และอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  8  ข้อ  คิด

เป็นร้อยละ 7.55 

       1.3.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
              การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory  Factor  Analysis) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ข้อตกลงเบือ้งต้นท่ีส าคัญคือ การส ารวจความเหมาะสมของข้อมูลใน                    
การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
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  การตรวจสอบจ านวนแบบสอบถามท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
นัน้  โคมเรย์ และลี (Comrey and  Lee)ได้เสนอแนวทางในการพิจารณาจ านวนตวัอย่างท่ี
เพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบว่า  จ านวนตวัอย่าง  50  ตวัอย่าง  ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง  
จ านวนตัวอย่าง  100  ตวัอย่าง ไม่เหมาะสม  จ านวนตวัอย่าง  200  ตวัอย่าง พอใช้  จ านวน
ตวัอย่าง  300  ตวัอย่างดี  จ านวนตวัอย่าง  500  ตวัอย่าง  ดีมาก  และจ านวนตวัอย่างมากกว่า 
1,000  ตวัอย่าง  ดีท่ีสดุ  ซึง่สอดคล้องกบัทาบาชนิคและไฟเดล (Tabachnick  and  Fidell)                 
ท่ียืนยนัว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบ  ต้องมีตวัอย่างจ านวนอย่างน้อย  300  ตวัอย่าง ซึง่งานวิจยั
นีเ้ก็บแบบสอบถามได้จ านวน  360    ฉบบั จึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ตอ่ไป 

 ทัง้นี ้ยังมีการตรวจสอบโดยใช้สถิติทดสอบ ซึ่งในท่ีนีใ้ช้การตรวจสอบโดยสถิติ  

ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัโดยพิจารณาจากคา่  KMO  and  Bartlett’s  Test  โดยคา่ Kaiser–

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequace อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ KMO  

Bartlett’s  Test  of Sphericity ใช้ทดสอบตวัแปรตา่งๆ ว่ามีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ จากการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ ได้ผลดงัตารางท่ี 14 
 

ตารางท่ี 14  KMO- Meyer- Olkin and Bartlett’s Test   
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure  of  Sampling Adequacy .982 
Bartlett’s Test  of  Sphericity Approx.Chi-Square 4526.34 
 Df 48 
 Sig. .000 

      

จากตารางท่ี 14 ผลการทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling  

Adequace) ของชดุข้อมลูท่ีเก็บได้จากการวิจยั พบว่ามีคา่เท่ากบั  .982 ซึง่ค่า KMO  0.8  

แสดงว่า ข้อมลูชุดนีมี้ความเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี การทดสอบความสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartiett’s Test of Sphericity มีนยัส าคญัทางสถิติ                            

(sig 0.00 < 0.05) แสดงว่าเมทริกซ์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่งๆ มีความสมัพนัธ์กนั 

ดงันัน้ข้อมลูท่ีได้จงึมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบตอ่ไป 
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 การวิเคราะห์ในขัน้ตอนนีใ้ช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principle Component 

Analysis : PCA) ด้วยการหมนุแกนแบบตัง้ฉาก (Orthogonal Rotation)  และการหมนุแกน

องค์ประกอบด้วยวิธีแบบแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) โดยข้อตกลงเบือ้งต้นในการศกึษาครัง้นี ้

ใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบ ดงันี ้1) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป                         

2) มีคา่ไอเกน (Eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์และมีตวัแปรในแตล่ะองค์ประกอบมีจ านวน  

3  ตวัแปรขึน้ไป ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s Criterion) เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ดงักลา่ว ได้

จ านวนองค์ประกอบและคา่ความแปรปรวน ดงัตารางท่ี 15 

 

ตารางท่ี 15  องค์ประกอบ  คา่ไอเกน  คา่ร้อยละของความแปรปรวน  คา่ร้อยละของความ               

                   แปรปรวน สะสมขององค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.                    

                   เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 

องค์ประกอบ
(Component) 

Rotation  Sums  of  Squared  Loadings 
ค่าความแปรปรวนของ
ตัวแปร(Eigenvalues) 

ค่าความแปรปรวน 
ร้อยละ(%of Variance) 

ค่าความแปรปรวนสะสม
ร้อยละ(Cumulative %) 

1 15.985 15.080 15.080 
2 11.533 10.880 25.960 
3 10.257 9.676 35.636 
4 8.801 8.303 43.939 
5 7.886 7.440 51.379 
6 4.976 4.695 56.073 
7 2.773 2.616 58.689 
8 2.728 2.574 61.262 
9 2.682 2.530 63.792 

10 2.575 2.430 66.222 
11 2.560 2.415 68.637 
12 2.518 2.376 71.013 
13 2.177 2.054 73.067 
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ตารางท่ี 15 องค์ประกอบ  คา่ไอเกน  คา่ร้อยละของความแปรปรวน  คา่ร้อยละของความ               

                   แปรปรวน สะสมขององค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ อ.ก.ค.ศ.                    

                   เขตพืน้ท่ีการศกึษา(ตอ่)  
 

องค์ประกอบ
(Component) 

Rotation  Sums  of  Squared  Loadings 
ค่าความแปรปรวนของ
ตัวแปร(Eigenvalues) 

ค่าความแปรปรวน 
ร้อยละ(%of Variance) 

ค่าความแปรปรวนสะสม
ร้อยละ(Cumulative %) 

14 2.104 1.985 75.052 
15 1.977 1.865 76.916 
16 1.953 1.842 78.759 
17 1.939 1.829 80.588 
18 1.812 1.709 82.297 
19 1.753 1.654 83.951 
20 1.277 1.205 85.156 

 

 จากตารางท่ี 15 พบวา่ องค์ประกอบท่ีมีคา่ไอเกนมากกวา่ 1 มี  20 องค์ประกอบ เม่ือหมนุ

แกนแล้วอธิบายความแปรปรวนได้ทัง้หมดร้อยละ 85.156 และเม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การ

คดัเลือกองค์ประกอบท่ีมีคา่น า้หนกัตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s Criterion) 

พบว่า มีค่าไอเกน (Eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตวัแปรท่ีสามารถอธิบายองค์ประกอบได้

มากกว่า 3 ตวัขึน้ไป เพียง 6 องค์ประกอบท่ีมีคุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 

องค์ประกอบท่ี 1-6 สว่นองค์ประกอบอ่ืนๆ จ านวน 14 องค์ประกอบนัน้ ขาดคณุสมบตัิตามเกณฑ์

จึงไม่เข้าข่ายการวิจยั โดยองค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ทัง้ 6 องค์ประกอบ เม่ือหมนุแกน

แล้วองค์ประกอบท่ี 1 มีคา่ไอเกนสงูสดุ มีคา่ไอเกนเท่ากบั 15.985 สามารถอธิบายความแปรปรวน

ทัง้หมดได้ร้อยละ 15.080 องค์ประกอบท่ี 2 มีค่าไอเกน เท่ากบั 11.533 สามารถอธิบายความ

แปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 10.880 องค์ประกอบท่ี 3 มีคา่ไอเกน เท่ากบั 10.257 สามารถอธิบายความ

แปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 9.676 และองค์ประกอบอ่ืน  ๆมีคา่ไอเกนและความสามารถในการอธิบายความ
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แปรปรวนทัง้หมดค่อยๆ ลดลงตามล าดับ และองค์ประกอบท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดคือ องค์ประกอบท่ี 1-6 พบวา่ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ทัง้หมด 56.073 

 นอกจากนีน้ า้หนกัองค์ประกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลงัหมนุแกน 

สามารถแสดงได้ดงัตารางท่ี 16 

ตารางท่ี 16 คา่น า้หนกัองค์ประกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัหมนุแกน 

ตัวแปร 
ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 
91 .992      
90 .988      
96 .979      
97 .976      
95 .976      
18 .974      
17 .973      
46 .969      
70 .967      
41 .967      
45 .962      
44 .960      
43 .959      
47 .957      
71 .956      
78 .934      
58 .912      
35  .993     
21  .990     
31  .990     
34  .988     
24  .987     
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ตารางท่ี 16 คา่น า้หนกัองค์ประกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัหมนุแกน(ตอ่) 
 

ตัวแปร 
ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 
25  .980     
27  .980     
23  .976     
26  .970     
37  .960     
93  .950     
73  .914     
75   .908    
29   .907    
7   .897    
68   .896    
80   .893    
69   .890    
87   .878    
88   .878    
67   .874    
98   .871    
8   .864    
82   .859    
64   .835    
15    .963   
16    .944   
60    .939   
13    .935   
49    .934   
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ตารางท่ี 16 คา่น า้หนกัองค์ประกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัหมนุแกน(ตอ่) 
 

ตัวแปร 
ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 
14    .925   
66    .923   

101    .918   
100    .912   
40    .911   
63     .977  

104     .976  
106     .975  
61     .974  

105     .972  
103     .971  
79     .969  
77     .910  
76      .973 
74      .973 
2      .913 
10      .886 
48      .719 
1      .681 

 
                    จากตารางท่ี 16 พบว่า องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา ตามเกณฑ์                   

การคดัเลือกองค์ประกอบมี 6 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบท่ี 1 จ านวน 17 ตวัแปร องค์ประกอบ

ท่ี 2 จ านวน 12 ตวัแปร องค์ประกอบท่ี 3 จ านวน 13 ตวัแปร องค์ประกอบท่ี  4 จ านวน 10 ตวัแปร 

องค์ประกอบท่ี  5 จ านวน 8 ตวัแปร  องค์ประกอบท่ี  6 จ านวน 6 ตวัแปร 
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                  เพื่อความสะดวกในการเรียกช่ือองค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้วิจยั

ได้ตัง้ช่ือองค์ประกอบ ดงัตารางที่ 16 และมีรายละเอียดแตล่ะองค์ประกอบ ดงัตารางท่ี 17-22 

ตารางท่ี 17  องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู 
                     และบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 

ล าดบัที่ องค์ประกอบ จ านวนตัวแปร 
ค่าน า้หนักองค์ประกอบ 

(Factor  Loading) 
1 องค์ประกอบท่ี 1 17 .912-.992 
2 องค์ประกอบท่ี 2  12 .914 -.993 
3 องค์ประกอบท่ี 3 13 .835 -.908 
4 องค์ประกอบท่ี 4 10 .911 -.963 
5 องค์ประกอบท่ี 5 8 .910 -.977 
6 องค์ประกอบท่ี 6 6 .683 -.973 

รวม 66 .683 - .993 
 

                   จากตารางท่ี 17 พบว่า องค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีก าหนดมีจ านวน                 

6 องค์ประกอบโดยองค์ประกอบมีจ านวนตัวแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบได้มากท่ีสุดคือ 

องค์ประกอบท่ี 1 มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 17 ตวัแปร มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยู่

ระหว่าง .912-.992 รองลงมาคือ องค์ประกอบท่ี 3 มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 13                

ตวัแปร มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .835-.908  ตอ่มาคือ องค์ประกอบท่ี 2 มีจ านวนตวั

แปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 12 ตวัแปร มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .914-.993 ต่อมา

องค์ประกอบท่ี 4 มีจ านวนตวัแปรท่ีจะอธิบายองค์ประกอบ 10 ตวัแปร  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ

อยูร่ะหวา่ง  .911-.963 ตอ่มาองค์ประกอบท่ี 5 มีจ านวนตวัแปรท่ีจะอธิบายองค์ประกอบ 8 ตวัแปร  

มีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .910-.977 และองค์ประกอบท่ี 6 มีจ านวนตัวแปรท่ีจะ

อธิบายองค์ประกอบ 6 ตวัแปร  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .683-.973 ซึง่รวมมีจ านวน

ตัวแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบทัง้สิน้ 66 ตัวแปร มีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง                

.683 - .993 
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ตารางท่ี 18  องค์ประกอบท่ี 1 
 

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
91 รับมือ/ปรับตวัได้เม่ือพบกบัสถานการณ์ท่ีกดดนั .992 
90 ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งของวิชาชีพ .988 
96 มีความพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นท่ีตา่งจากตน .979 

95 
ไม่เห็นแก่สนิบนเล็กๆน้อยเพ่ือให้งานส าเร็จลลุว่งโดยเช่ือวา่ 
“ซื่อกินไมห่มด คดกินไมน่าน” 

.976 

97 มีความเป็นอนัเดียวกนัในการร่วมงานกบัผู้ อ่ืน .976 
18 มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพื่อนร่วมงาน .974 
17 ค านงึถึงประโยชน์ท่ีทางราชการได้รับเป็นส าคญั .973 
46 ปฏิบตัิตนเป็นคนดี และเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม .969 

70 
ท างานโดยไมเ่อาใจนกัการเมืองหรือผู้ มีอทิธิพลในวงการ 
ศกึษา 

.967 

41 ไม่หาเหตผุลเพื่อท าการฝ่าฝืนกฎระเบียบ .967 
45 ให้ความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกนัแก่ทกุคน .962 
44 รักษาผลประโยชน์ของสว่นร่วมและประเทศชาติ .960 
43 เคารพกฎกติกาและเกณฑ์ของสงัคม .959 
47 ด ารงตนให้เป็นท่ีพึง่ของสจุริตชน .957 

71 
ไม่เบี่ยงเบนกฎ ระเบียบ เพ่ือความส าเร็จของตนเองและเอือ้
ประโยชน์กบัผู้ อ่ืน 

.956 

78 

ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีของตนเองท่ีมีอยู ่เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ให้กบัตนเองหรือพวกพ้อง ทัง้ใน
รูปแบบการทจุริตโดยชดัเจนและแอบแฝงหรือคาบเก่ียว
ระหวา่งความผิดและความถกูต้อง 

.934 

58 ละเว้นการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใด .912 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) 
15.985 
15.080 
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จากตารางท่ี 18 พบวา่ องค์ประกอบท่ี 1 อธิบายด้วยตวัแปรส าคญัจ านวน 17ตวัแปร  

หลงัหมุนแกนมีค่าน า้หนักตวัแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .912-.992 มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปรเท่ากบั 15.985 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 15.080 ซึง่เม่ือเทียบกบัคา่

ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความส าคญัเป็นอนัดบั 

1 กลา่วคือ ตวัแปรทัง้ 17 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปรท่ี 91 รับมือ/ปรับตวัได้เม่ือพบกบัสถานการณ์ท่ีกดดนั มีค่า

น า้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .992 ส าหรับตวัแปรท่ี 58 ละเว้นการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์

อ่ืนใด พบว่า มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .912 และผู้วิจยัตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้่า 

“หลกัการด ารงตน” 
 

ตารางท่ี 19 องค์ประกอบท่ี 2 
 

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 

35 
มีจิตใจและการปฏิบตัิตนท่ีตรงตอ่ความเจริญความถกูต้อง 
ความดีงาม ตรงตอ่หน้าท่ีความรับผิดชอบ และกฎเกณฑ์
ตามท่ีก าหนด 

.993 

21 เป็นผู้ มีศีลธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี .990 

31 
ยดึหลกัความจริง ศรัทธาในสิง่ท่ีมีหลกัฐานข้อมลูรองรับ   
ท่ีสามารถพิสจูน์ ตรวจสอบได้ 

.990 

34 
มีสต-ิสมัปชญัญะรู้ตนเองอยูเ่สมอวา่ตนเองก าลงั 
ท าอะไรอยู ่

.988 

24 
ยดึหลกัธรรมาภิบาล 6 ประการ (ความรับผิดชอบ  
หลกัคณุธรรม หลกัการมีสว่นร่วม หลกัความคุ้มคา่  
หลกัความโปร่งใส  และหลกันิติธรรม) 

.987 

25 ยดึหลกัมรรค 8  ในการปฏิบตัิงาน .980 
27 ยดึหลกัพรหมวิหาร 4  ในการปฏิบตัิงาน .980 

23 
มีความละอาย กลวับาป ซือ่สตัย์ สจุริต ทัง้ในด้าน
ความคดิและการกระท า 

.976 
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ตารางท่ี 19 องค์ประกอบท่ี 2 (ตอ่) 
 

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
26 ยดึหลกัอทิธิบาท 4 ในการปฏิบตัิงาน .970 
37 มีความมุง่มัน่ และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ .960 
93 ไม่หลงมวัเมาไปกบัสิ่งท่ียัว่ย ุ .950 
73 น าเสนอข้อมลูตามความเป็นจริง .914 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) 

11.533 
10.880 

 
   จากตารางท่ี 19 พบว่า องค์ประกอบท่ี 2 อธิบายด้วยตวัแปรส าคญัจ านวน 12  ตวัแปร  

หลงัหมนุแกนมีคา่น า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .914-.993 มีคา่ความแปรปรวนของ

ตวัแปรเท่ากบั 11.533 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 10.880 ซึง่เม่ือเทียบกบัคา่ความ

แปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความส าคัญเป็นอันดับ 2 

กล่าวคือ ตวัแปรทัง้ 12 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปรท่ี 35 มีจิตใจและการปฏิบตัิตนท่ีตรงต่อความเจริญความ

ถูกต้อง ความดีงาม ตรงต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกฎเกณฑ์ตามท่ีก าหนด มีค่าน า้หนัก

องค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .993 ส าหรับตวัแปรท่ี 73 น าเสนอข้อมูลตามความเป็นจริงพบว่า                       

มีค่าน า้หนักองค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .914 และผู้วิจยัตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้่า “หลกัความเป็น

ธรรม” 

 
ตารางท่ี 20 องค์ประกอบท่ี 3 
 

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 

75 
ตระหนกัในปัญหาของครูและบคุลากรทางการศกึษาและ
มีความกล้าหาญท่ีจะรับผิดชอบผลจากการกระท า 

.908 

29 มีความจริงใจตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี .907 
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ตารางท่ี 20 องค์ประกอบท่ี 3 (ตอ่) 
 

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
7 รับฟังความคดิเห็น ของทกุฝ่าย .897 

68 
ค านงึถึงขวญัและก าลงัใจของข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษาเป็นหลกั 

.896 

80 ยินดีเมื่อผู้ อ่ืนประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน .893 

69 
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในทางท่ีถกูต้อง  สร้างสรรค์ 
ด้วยความบริสทุธ์ิใจและความรู้สกึท่ีดี 

.890 

87 สง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรเพ่ือประสิทธิภาพของงาน .878 

88 
สง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรเพ่ือให้มีความเจริญก้าวหน้า 
ในชีวิตรับราชการ 

.878 

67 
รับทราบปัญหา อปุสรรคในการปฏิบตัิงานเพื่อหา 
แนวทางแก้ไข 

.874 

98 ให้โอกาสบคุลากรอทุธรณ์ร้องทกุข์ด้วยความเป็นธรรม .871 
8 เปิดใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็น .864 

82 รักษาความลบัได้และเป็นท่ีไว้ใจของผู้ อ่ืน .859 

64 
เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็นในเหตผุลและความ
จ าเป็นของบคุลากร 

.835 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) 

10.257 
9.676 

 
       จากตารางท่ี 20 พบวา่ องค์ประกอบท่ี 3 อธิบายด้วยตวัแปรส าคญัจ านวน 13 ตวัแปร  

หลงัหมนุแกนมีคา่น า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .835-.908 มีคา่ความแปรปรวนของ

ตวัแปรเท่ากบั 10.257  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 9.676 ซึง่เม่ือเทียบกบัคา่ความ

แปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความส าคัญเป็นอันดับ 3 

กล่าวคือ ตวัแปรทัง้ 13 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ตวัแปรท่ี 75 ตระหนกัในปัญหาของครูและบคุลากรทางการศกึษาและ
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มีความกล้าหาญท่ีจะรับผิดชอบผลจากการกระท า  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .908 

ส าหรับตวัแปรท่ี 64 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในเหตผุลและความจ าเป็นของบุคลากร 

พบว่า มีค่าน า้หนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุด คือ .835 และผู้ วิจัยตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้่า “หลัก

กลัยาณมิตร” 

ตารางท่ี 21 องค์ประกอบท่ี 4 
 

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
15 มีความความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิหน้าท่ี .963 
16 ตระหนกัถึงบทบาท อ านาจและหน้าท่ีของตนเอง .944 

60 
ใฝ่หาความรู้ ส ารวจปรับปรุงตนเองและท างานในหน้าท่ีให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

.939 

13 มีความรู้ทนัสมยัทนัเหตกุารณ์ .935 

49 
มีใจท่ีหนกัแน่น เท่ียงตรง ปราศจากอคติ กล้าหาญท่ีจะท า
ในสิง่ท่ีถกูต้องเป็นธรรม 

.934 

14 มีความสขุมุรอบคอบในการปฏิบตัิหน้าท่ี .925 

66 
ศกึษาข้อมลูราชการด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและ
หลกัเกณฑ์วิธีการบริหารงานบคุคลเพื่อปฏิบตัิหน้าท่ี 
อยา่งถกูต้องมีประสิทธิภาพ 

.923 

101 
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ ก.ค.ศ.กบั อ.ก.ค.ศ. ให้ชดัเจน   
เพื่อไมใ่ห้เกิดปัญหาความลา่ช้า 

.918 

100 เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีในเชิงวิเคราะห์ปัญหา .912 
40 มีความละเอียดรอบคอบไม่ละเลยข้อห้ามเล็กๆน้อยๆ .911 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) 

8.801 
8.303 

 
     จากตารางท่ี 21 พบว่า องค์ประกอบท่ี 4 อธิบายด้วยตวัแปรส าคญัจ านวน 10 ตวัแปร  

หลงัหมนุแกนมีคา่น า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .911-.963 มีคา่ความแปรปรวนของ

ตวัแปรเท่ากบั 8.801  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 8.303 ซึง่เม่ือเทียบกบัคา่ความ
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แปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความส าคัญเป็นอันดับ 4 

กล่าวคือ ตวัแปรทัง้ 10 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปรท่ี 15 มีความความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิหน้าท่ี มีคา่น า้หนกั

องค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .963 ส าหรับตวัแปรท่ี 40 มีความละเอียดรอบครอบไม่ละเลยข้อห้าม

เล็กๆ น้อย พบว่า มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .911 และผู้วิจยัตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้่า 

“หลกัความรับผิดชอบ” 

 
ตารางท่ี 22 องค์ประกอบท่ี 5 
 

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
63 มีนโยบายชดัเจนในการก าหนดหรือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ .977 

104 
มีบทลงโทษหากพบการปฏบิตัิไม่ถกูต้องหรือผิด
กฎระเบียบ 

.976 

106 
พิจารณาดคูวามเหมาะสมของบคุลากรและหน่วยงานท่ี
จะรับผิดชอบก่อนมีการโยกย้าย 

.975 

61 
พิจารณาหาทางท่ีจะใช้ตวับทกฎหมายให้ได้ผลตรงตาม
จดุประสงค์ของกฎหมาย 

.974 

105 
พิจารณาตามความรู้ความสามารถประสบการณ์และ
ความเหมาะสมให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบท่ี
ก าหนด 

.972 

103 
พิจารณาความดีความชอบด้วยความเหมาะสมและ 
เป็นธรรม 

.971 

79 
เปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วมตรวจสอบความถกูต้อง
ในการปฏิบตัหิน้าท่ี 

.969 

77 
ออกกฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตา่งๆให้
ทนัสมยั เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับของผู้ เก่ียวข้อง 

.910 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) 

7.886 
7.440 
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 จากตารางท่ี 22 พบว่า องค์ประกอบท่ี 5 อธิบายด้วยตวัแปรส าคญั จ านวน  8  ตวัแปร  

หลงัหมนุแกนมีคา่น า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .910-.963 มีคา่ความแปรปรวนของ

ตวัแปรเท่ากบั 7.886  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 7.440 ซึง่เม่ือเทียบกบัคา่ความ

แปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความส าคัญเป็นอันดับ 5 

กล่าวคือ ตวัแปรทัง้ 8 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ตวัแปรท่ี 63 มีนโยบายชดัเจนในการก าหนดหรือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ มี

คา่น า้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .963 ส าหรับตวัแปรท่ี 77 ออกกฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ใน

การพิจารณาต่างๆให้ทนัสมยั เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับของผู้ เก่ียวข้อง  พบว่า มีค่าน า้หนกั

องค์ประกอบน้อยท่ีสุด คือ .910 และผู้ วิจัยตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้่า “หลกัการรักษากฎระเบียบ

วินยั” 

 
ตารางท่ี 23 องค์ประกอบท่ี 6 
 

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
76 ยดึในความถกูต้อง เสมอภาค เท่าเทียมกนั .973 
74 ประพฤตตินโดยปราศจากอคติและการเลือกปฏิบตัิ .973 
2 มีความซื่อสตัย์ ซื่อตรง ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน .913 

10 มีสติ รอบคอบ คิดไตร่ตรองอยา่งมีวิจารณญาณ .886 

48 
มีความเป็นมิตรกบัข้าราชการครูและบคุลากรทาง 
การศกึษา 

.719 

1 มีภาวะผู้น าและมีความเป็นตวัของตนเอง .681 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) 
4.976 
4.695 

 
จากตารางท่ี 23 พบวา่ องค์ประกอบท่ี 6 อธิบายด้วยตวัแปรส าคญัจ านวน 6  ตวัแปร  

หลงัหมนุแกนมีคา่น า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .681-.973 มีคา่ความแปรปรวนของ

ตวัแปรเท่ากบั 4.976  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 4.695 ซึง่เม่ือเทียบกบัคา่ความ
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แปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความส าคัญเป็นอันดับ 6 

กล่าวคือ ตวัแปรทัง้ 6 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปรท่ี 76 ยดึในความถกูต้อง เสมอภาค เท่าเทียมกนั มีคา่น า้หนกั

องค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .976 ส าหรับตวัแปรท่ี 1 มีภาวะผู้น าและมีความเป็นตัวของตนเอง 

พบว่า มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .681 และผู้วิจยัตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้่า “หลกัความ

เสมอภาค” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมูิท่ี  4 องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครู  
                   และบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 

องค์ประกอบจริยธรรม 
ในการบริหารงานบุคคลของ 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

เขตพืน้ที่การศึกษา 

6 

หลกัความเสมอภาค 

5 

หลกัการรักษา
กฎระเบียบวินยั 

4 

หลกัความรับผิดชอบ 

2 

หลกัความเป็นธรรม 

3 

หลกักลัยาณมิตร 

1 

หลกัการด ารงตน 
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จากแผนภูมิท่ี 4 อธิบายได้ว่าองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ 
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศึกษาประกอบไปด้วย  6   
องค์ประกอบโดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1. องค์ประกอบท่ี 1 “หลกัการด ารงตน” ประกอบด้วย  17  องค์ประกอบยอ่ยคือ  1)รับมือ/
ปรับตวัได้เม่ือพบกบัสถานการณ์ท่ีกดดนั 2 ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งของวิชาชีพ 3)มีความพร้อม
ท่ีจะรับฟังความคิดเห็นท่ีตา่งจากตน 4)ไมเ่ห็นแก่สนิบนเลก็ๆน้อยเพื่อให้งานส าเร็จลลุว่งโดยเช่ือวา่ 
“ซื่อกินไมห่มด คดกินไมน่าน” 5)มีความเป็นอนัเดียวกนัในการร่วมงานกบัผู้ อ่ืน 6) มีมนษุยสมัพนัธ์
ท่ีดีตอ่เพื่อนร่วมงาน 7)ค านงึถึงประโยชน์ท่ีทางราชการได้รับเป็นส าคญั 8)ปฏิบตัิตนเป็นคนดี และ
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 9)ท างานโดยไมเ่อาใจนกัการเมืองหรือผู้ มีอทิธิพลในวงการศกึษา 10)ไมห่า
เหตผุลเพ่ือท าการฝ่าฝืนกฎระเบียบ 11)ให้ความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกนัแก่ทกุคน         
12)รักษาผลประโยชน์ของสว่นร่วมและประเทศชาต ิ 13)เคารพกฎกติกาและเกณฑ์ของสงัคม    
14) ด ารงตนให้เป็นท่ีพึง่ของสจุริตชน 15) ไม่เบี่ยงเบนกฎ ระเบียบ  เพื่อความส าเร็จของตนเองและ
เอือ้ประโยชน์กบัผู้ อ่ืน 16)ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีของตนเองท่ีมีอยู่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้
ให้กบัตนเองหรือพวกพ้องทัง้ในรูปแบบการทจุริตโดยชดัเจน และแอบแฝงหรือคาบเก่ียวระหวา่ง
ความผิดและความถกูต้อง และ17) ละเว้นการรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใด 
 2. องค์ประกอบท่ี 2  “หลกัความเป็นธรรม” ประกอบด้วย  12  องค์ประกอบย่อยคือ 1) มี
จิตใจและการปฏิบัติตนท่ีตรงต่อความเจริญความถูกต้อง ความดีงาม ตรงต่อหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และกฎเกณฑ์ตามท่ีก าหนด 2) เป็นผู้ มีศีลธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี      
3) ยึดหลักความจริง ศรัทธาในสิ่งท่ีมีหลักฐานข้อมูลรองรับท่ีสามารถพิสูจน์ ตรวจสอบได้                           
4) มีสต-ิสมัปชญัญะรู้ตนเองอยูเ่สมอวา่ตนเองก าลงัท าอะไรอยู ่5) ยดึหลกัธรรมาภิบาล 6 ประการ 
(ความรับผิดชอบ หลกัคณุธรรม หลกัการมีสว่นร่วม หลกัความคุ้มคา่ หลกัความโปร่งใส  และหลกั
นิติธรรม) 6) ยึดหลักมรรค 8  ในการปฏิบัติงาน 7)ยึดหลักพรหมวิหาร 4  ในการปฏิบัติงาน                   
8)มีความละอาย กลวับาป ซื่อสตัย์ สจุริต ทัง้ในด้านความคิดและการกระท า 9) ยึดหลกัอิทธิบาท 
4 ในการปฏิบตัิงาน 10) มีความมุ่งมัน่ และยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 11)ไม่หลงมวัเมาไปกบั
สิง่ท่ียัว่ย ุ และ 12) น าเสนอข้อมลูตามความเป็นจริง 
 3. องค์ประกอบท่ี 3 “หลกักลัยาณมิตร” ประกอบด้วย 13 องค์ประกอบย่อยคือ1)ตระหนกั
ในปัญหาของครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีความกล้าหาญท่ีจะรับผิดชอบผลจากการ
กระท า 2) มีความจริงใจตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี  3) รับฟังความคิดเห็น ของทกุฝ่าย   4) ค านึงถึงขวญั
และก าลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหลัก  5)  ยินดีเม่ือผู้ อ่ืนประสบ
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ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน  6) ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในทางที่ถกูต้อง  สร้างสรรค์ ด้วยความ
บริสทุธ์ิใจและความรู้สึกท่ีดี 7) ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพของงาน  8)ส่งเสริม
สนบัสนนุบคุลากรเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ  9) รับทราบปัญหา อปุสรรคใน
การปฏิบตัิงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข  10) ให้โอกาสบุคลากรอุทธรณ์ร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม  
11) เปิดใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็น  12) รักษาความลบัได้และเป็นท่ีไว้ใจของผู้ อ่ืน และ    
13) เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในเหตผุลและความจ าเป็นของบคุลากร 
 4. องค์ประกอบท่ี 4 “หลกัความรับผิดชอบ” ประกอบด้วย  10  องค์ประกอบย่อย คือ      
1)มีความความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิหน้าท่ี  2) ตระหนกัถึงบทบาท อ านาจและหน้าท่ีของตนเอง  
3) ใฝ่หาความรู้ ส ารวจปรับปรุงตนเองและท างานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  4)  มีความรู้
ทนัสมยัทนัเหตกุารณ์  5) มีใจท่ีหนกัแน่น เท่ียงตรง ปราศจากอคต ิกล้าหาญท่ีจะท าในสิ่งท่ีถกูต้อง
เป็นธรรม  6) มีความสุขุมรอบคอบในการปฏิบัติหน้าท่ี  7)ศึกษาข้อมูลราชการด้านกฎหมาย        
ท่ีเก่ียวข้องและหลกัเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคลเพื่อปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างถกูต้องมีประสิทธิภาพ               
8) เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ ก.ค.ศ. กับ อ.ก.ค.ศ. ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความล่าช้า               
9) เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีในเชิงวิเคราะห์ปัญหา  และ 10) มีความละเอียดรอบคอบไม่ละเลยข้อ
ห้ามเลก็ๆน้อยๆ 
 5. องค์ประกอบท่ี 5   “หลกัการรักษากฎระเบียบวินยั”   ประกอบด้วย   8   องค์ประกอบ
ยอ่ย คือ     1) มีนโยบายชดัเจนในการก าหนดหรือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ  2) มีบทลงโทษหากพบการ
ปฏิบตัิไม่ถกูต้องหรือผิดกฎระเบียบ  3) พิจารณาดคูวามเหมาะสมของบุคลากรและหน่วยงานท่ี              
จะรับผิดชอบก่อนมีการโยกย้าย  4) พิจารณาหาทางท่ีจะใช้ตวับทกฎหมายให้ได้ผลตรงตาม
จดุประสงค์ของกฎหมาย  5) พิจารณาตามความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเหมาะสม
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบท่ีก าหนด  6) พิจารณาความดีความชอบด้วยความเหมาะสม
และเป็นธรรม  7) เปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องมีส่วนร่วมตรวจสอบความถกูต้องในการปฏิบตัิหน้าท่ี 
และ 8) ออกกฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นท่ี
ยอมรับของผู้ เก่ียวข้อง 
 6. องค์ประกอบท่ี 6 “หลกัความเสมอภาค”  ประกอบด้วย  6  องค์ประกอบย่อย  คือ      
1) ยึดในความถูกต้อง เสมอภาค เท่าเทียมกัน  2) ประพฤติตนโดยปราศจากอคติและการเลือก
ปฏิบตัิ    3) มีความซื่อสตัย์ ซื่อตรง ต่อตนเองและผู้ อ่ืน  4) มีสติ รอบคอบ คิดไตร่ตรองอย่างมี
วิจารณญาณ  5) มีความเป็นมิตรกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ 6) มีภาวะ
ผู้น าและมีความเป็นตวัของตนเอง 
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ตอนที่ 2 การยืนยันองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ที่การศึกษา 

 
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ               

จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา ท่ีได้สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบยืนยนั ในด้านความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้องทางทฤษฎี และสามารถน าไปใช้ได้จริงโดยเทคนิควิธีการ                  
แบบชาตพินัธุ์วรรณา  ( Ethnographic Future Research : EFR )  
 1.การวิ เคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละและความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ เช่ียวชาญ เพื่อยืนยันความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงขององค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษานัน้ ผู้ วิจัยได้คดัเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ เช่ียวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่ผู้วิจยัก าหนดคณุสมบตัิ คือเป็นผู้บริหาร
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีประสบการณ์ในเร่ือง
การบริหารงานบคุคล ข้าราชการครูหรือตวัแทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.หรือ ก.ค.ศ. ผู้ มีผลงาน
ทางวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะชน และเป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับในวงการศึกษา รวมจ านวน 
ทัง้สิน้  5  คน  ซึง่ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

 ตาราง แสดงคา่ความถ่ี และร้อยละของข้อมลูของความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคณุวฒุท่ีิมีตอ่ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริงขององค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษาดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 24  แสดงความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิตอ่องค์ประกอบจริยธรรมในการ 
                  บริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขต                     
                 พืน้ท่ีการศกึษา 
 

องค์ประกอบจริยธรรม 
ในการบริหารงานบุคคลของ 
คณะอนุกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

เขตพืน้ที่การศกึษา 

ความคดิเหน็ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ความ
เหมาะสม 

ความเป็นไป
ได้ 

ความถูกต้อง 
การใช้

ประโยชน์ 
จ ำ
นว

น 

เฉ
ลี่ย

 

ร้อ
ยล
ะ 

จ ำ
นว

น 

เฉ
ลี่ย

 

ร้อ
ยล
ะ 

จ ำ
นว

น 

เฉ
ลี่ย

 

ร้อ
ยล
ะ 

จ ำ
นว

น 

เฉ
ลี่ย

 

ร้อ
ยล
ะ 

องค์ประกอบท่ี  1 
หลกัการด ารงตน 

5 4.60 100 5 4.80 100 5 4.80 100 5 5.00 100 

องค์ประกอบท่ี  2 
หลกัความเป็นธรรม 

5 4.80 100 5 4.60 100 5 4.80 100 5 5.00 100 

องค์ประกอบท่ี  3 
หลกักลัยาณมิตร 

5 4.80 100 5 4.80 100 5 4.60 100 5 5.00 100 

องค์ประกอบท่ี  4 
หลกัความรับผิดชอบ 

5 4.60 100 5 5.00 100 5 5.00 100 5 5.00 100 

องค์ประกอบท่ี  5 
หลกัการรักษากฎระเบียบวินยั 

5 4.80 100 5 4.80 100 5 4.80 100 5 5.00 100 

องค์ประกอบท่ี  6 
หลกัความเสมอภาค 

5 5.00 100 5 5.00 100 5 5.00 100 5 5.00 100 

มัชฌิมเลขคณิต 5 4.77 100 5 4.83 100 5 4.83 100 5 5.00 100 

 
      จากตารางท่ี 24 พบว่า ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน  5  คน  มีความคิดเห็น

ตอ่องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาว่าผลท่ีได้จากการวิจัยมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มี
ความถกูต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จ านวน 5  คน คดิเป็นร้อยละ  100  
       ทัง้นี  ้จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิ ทัง้  5  คนนัน้ มีประเด็น
น่าสนใจท่ีผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ ได้เสนอความคดิเห็น ดงันี ้
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 ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา ทัง้  6  
องค์ประกอบ ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบจริยธรรมใน                               
การบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพืน้ท่ี
การศกึษา มีความเหมาะสมในระดบัมาก ค่ามชัฌิมเลขคณิต( )  4.77 และมีความเป็นไปได้ใน
ระดบัมาก   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( )  4.83 เน่ืองจากองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาทัง้ 6 
องค์ประกอบ คือ 1) หลกัการด ารงตน  2) หลกัความเป็นธรรม 3) หลกักลัยาณมิตร 4) หลกัความ
รับผิดชอบ 5) หลกัการรักษากฎระเบียบวินยั และ6) หลกัความเสมอภาค ล้วนเป็นจริยธรรมท่ีมา
จากมาตรฐานทัว่ไปท่ีพงึปฏิบตัิ เป็นจริยธรรมท่ีพงึประสงค์ท่ีสงัคมไทยควรมีเพื่อด ารงไว้เพื่อให้เป็น
แกนหลกัในการยึดเหน่ียวร่วมกนั รวมทัง้องค์ประกอบทัง้ 6 ประการยงัเป็นหลกัการท่ีบคุคลใน
สงัคมยอมรับว่าดีงามและเห็นควรยึดถือปฏิบตัิ เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุในสงัคม และเป็น
องค์ประกอบท่ีควรน าไปใช้ในการท างาน เพราะการท างานย่อมต้องมีสงัคม ประกอบด้วยคน
หลายคน มีความเช่ือและความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการวาง
กรอบให้บคุคลประพฤติไปในทางเดียวกนั เพื่อการท างานร่วมกนัอย่างสงบสขุและบรรลเุป้าหมาย
ในงานนัน้ๆ นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิยงัแนะน าเพิ่มเติมวา่ องค์ประกอบจริยธรรมใน
การบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพืน้ท่ี
การศึกษานัน้ มีลกัษณะเป็นจริยธรรมของผู้บริหารในเชิงพทุธศาสนา ซึ่งจริยธรรมดงักล่าว เป็น
แนวทางท่ีควรน ามาปฏิบตัิเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากประชาชนชาวไทยนับถือพุทธศาสนาเป็นส่วน
ใหญ่ การน าเอาจริยธรรมทางพทุธศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิและใช้ในการปฏิบตัิงาน 
ย่อมเป็นเร่ืองท่ีสามารถท าได้ง่าย ทกุคนสามารถเข้าใจได้ตรงกนั และยงัเสนอแนะเพิ่มเติมว่าเป็น
เร่ืองดีและเหมาะสมเป็นอย่างมากท่ีน าเอาจริยธรรม หลกัธรรมตามกระแสพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ ควบคู่กับจริยธรรมทางพุทธศาสนา ผู้ เ ช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคณุวฒุิทุกท่านจึงมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกันว่า องค์ประกอบจริยธรรมใน
การบริหารบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ี
การศกึษา มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดบัมาก  
 ด้ านความถูก ต้องขององ ค์ประกอบจ ริยธรรมในการบ ริหารงานบุคคลของ 
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ ท่ีการศึกษา ทัง้   6  
องค์ประกอบ ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าองค์ประกอบจริยธรรมใน
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การบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพืน้ท่ี
การศึกษามีความถูกต้องในระดบัมาก ค่ามชัฌิมเลขคณิต( )  4.83 ทัง้นีเ้น่ืองจากองค์ประกอบ
จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
เขตพืน้ท่ีการศกึษานี ้ได้มากจากการระดมความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิทางด้าน          
การบริหารการศึกษาและการบริหารงานบุคคล ได้มาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เนือ้หาจาก
แนวคดิ ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมากมาย รวมทัง้ได้ข้อมลู  มา
จากผู้ ให้ข้อมูลท่ีเป็นผู้ ท่ีรับผิดชอบเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลโดยตรง เช่น ผู้ บริหาร
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและบคุลากรทางการ
ศกึษาท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีด้านการสอน ซึง่ระเบียบวิธีด าเนินการวิจยัดงักลา่วสนบัสนนุให้องค์ประกอบ
จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
เขตพืน้ท่ีการศกึษา ตรงกบัหลกัจริยธรรม คณุธรรมท่ีพึงกระท า  ตรงกับหลกัการบริหารงานบคุคล
ท่ีดี ทัง้ยงัประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ีมีความเข้าใจได้ง่าย เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง ชดัเจน 
เหมาะสมกบัผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาทุกฝ่าย รวมทัง้พบว่า องค์ประกอบจริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพืน้ท่ี
การศึกษาเหล่านี ้สอดคล้องกับจริยธรรมในการท างาน ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีระบุไว้ว่า 
จริยธรรมในการท างาน ควรประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบ 2) ความซื่อสตัย์ 3) ความมีเหตผุล 
4) ความกตญัญกูตเวที 5) การรักษาระเบียบวินยั 6) ความเสียสละ 7) ความสามคัคี   8) การ
ประหยดั 9) การยตุิธรรม 10) ความอตุสาหะ และ 11) ความเมตตากรุณา และสอดคล้องกบั
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ท่ีจดัท าโดยส านกังานกระทรวงศกึษาธิการ เพื่อให้ข้าราชการ
ทัง้หลายเกิดส านึกและลึกซึง้และเท่ียงธรรมในหน้าท่ี ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควร        
แก่ความไว้วางใจและเช่ือมัน่ของปวงชน และด ารงตนตัง้มัน่เป็นแบบอยา่งท่ีดีงาม สมกบัความเป็น
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นตวัอย่างแห่งธรรมจรรยาอนัสูงสุดเพื่อใช้
บงัคบัเป็นมาตรฐานกลางไว้โดยประกอบด้วย ข้อ 3 ข้าราชการต้องยดึมัน่ในจริยธรรมและยืนหยดั
กระท าในสิ่งท่ีถกูต้องและเป็นธรรม ข้อ 4 ข้าราชการต้องมีจิตส านึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี เสียสละ ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ข้อ 5 ข้าราชการ
ต้องแยกเร่ืองสว่นตวัออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยดึประโยชน์สว่นรวมของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ข้อ 6 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศยัต าแหน่ง
หน้าท่ีและไม่กระท าการอนัเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและข้อ 
8 ข้าราชการต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน
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โดยอธัยาศยัท่ีดีและไม่เลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม จากเหตผุลดงักล่าวจึงส่งผลให้ผู้ เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคณุวฒุิทกุท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกนัว่า องค์ประกอบจริยธรรมใน
การบริหารบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
 ด้านการใช้ประโยชน์ขององค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ 
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา ทัง้  6  องค์ประกอบ 
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิได้ให้ความคดิเห็นเพิม่เตมิวา่องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงาน
บคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษาสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับมาก ค่ามัชฌิมเลขคณิต  (  )  5.00 (คิดเป็นร้อยละ 100) ทัง้นี ้
เน่ืองจากองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษานัน้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะน าไปใช้ในการ
ปฏิบตัิงานหรือน าไปใช้ใน การใช้ชีวิตปิระจ าวนัสว่นตวั เพราะจริยธรรมเป็นหลกัส าคญัส าหรับการ
ปฏิบตัิ การศึกษาเพียงเพื่อท าความเข้าใจแล้วไม่น าไปปฏิบตัิก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่ง
องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษาทัง้ 6 ประการนี ้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทัง้ต่อตนเอง ต่อ
สงัคม ต่อประเทศชาติและตอ่การรักษาไว้ซึง่จริยธรรมอนัดีงามด้วย ประโยชน์ต่อตนเองคือ จะท า
ให้ผู้ปฏิบตัิเป็นคนดี มีความสบายใจ อิ่มใจ เป็นท่ีไว้วางใจและรักใคร่ชอบพอของผู้ อ่ืน นอกจากนัน้
องค์ประกอบทัง้ 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลกัการด ารงตน  2) หลกัความเป็นธรรม 3) หลกั
กลัยาณมิตร 4) หลกัความรับผิดชอบ 5) หลกัการรักษากฎระเบียบวินยั และ6) หลกัความเสมอ
ภาค ยงัช่วยให้ผู้ปฏิบตัิประสบความส าเร็จ   ในการท างานด้วย ประโยชน์ต่อสงัคมคือ หากใน
สงัคมมีคนดี ท าสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ทัง้แก่ตนเองและแก่ผู้ อ่ืน อยา่งน้อยการไมท่ าชัว่ก็เป็นการช่วยให้
สงัคมไม่ต้องแก้ไขปัญหา ก็เป็นการช่วยให้สงัคมเจริญขึน้และดีขึน้โดยตรง คนดีจึงเป็นผู้ รักษา
สงัคมด้วยการไม่ท าลายสงัคม ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรของประเทศ สภาพแวดล้อม หรือการ
ประพฤตปิฏิบตัิท่ีทจุริตตา่งๆ และยงัสร้างสรรค์สงัคมด้วย  ด้านการพฒันาบ้านเมือง ต้องพิจารณา
จิตใจคนก่อนหรืออยา่งน้อยก็ควรจะควบคูก่นัไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม เพราะการพฒันาท่ี
ไม่มีจริยธรรมเป็นแกนน านัน้จะสญูเปล่าและเกิดผลเสียเป็นอนัมาก ท าให้บุคคลลุ่มหลงในวตัถุ
และอบายมขุมากขึน้ การท่ีเศรษฐกิจต้องเสื่อมโทรม ประชากรทกุข์ยากเพราะคนในสงัคมละเลย
จริยธรรม กอบโกยเอาทรัพย์ไว้เป็นประโยชน์สว่นตวัมากเกินไป ขาดความเมตตาปราณี แล้งน า้ใจ
ในการด ารงชีวิตซึ่งกนัและกนั จากเหตผุลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบจริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เขตพืน้ท่ี



 

 

206 

        206 
 

การศกึษานัน้เป็นประโยชน์ สามารถน าไปใช้ได้จริงและก่อให้เกิดผลดีมากมาย จึงไม่น่าแปลกใจท่ี
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิทกุท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกนัว่า องค์ประกอบ
จริยธรรมในการบริหารบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขต
พืน้ท่ีการศกึษา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดบัมาก 
 
                  จากการยืนยนัองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา พบว่า ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ
ทัง้ 5 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษามีความชัดเจน 
เพราะมีตวัแปรต้น ตวัแปรตามท่ีสง่ผลตอ่กนั เข้าใจได้โดยง่าย มีความถกูต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เน่ืองจากเม่ือพิจารณาองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาแล้ว 
พบว่า องค์ประกอบทัง้ 6 องค์ประกอบนัน้ เป็นจริยธรรมท่ีบคุคลทกุคนพึงมีพงึกระท า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา เพราะ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา เป็นองค์กรท่ี       
ท าหน้าท่ีเป็นกลไกในการบริหารงานบุคคล ในการน านโยบายท่ีได้รับมอบหมายมาปฏิบัติในเขต
พืน้ท่ีการศกึษา ซึง่ในมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศกึษา พ.ศ. 2547 ให้อ านาจหน้าท่ีกบัคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
เขตพืน้ท่ีการศึกษาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริหารงานบุคคลของเขตพืน้ท่ี
การศกึษา ดงันัน้ ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีการศกึษานัน้ๆ ย่อมมี
ความคาดหวังท่ีจะให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ี
การศกึษาปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเต็มศกัยภาพ ด้วยความบริสทุธ์ิยตุิธรรม เป็นกลาง มีความเหมาะสม
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด รวมทัง้พบว่า องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคล
ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษานัน้จะช่วยให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานบุคคล เพราะการบริหารงานบุคคลท่ีดีนัน้
จะต้องมี ความซื่อสตัย์สจุริต ยตุิธรรม มีความเสมอภาค เป็นกัลยาณมิตรท่ีดีต่อกัน ซึ่งหาก
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษามีการด าเนินงานท่ี
เช่ือถือได้ สามารถอธิบายต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ว่าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดมีความยุติธรรมต่อทุกคน มี
หลักประกันได้ว่าทุกคนได้รับความเป็นธรรมหากด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้                     
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ในการบริหารงานบุคคลก็จะประสบความส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงสรุปได้ว่า 
องค์ประกอบทัง้ 6 องค์ประกอบท่ีได้จากการวิจยัครัง้นี ้มีความถกูต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับมาก สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคณุวฒุิทกุประการ 
 
ตอนที่  3 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ที่การศึกษา 
 แนวทางในการพฒันาจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษาจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ
ทัง้ 5 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการบริหารงานบุคคลของ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีภารกิจมากมาย เพื่อให้การ
ด าเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความรอบคอบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีความมุ่งมัน่สร้างกระทรวงศึกษาไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต 
คอร์รัปชัน่ สร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้จึงได้ให้แนวทางในการพฒันาจริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เขตพืน้ท่ี
การศกึษาดงันี ้
 1.สนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคมุ
ตรวจสอบจริยธรรมเพิ่มมากขึน้   
 สาเหตุส าคญัของการประพฤติมิชอบของบุคคลบางส่วนขาดจริยธรรม ซึ่งอาจเรียกว่า 
จิตใจ จิตส านึก จิตวิญญาณ และอุดมการณ์ก็ได้ โดยจริยธรรมมีส่วนส าคัญในการก าหนด
พฤตกิรรมหรือการปฏิบตัิหน้าท่ี  ซึง่รวมทัง้การกระท าหรืองดเว้นการกระท าใดๆ ตามอ านาจหน้าท่ี
อันส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา เพื่อประโยชน์ทางการพฒันาการศึกษาของชาติและ
การพฒันาสงัคมโดยรวม ประกอบกับการควบคมุตรวจสอบของรัฐไม่อาจด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจมาจากพวกเดียวกัน สีเดียวกัน สถาบนัเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องพฒันาหรือ
สนับสนุนให้บุคคลภายนอก เช่น  ตัวแทนครู ผู้ บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
สถาบนัการศกึษา เข้ามามีสว่นร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมและจริยธรรมของคณะอนกุรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา  
 2.สนับสนุนให้ด าเนินคดีและลงโทษ อ.ค.ก.ศ.ท่ีประพฤติมิชอบตามบทบัญญัติของ
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด เข้มงวด และรวดเร็ว  โดยการด าเนินการกบั อ.ก.ค.ศ.ทกุคน การสนบัสนนุ
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เช่นนีจ้ะมีส่วนป้องกันมิให้ อ.ก.ค.ศ. คิด และปฏิบตัิหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ เพราะเกรงว่าจะถูก
ลงโทษ 
 3.ต่อต้านและไม่สนบัสนุนค่านิยมของ อ.ก.ค.ศ. ท่ีมีอยู่แล้วในสงัคมและเป็นอปุสรรคต่อ
การพัฒนาการศึกษา ในเวลาเดียวกันควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เผยแพร่ สร้าง และปลูกฝัง
คา่นิยมท่ีสง่เสริมการพฒันาการศกึษาและสงัคมสว่นรวม  คา่นิยมท่ีมีอยู่แล้วในสงัคม และเป็นอปุ
สรรค์ต่อการพฒันาการศึกษา  เช่น ค่านิยมการใช้อ านาจหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ ค่านิยมท่ียึดถือ
ระบบพวกพ้องในทางมิชอบ ค่านิยมท่ีต้องการเป็นเจ้าคนนายคน ค่านิยมในการประจบสอพลอ  
สว่นค่านิยมท่ีส่งเสริมการพฒันาการศกึษาและสงัคมส่วนรวม เช่น ค่านิยมในความซื่อสตัย์สจุริต 
ค่านิยมในระบบคุณธรรม ค่านิยมในหลกัประชาธิปไตย  ค่านิยมท่ียึดถือหลักการมากกว่าตัว
บคุคล คา่นิยมของการรวมกลุม่ คา่นิยมในระเบียบวินยั 
 4.ผู้ท าหน้าท่ี อ.ก.ค.ศ.ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิราชการโดยใช้วิชา
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในทิศทางที่เป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม  การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี เช่น เป็นคนสจุริต และไม่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทจุริตอย่างเด็ดขาด โดยควร
ละเว้นความชัว่ หรือปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และพยามแสดงออให้เห็นอย่างชดัเจน
อยา่งตอ่เน่ือง ไมเ่รียกร้องหรือรับทรัพย์สนิเงินทอง หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนในทางมิชอบ และ
ไม่ปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือผู้ ท่ีประพฤติการทุจริต  เสียสละประโยชน์และความสขุส่วนตวัเพื่อ
สว่นรวม ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างภาคภมูิใจ มีเกียรติ มีศกัดิ์ศรีและมีจรรยาบรรณ มีไมตรีจิต มีมารยาท 
มีความสภุาพ ความเอือ้เฟือ้ มีอธัยาศยั และมนษุสมัพนัธ์ท่ีดี  ท าตวัเป็นท่ียอมรับหรือได้รับความ
ศรัทธาจากบคุลากรทางการศกึษา เป็นผู้ ให้มากกว่าผู้ รับและรู้จกัพอ สนบัสนนุยกย่องคนดีพร้อม
ทัง้ด าเนินการกบัคนไม่ดี มีความเป็นผู้ เช่ียวชาญ และน าหลกัวิชาการมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี ปฏิบตัิงานท่ีแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ซึ่งหมายถึง รู้จริง มีความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญ และสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงและ
ชดัเจน และควรเป็นผู้ มีภาวะผู้น าสงู กล้าท่ีจะเป็นผู้น าและกล้าท่ีจะตดัสินใจพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
 5.สนบัสนนุให้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy) มาเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิงาน โดยก าหนดเป็นนโยบายอย่างชดัเจน พร้อมกับน าไปยึดถือปฏิบตัิจริงจงัและ
ตอ่เน่ือง พร้อมเพรียงกนั 
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 6.ส่งเสริมให้น าการบริหารราชการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี(Good 
Government) ตามตามพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ.2546  ซึง่ประกอบด้วย 6 หลกั ได้แก่ หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกั
ความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า กล่าวได้ว่า แม้จะมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีประกอบด้วยก่ีขัน้ตอนก็ตาม ถ้าในแต่ละขัน้ตอนไม่ยึดถือกฎระเบียบ หรือตัวบท
กฎหมาย ขาดคุณธรรม ขาดความซื่อสัตย์สุจริต ขาดความโปร่งใสหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการ
ควบคมุตรวจสอบทัง้จากภายในและภายนอก ร่วมทัง้ขาดการมีส่วนร่วม ขาดความรับผิดขอบใน
การด าเนินงาน และขาดความคุ้มคา่ในการด าเนินงานในบางกรณีแล้ว กระบวนการปฏิบตัิงานนัน้ 
จะไมป่ระสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 
 7.สนบัสนนุให้ อ.ก.ค.ศ.น าหลกัทศพิธราชธรรมมาปรับใช้   ทศพิธราชธรรมเป็นหลกัท่ีนกั
บริหารและสามญัชนสามารถน าไปใช้ได้ สรุปสาระได้ดงันี ้ ทาน  คือ การให้นอกเหนือจากการ
บริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ตกทกุข์ได้ยากแล้ว อาจจะให้น า้ใจแก้
ผู้ อ่ืนได้ด้วย  ศีล คือ ความประพฤติท่ีดีงามตามหลักศาสนาของแต่ละคน บริจาค คือ ความ
เสียสละ หมายถึง การเสียสละความสขุส่วนตนเพื่อความสขุหรือประโยชน์ส่วนรวม ความซื่อตรง 
คือ การด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความอ่อนโยน คือ ความสุภาพ
ออ่นโยน มีอธัยาศยัไมตรี ไมเ่ย่อหยิ่งถือตนและไมต่ิดยดึกบัระบบเจ้าขนุมลูนาย คนทัว่ไปก็ต้อนรับ 
เพราะอยู่ใกล้แล้วสบายใจ  ความเพียร คือ หลกัธรรมท่ีสอนให้ไม่ย่อท้อ แต่ให้ปฏิบตัิหน้าท่ี ด้วย
ความมมุานะ ฝ่าฟันอปุสรรคทัง้หลายจนประสบผลส าเร็จ ความไม่โกรธ คือ การไม่โมโหหรือโกรธ
ง่าย ถึงแม้ในหลายสถานการณ์จะท าได้ยาก ความไม่เบียดเบียนกัน คือ การไม่บีบคัน้กดข่ีผู้ อ่ืน 
รวมทัง้การไม่ใช้อ านาจไปบงัคบั หรือหาเหตผุลกลัน่แกล้งผู้ อ่ืน  ความอดทน หรือ ขนัติ คือ การทน
ต่อความยากล าบาก ไม่ท้อถอยและไม่หมดก าลงักาย ก าลงัใจท่ีจะด าเนินชีวิต ความเท่ียงธรรม 
คือ ความยตุิธรรม ความถกูต้อง ความหนกัแน่น ไม่เอนเอียงหวัน่ไหวด้วยค าพดู อารมณ์ หรือลาภ
สกัการะใด  
 สรุป คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาเป็น
องค์คณะบุคลท่ีมีส าคญั ในการขบัเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายกฎเกณฑ์การศึกษา
หากผู้ ปฏิบัติหน้าท่ีขาดจริยธรรมย่อมส่งผลต่อการบริหารการศึกษาประประสิทธิภาพของ
การศกึษาโดยรวม จริยธรรมเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นตอ่ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีทกุคน เพราะจริยธรรมเป็น
ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัในการก าหนดพฤติกรรมหรือการปฏิบตัิหน้าท่ี ซึง่ส่งผลต่อการให้บริการ การ
อ านวยความสะดวก ซึง่ในสว่นของปัญหาการบริหารชารการอาจแบง่เป็นปัญหาท่ีมีสาเหตมุาจาก
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ระบบราชการ และมาจากตวัผู้ปฏิบตัิเอง ปัญหาดงักล่าวนีจ้ะยิ่งเพิ่มมากขึน้ หากผู้ปฏิบตัิหน้าท่ี
ขาดจริยธรรมหรือขาดจิตส านึกในการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีดี ดงันัน้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพฒันา
จริยธรรม โดยหน่วยงานกระทรวงศกึษา หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องควรให้การสนบัสนนุให้มีการพฒันา
ด้านจริยธรรม โดยมีการสนับสนุนให้มีการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลกัทศพิธราชธรรม และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควบคมุตรวจสอบ
การปฏิบตัิหน้าท่ีด้านจริยธรรมเพิ่มมากขึน้ 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัครัง้นีศ้กึษาจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา(Descriptive  Research) 
โดยมีวัตถุประสงค์1) เพื ่อทราบองค ์ประกอบจริยธร รมในการบริหารงานบคุคลของ 
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ที่การศกึษา 2) เพื่อยืนยนั 
จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
เขตพืน้ที่การศกึษา 3)เพื่อทราบแนวทางการพฒันาจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ  
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา  กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้
ในการวิจยัประกอบด้วยกลุ่มผู้ เช่ียวชาญจ านวน 17 คน รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์                     
กึ่งโครงสร้าง  กลุม่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา จ านวน 127 เขตพืน้ท่ีการศกึษา โดยมีผู้ ให้ข้อมลู
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จ านวน 1 คน  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 1 คน   ข้าราชการครูหรือ
บคุลากรทางการศึกษาในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 1 รวมผู้ ให้ข้อมลู
ทัง้หมด 381 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และกลุ่มผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน เพื่อยืนยนัองค์ประกอบและแนวทางการพฒันาจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล
ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้แบบสมัภาษณ์สอบถาม
ความคดิเห็น การด าเนินการวิจยัประกอบด้วยขัน้ตอนตา่งๆดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 การก าหนดตวัแปรท่ีเก่ียวข้องในการวิจยั เป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพืน้ท่ีการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ โดยการวิเคราะห์ เนือ้หา (Content 
Analysis) เพื่อให้ได้ตวัแปรท่ีต้องการศกึษาแล้วจงึน าผลท่ีได้ไปพฒันาแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured  Interview) หลงัจากนัน้น าแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างไปสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 17  คน ท าการวิเคราะห์เนือ้หาท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ได้ ตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง
กบัจริยธรรมใน การบริหารงานบุคคลของ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา จ านวน 133 ตวัแปร 
 ขัน้ตอนที่ 2  การพฒันาเคร่ืองมือ ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าผลท่ีได้จากขัน้ท่ี 1 มาพฒันา
แบบสอบถาม (Questionnaire) และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวุฒิและ
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อาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วน าแบบสอบถามไปให้ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 คน พิจารณา
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าดชันีความ
สอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC ) เลือกข้อค าถามท่ี
มีคา่ IOC  ท่ีมากกว่า  0.5  ขึน้ไป และปรับปรุงแบบสอบถาม ได้ค าถามท่ีมีความเหมาะสม 106 
ข้อ  หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try - Out) กบั ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 12 เขตพืน้ท่ีการศกึษา ผู้ ให้ข้อมลูเขตพืน้ท่ีการศกึษาละ 3 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการสถานศกึษาของส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จ านวน 1 คน  และข้าราชการครูหรือบคุลากรทางการศกึษาใน
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จ านวน 1 คน รวม  36 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืน
มา 33 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 91.67 น าผลท่ีได้มาหาค่าความเช่ือมัน่(Reliability) โดยใช้วิธี
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของ ครอนบาค (Cronbach’s  Alpha  Coefficient)  ได้คา่ความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบับเท่ากับ .8.917 และได้แบบสอบถาม เพื่อใช้เก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งในขัน้ตอ่ไป 
 ขัน้ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลู ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าแบบสอบถามจากขัน้ท่ี 2 ไปเก็บ
รวบรวมจากกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 127 เขตพืน้ท่ีการศึกษา ผู้ ให้ข้อมลูเขตพืน้ท่ีการศกึษา ละ 3 คน 
ประกอบไปด้วยผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จ านวน 1คน ผู้อ านวยการ
สถานศกึษาของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จ านวน 1 คน  และข้าราชการครูหรือ
บคุลากรทางการศกึษาในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมลู  
381 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา 360  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 94.49 น าข้อมลูท่ีได้จาก
แบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์มาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ(Exploratory  Factor  
Analysis) แปลผลการวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อสรุปองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ 
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา   
 ขัน้ตอนที่ 4 การยืนยนัองค์ประกอบและแนวทางการพฒันาจริยธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพืน้ท่ีการศึกษา โดย
ตรวจสอบด้วยวิธีการชาติพนัธุ์วรรณา  (Ethnographic  Future  Research : EFR) โดยให้
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 คน ได้พิจารณาประเด็นความถกูต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์ พร้อมทัง้แนวทางการพฒันาจริยธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพืน้ท่ีการศึกษา  เพื่อ
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ปรับปรุงให้ได้องค์ประกอบของจริยธรรมและแนวทางการพฒันาจริยธรรมในการบริหารงานบคุคล
ของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษาตอ่ไป 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การหา ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation)การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory  Factor  Analysis) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติและการวิเคราะห์เนือ้หา (Content  Analysis) 
 

สรุปผลการวจิัย 
 

 การวิจยัเร่ือง จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา ได้ข้อค้นพบดงันี ้
 

1. องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ คณะอนกุรรมการข้าราชการครู 
และบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบเรียงตามน า้หนกั
องค์ประกอบท่ีได้จากมากไปน้อย คือ 1) หลกัการด ารงตน  2) หลกัศีลธรรม 3) หลกักลัยาณมิตร 
4) หลกัความรับผิดชอบ 5) หลกักฎระเบยีบวินยั และ6) หลกัความเสมอภาค   
       1.1 องค์ประกอบท่ี 1 “หลกัการด ารงตน”  (Existence) มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบาย  
องค์ประกอบ  17  ตวัแปร มีคา่น า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหว่าง.912-
.992  มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปรเทา่กบั  15.985  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั  
15.080  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 1 รายละเอียดแตล่ะตวัแปรเรียงล าดบั       
คา่น า้หนกัองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย1.รับมือ/ปรับตวัได้เม่ือพบกบัสถานการณ์
ท่ีกดดนั 2.ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งของวิชาชีพ 3.มีความพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นท่ีตา่งจาก
ตน  4.ไม่เห็นแก่สนิบนเล็กๆ น้อยเพื่อให้งานส าเร็จลลุว่งโดยเช่ือวา่ “ซื่อกินไมห่มด คดกินไมน่าน”  
5.มีความเป็นอนัเดียวกนัในการร่วมงานกบัผู้ อ่ืน 6.มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดตีอ่เพื่อนร่วมงาน 7.ค านงึถึง
ประโยชน์ท่ีทางราชการได้รับเป็นส าคญั 8.ปฏิบตัิตนเป็นคนดีและเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 9.ท างาน
โดยไม่เอาใจนกัการเมืองหรือผู้ มีอิทธิพลในวงการศกึษา 10.ไม่หาเหตผุลเพื่อท าการฝ่าฝืนกฎ 
ระเบียบ  11.ให้ความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกนัแก่ทกุคน  12.รักษาผลประโยชน์ของสว่น
ร่วมและประเทศชาต ิ 13.เคารพกฎกติกาและเกณฑ์ของสงัคม 4.ด ารงตนให้เป็นท่ีพึง่ของสจุริตชน  
15.ไม่เบี่ยงเบนกฎ ระเบียบ เพื่อความส าเร็จของตนเองและเอือ้ประโยชน์กบัผู้ อ่ืน  16.ไม่ใช้อ านาจ
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หน้าท่ีของตนเองท่ีมีอยูเ่พื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ให้กบัตนเองหรือพวกพ้อง ทัง้ในรูปแบบ
การทจุริตโดยชดัเจนและแอบแฝงหรือคาบเก่ียวระหวา่งความผิดและความถกูต้อง  และ17.ละเว้น
การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
       1.2 องค์ประกอบท่ี 2 “หลกัความเป็นธรรม” (Fairness) มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบ  12  ตวัแปร มีคา่น า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหว่าง .914 
-.993 มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 11.533  และคา่ร้อยละของ  ความแปรปรวนเท่ากบั  
10.880 เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 2 รายละเอียดแต่ละตวัแปร เรียงล าดบั        
ค่าน า้หนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย 1.มีจิตใจและการปฏิบตัิตนท่ีตรงต่อ
ความเจริญความถกูต้อง ความดีงามตรงต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกฎเกณฑ์ตามท่ีก าหนด   
2.เป็นผู้ มีศีลธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  3.ยึดหลักความจริง ศรัทธาในสิ่งท่ีมี
หลักฐานข้อมูลรองรับท่ีสามารถพิสูจน์ ตรวจสอบได้  4.มีสติ-สัมปชัญญะรู้ตนเองอยู่เสมอว่า
ตนเองก าลังท าอะไรอยู่  5.ยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ (ความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม 
หลกัการมีสว่นร่วม หลกัความคุ้มคา่ หลกัความโปร่งใส  และหลกันิติธรรม)  6.ยดึหลกัมรรค 8  ใน
การปฏิบตัิงาน  7.ยึดหลกัพรหมวิหาร 4  ในการปฏิบตัิงาน  8.มีความละอาย กลวับาป ซื่อสตัย์ 
สจุริต ทัง้ในด้านความคิดและการกระท า  9.ยึดหลกัอิทธิบาท 4 ในการปฏิบตัิงาน  10.มีความ
มุง่มัน่ และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  11.ไม่หลงมวัเมาไปกบัสิ่งท่ียัว่ย ุ  และ12.น าเสนอข้อมลู
ตามความเป็นจริง 
       1.3 องค์ประกอบท่ี 3  หลกักลัยาณมิตร (True Friend) มีจ านวนตวัแปรท่ี อธิบาย
องค์ประกอบ 13 ตวัแปร มีคา่น า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยูร่ะหวา่ง  .835-
.908  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 10.257  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั  
9.676  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 3 รายละเอียดแต่ละตวัแปรเรียงล าดบัค่า
น า้หนกัองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย  1.ตระหนกัในปัญหาของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและมีความกล้าหาญท่ีจะรับผิดชอบผลจากการกระท า 2.มีความจริงใจต่อการ
ปฏิบตัิหน้าท่ี  3.รับฟังความคิดเห็นของทกุฝ่าย  4.ค านึงถึงขวญัและก าลงัใจของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นหลัก  5.ยินดี เ ม่ือผู้ อ่ืนประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน                   
6.ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในทางท่ีถูกต้อง สร้างสรรค์ ด้วยความบริสุทธ์ิใจและความรู้สึกท่ีดี      
7.สง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรเพ่ือประสิทธิภาพของงาน  8.สง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรเพื่อให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ  9.รับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบตัิงานเพื่อหาแนว
ทางแก้ไข  10.ให้โอกาสบคุลากรอทุธรณ์ร้องทกุข์ด้วยความเป็น  11.เปิดใจกว้างในการรับฟังความ
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คิดเห็น  12.รักษาความลบัได้และเป็นท่ีไว้ใจของผู้ อ่ืน และ 13.เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นใน
เหตผุลและความจ าเป็นของบคุลากร 
       1.4 องค์ประกอบท่ี 4 หลกัความรับผิดชอบ (Responsibility) มีจ านวนตวัแปรท่ี 
อธิบาย องค์ประกอบ 10 ตวัแปร มีค่าน า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (Factor  Loading) อยู่
ระหว่าง .911 -.963  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากับ  8.801  และค่าร้อยละของ ความ
แปรปรวน เท่ากบั  8.303  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 4 รายละเอียดแตล่ะตวัแปร
เรียงล าดบัค่าน า้หนกัองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย  1.มีความความเช่ียวชาญใน
การปฏิบตัิหน้าท่ี  2.ตระหนกัถึงบทบาท อ านาจและหน้าท่ีของตนเอง  3.ใฝ่หาความรู้ ส ารวจ
ปรับปรุงตนเองและท างานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  4.มีความรู้ทนัสมยัทนัเหตเุหตกุารณ์  
5.มีใจท่ีหนกัแน่น เท่ียงตรง ปราศจากอคติ กล้าหาญท่ีจะท าในสิ่งท่ีถูกต้องเป็นธรรม  6.มีความ
สขุมุรอบคอบในการปฏิบตัิหน้าท่ี  7.ศกึษาข้อมลูราชการด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและหลกัเกณฑ์
วิธีการบริหารงานบคุคลเพื่อปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างถกูต้องมีประสิทธิภาพ  8.เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ 
ก.ค.ศ.กับ อ.ก.ค.ศ. ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความล่าช้า  9.เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีในเชิง
วิเคราะห์ปัญหา  และ10.มีความละเอียดรอบคอบไม่ละเลยข้อห้ามเลก็ๆ น้อยๆ 
 1.5 องค์ประกอบท่ี 5 หลกัการรักษากฎระเบียบวินยั (The Rule of Law) มีจ านวนตวัแปร
ท่ีอธิบายองค์ประกอบ 8 ตวัแปร มีค่าน า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (Factor  Loading) อยู่
ระหว่าง.910-.977  มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ  7.886  และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนเท่ากบั  7.440  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 5 รายละเอียดแตล่ะตวัแปร
เรียงล าดบั ค่าน า้หนกัองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย  1.มีนโยบายชดัเจนในการ
ก าหนดหรือพิจารณาเร่ืองต่างๆ  2.มีบทลงโทษหากพบการปฏิบตัิไม่ถกูต้องหรือผิดกฎระเบียบ    
3.พิจารณาดูความเหมาะสมของบุคลากรและหน่วยงานท่ีจะรับผิดชอบก่อนมีการโยกย้าย            
4.พิจารณาหาทางท่ีจะใช้ตวับทกฎหมายให้ได้ผลตรงตามจุดประสงค์ของกฎหมาย  5.พิจารณา
ตามความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเหมาะสมให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบท่ี
ก าหนด  6.พิจารณาความดีความชอบด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม  7.เปิดโอกาสให้
ผู้ เก่ียวข้องมีส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าท่ี  และ8.ออกกฎระเบียบหรือ
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตา่งๆให้ทนัสมยั เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับของผู้ เก่ียวข้อง 
       1.6 องค์ประกอบท่ี 6 หลกัความเสมอภาค (Equality) มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบ 6 ตวัแปร มีคา่น า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (Factor  Loading) อยู่ระหว่าง  .683-
.973  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากับ  4.976  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ  
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4.695  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 6 รายละเอียดแต่ละตวัแปรเรียงล าดบัค่า
น า้หนกัองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย  1.ยดึในความถกูต้อง เสมอภาค เท่าเทียม
กัน  2.ประพฤติตนโดยปราศจากอคติและการเลือกปฏิบตัิ  3.มีความซื่อสตัย์ ซื่อตรง ต่อตนเอง
และผู้ อ่ืน  4.มีสติ รอบคอบ คิดไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ  5.มีความเป็นมิตรกบัข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา  และ6.มีภาวะผู้น าและมีความเป็นตวัของตนเอง 
 

2. ผลการยืนยนัองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการ 

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา การยืนยนัองค์ประกอบ ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์องค์ประกอบโดยวิธีการชาติพนัธุ์วรรณา (Ethonographic Future Research  : EFR) 

โดยให้ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ จ านวน  5 คน ได้พิจารณาประเด็น  ความเหมาะสม ความ

เป็นไปได้ ความถูกต้อง และการน าไปใช้ประโยชน์ ผลการตรวจสอบ พบว่าผู้ เช่ียวชาญและ

ผู้ทรงคณุวฒุิทกุท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนัว่า องค์ประกอบจริยธรรมใน

การบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ี

การศึกษา ทัง้ 6 องค์ประกอบ เรียงตามค่าน า้หนักองค์ประกอบท่ีได้จากมากไปน้อย  คือ            

1) หลกัการด ารงตน  2) หลกัความเป็นธรรม 3) หลกักลัยาณมิตร 4) หลกัความรับผิดชอบ          

5) หลกัการรักษากฎระเบียบวินยั และ6) หลกัความเสมอภาค มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

ความถกูต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

 3. แนวทางการพฒันาจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ
ทัง้5 คนมีความคิดเห็นสอดคล้องกนัวา่ในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษาซึง่มีภารกิจมากมาย เพื่อให้การด าเนินการตา่งๆเป็นไปด้วยความ
รอบคอบชดัเจนมีประสทิธิภาพเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ ท่ีมีความมุง่มัน่สร้าง
กระทรวงศกึษาไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทจุริต คอร์รัปชัน่ สร้างความโปร่งใส สามารถตรวจ 
สอบได้จงึได้ให้แนวทางในการพฒันาจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ คณะอนกุรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา ดงันี ้

 1.สนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในการควบคมุ
ตรวจสอบจริยธรรมเพิ่มมากขึน้ สาเหตสุ าคญัของการประพฤตมิิชอบของบคุคลบางสว่น ขาด
จริยธรรม ซึง่อาจเรียกว่า จิตใจ จิตส านกึ จิตวิญญาณ และอดุมการณ์ก็ได้ โดยจริยธรรมมีสว่น
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ส าคญัในการก าหนดพฤตกิรรมหรือการปฏิบตัิหน้าท่ี ซึง่รวมทัง้การกระท าหรืองดเว้นการกระท า
ใดๆ ตามอ านาจหน้าท่ีอนัสง่ผลกระทบถึงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะอนกุรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา เพื่อประโยชน์ทางการพฒันาการศกึษา
ของชาตแิละการพฒันาสงัคมโดยรวม ประกอบกบัการควบคมุตรวจสอบของรัฐไม่อาจด าเนินงาน
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่อาจมาจากพวกเดียวกนั สีเดียวกนั สถาบนัเดียวกนั จงึจ าเป็นต้อง
พฒันาหรือสนบัสนนุให้บคุคลภายนอก เชน่ ตวัแทนครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศกึษา หรือ
สถาบนัการศกึษา เข้ามามีสว่นร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมและจริยธรรมของคณะอนกุรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 2.สนบัสนนุให้ด าเนินคดีและลงโทษ คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา ท่ีประพฤตมิชิอบตามบทบญัญตัิของกฎหมายอยา่งเคร่งครัด เข้มงวด 
และรวดเร็ว  โดยการด าเนินการลงโทษเหมือนกนัทกุคน การสนบัสนนุเช่นนีจ้ะมีสว่นป้องกนัมิให้ ผู้
ปฏิบตัิหน้าท่ี คิด และปฏิบตัิหน้าท่ีในทางท่ีมชิอบ เพราะเกรงวา่จะถกูลงโทษ 
3.ตอ่ต้านและไม่สนบัสนนุคา่นิยม ของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา
เขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีมีอยูแ่ล้วในสงัคมและเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาการศกึษาในเวลาเดียวกนั
ควรสนบัสนนุและสง่เสริมให้เผยแพร่ สร้าง และปลกูฝังคา่นิยมท่ีสง่เสริมการพฒันาการศกึษาและ
สงัคมสว่นรวมคา่นิยมท่ีมีอยูแ่ล้วในสงัคม และเป็นอปุสรรค์ตอ่การพฒันาการศกึษา  เช่น คา่นิยม
การใช้อ านาจหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ คา่นิยมท่ียดึถือระบบพวกพ้องในทางมิชอบ คา่นิยมท่ีต้องการ
เป็นเจ้าคนนายคน คา่นิยมในการประจบสอพลอ  สว่นคา่นิยมท่ีสง่เสริมการพฒันาการศกึษาและ
สงัคมสว่นรวม เช่น คา่นิยมในความซือ่สตัย์สจุริต คา่นิยมในระบบคณุธรรม ค่านิยมในหลกั
ประชาธิปไตย  คา่นิยมท่ียดึถือหลกัการมากกวา่ตวับคุคล คา่นิยมของการรวมกลุม่ คา่นิยมใน
ระเบียบวินยั 
 4. ผู้ ปฏิบัติหน้าท่ีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เขตพืน้ ท่ีการศึกษา ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติราชการโดยใช้
วิชาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม    
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  เช่น เป็นคนสุจริต และไม่เ ข้าไปมีส่วนเ ก่ี ยวข้อง
กับการทุจริตอย่างเด็ดขาด โดยควรละเว้นความชั่ว  หรือปฏิบัติ หน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และพยามแสดงออให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างต่อเ น่ือง  ไม่เ รียกร้องหรือ
รับทรัพย์สินเงินทอง หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนในทางมิชอบ และไม่ปกป้อง
คุ้ มครองช่วยเหลือผู้ ท่ีประพฤติการทุจริต  เสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตัวเพื่อ
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ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างภาคภูมิใจ มีเ กียรติ  มีศักดิ์ศ รีและมีจรรยาบรรณ มีไมตรี
จิต มีมารยาท มีความสภุาพ ความเอือ้เฟือ้ มีอธัยาศยัและมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี ท าตวัเป็นท่ียอมรับ
หรือได้รับความศรัทธาจากบคุลากรทางการศกึษา เป็นผู้ให้มากกวา่ผู้ รับและรู้จกัพอ สนบัสนนุยก
ยอ่งคนดพีร้อมทัง้ด าเนินการกบัคนไม่ดี มีความเป็นผู้ เช่ียวชาญ และน าหลกัวิชาการมาประยกุต์ใช้
ในการปฏิบตัหิน้าท่ี ปฏบิตัิงานท่ีแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ซึง่หมายถึง รู้จริง มีความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญ และสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์ของสว่นรวมได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพจริงและชดัเจน และควรเป็นผู้ มีภาวะผู้น าสงู กล้าท่ีจะเป็นผู้น าและกล้าท่ีจะตดัสินใจ
พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
 5.สนบัสนนุให้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มาเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิงานโดยก าหนดเป็นนโยบายอยา่งชดัเจนพร้อมกบัน าไปยดึถือปฏิบตัิจริงจงัและตอ่เน่ือง 
พร้อมเพรียงกนั 
 6.สง่เสริมให้น าการบริหารราชการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี (Good 
Government) ตามตามพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ.2546  ซึง่ประกอบด้วย 6 หลกั ได้แก่ หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกั
ความมีสว่นร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มคา่ กลา่วได้วา่ แม้จะมีกระบวนการ
ปฏิบตัิงานท่ีประกอบด้วยก่ีขัน้ตอนก็ตาม ถ้าในแตล่ะขัน้ตอนไมย่ดึถือกฎระเบียบ หรือตวับท
กฎหมาย ขาดคณุธรรม ขาดความซือ่สตัย์สจุริต ขาดความโปร่งใสหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการ
ควบคมุตรวจสอบทัง้จากภายในและภายนอก ร่วมทัง้ขาดการมีสว่นร่วม ขาดความรับผิดขอบใน
การด าเนินงาน และขาดความคุ้มคา่ในการด าเนินงานในบางกรณีแล้ว กระบวนการปฏิบตัิงานนัน้ 
จะไมป่ระสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 
 7.สนบัสนนุให้ อ.ก.ค.ศ.น าหลกัทศพิธราชธรรมมาปรับใช้   ทศพิธราชธรรมเป็นหลกัท่ี   
นกับริหารและสามญัชนสามารถน าไปใช้ได้ สรุปสาระได้ดงันี ้  ทาน  คือ การให้นอกเหนือจากการ
บริจาคทรัพย์สนิหรือสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ตกทกุข์ได้ยากแล้ว อาจจะให้น า้ใจแก้
ผู้ อ่ืนได้ด้วย  ศีล คือ ความประพฤติท่ีดีงามตามหลกัศาสนาของแตล่ะคน บริจาค คือ ความ
เสียสละ หมายถึง การเสียสละความสขุสว่นตนเพื่อความสขุหรือประโยชน์สว่นรวม ความซื่อตรง 
คือ การด าเนินชีวิตและปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ความอ่อนโยน คอื ความสภุาพ
ออ่นโยน มีอธัยาศยัไมตรี ไม่เยอ่หยิ่งถือตนและไมต่ิดยดึกบัระบบเจ้าขนุมลูนาย คนทัว่ไปก็ต้อนรับ 
เพราะอยูใ่กล้แล้วสบายใจ  ความเพียร คือ หลกัธรรมท่ีสอนให้ไม่ย่อท้อ แตใ่ห้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วย
ความมมุานะ ฝ่าฟันอปุสรรคทัง้หลายจนประสบผลส าเร็จ ความไมโ่กรธ คือ การไมโ่มโหหรือโกรธ
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ง่าย ถึงแม้ในหลายสถานการณ์จะท าได้ยาก ความไมเ่บียดเบียนกนั คือ การไมบ่ีบคัน้กดข่ีผู้ อ่ืน 
รวมทัง้การไมใ่ช้อ านาจไปบงัคบั หรือหาเหตผุลกลัน่แกล้งผู้ อ่ืน  ความอดทน หรือ ขนัต ิคือ การทน
ตอ่ความยากล าบาก ไม่ท้อถอยและไมห่มดก าลงักาย ก าลงัใจท่ีจะด าเนินชีวิต ความเท่ียงธรรม 
คือ ความยตุิธรรม ความถกูต้อง ความหนกัแน่น ไม่เอนเอียงหวัน่ไหวด้วยค าพดู อารมณ์ หรือลาภ
สกัการะใด  

 

การอภปิรายผลกาวิจัย 

       การวิจัยครัง้นี  ้สามารถน ามาอภิปรายผลโดยแยกออกเป็น 3 ประเด็นคือ                              
1) จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร              
ทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา 2) ผลการยืนยนัองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคล
ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา  และ                            
3) แนวทางการพฒันาจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

1. จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและ 
บคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

       ผลการวิ จัยพบว่ า  อง ค์ประกอบจ ริยธรรมในการบ ริหารงานบุคคลของ

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาประกอบด้วย                  

6 องค์ประกอบ เรียงตามคา่น า้หนกัองค์ประกอบท่ีได้จากมากไปน้อย คือ 1) หลกัการด ารงตน    

2) หลกัความเป็นธรรม 3) หลกักลัยาณมิตร  4) หลกัความรับผิดชอบ 5) หลกัการรักษากฎระเบียบ

วินยั และ 6) หลกัความเสมอภาค   สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว้ว่า องค์ประกอบ

จริยธรรม     ในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษามีลักษณะเป็นพหุองค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบจริยธรรมในการ

บริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ี

การศกึษานี ้สอดคล้องกบัจริยธรรมในการท างาน ของกระทรวงศกึษาธิการท่ีระบไุว้วา่ จริยธรรมใน

การท างาน ควรประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบ 2) ความซื่อสตัย์ 3) ความมีเหตผุล 4) ความ

กตญัญกูตเวที   5) การรักษาระเบียบวินยั   6) ความเสียสละ   7) ความสามคัคี  8) การประหยดั 

9) การยตุิธรรม  10) ความอตุสาหะ และ 11) ความเมตตากรุณา  และสอดคล้องกบัประมวล



 
 

220 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ท่ีจดัท าโดยส านกังานกระทรวงศกึษาธิการ เพื่อให้ข้าราชการทัง้หลาย

เกิดส านึกและลึกซึง้และเท่ียงธรรมในหน้าท่ี ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความ

ไว้วางใจและเช่ือมั่น ของปวงชน และด ารงตนตัง้มั่นเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม สมกับความเป็น

ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นตวัอย่างแห่งธรรมจรรยาอนัสูงสุดเพื่อใช้

บงัคบัเป็นมาตรฐานกลางไว้ โดยประกอบด้วย ข้อ 3 ข้าราชการต้องยดึมัน่ในจริยธรรมและยืนหยดั

กระท าในสิ่งท่ีถกูต้องและเป็นธรรม ข้อ 4 ข้าราชการต้องมีจิตส านึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ี เสียสละ ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ข้อ 5 ข้าราชการ

ต้องแยกเร่ืองสว่นตวัออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยดึประโยชน์สว่นรวมของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน ข้อ 6 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศยัต าแหน่ง

หน้าท่ีและไม่กระท าการอนัเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและข้อ 

8 ข้าราชการต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน

โดยอธัยาศยัท่ีดีและไม่เลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม ข้อ 9 ข้าราชการต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่า

ด้วยข้อมลูข่าวสาร ของทางราชการอยา่งเคร่งครัดและรวดเร็ว ไมถ่่วงเวลาให้เนิ่นนานและใช้ข้อมลู

ข่าวสารท่ีได้มากจากการด าเนินงานเพื่อการในหน้าท่ีและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง

ครบถ้วน ถกูต้อง ทนัเหตกุารณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ข้อ 10 ข้าราชการต้องมุง่ผลสมัฤทธ์ิของ

งาน รักษาคณุภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด รวมทัง้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล

หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) เป็นแนวทางการบริหารงานของรัฐท่ี

เป็นอยู่บนพืน้ฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน ยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม การส่งเสริม

ประชาธิปไตย ความโปร่งใสและเพิ่มประสทิธิภาพให้กบัการท างานประกอบด้วยหลกัธรรมาภิบาล 

คือ 1) หลกั นิติธรรม 2) หลกัคณุธรรม 3) หลกัความโปร่งใส 4) หลกัการมีสว่นร่วม 5) หลกัความ

รับผิดชอบ   6) หลกัความคุ้มคา่ ซึง่พบวา่หลายองค์กร หลายหน่วยงานท่ีพยายามผลกัดนัให้มีการ

น าแนวคิดธรรมาภิบาลไปใช้เป็นกลไกให้การขบัเคลื่อนของภาคส่วนตา่งๆ  เพื่อให้การด าเนินงาน

ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้  เม่ือพิจารณาหลกัธรรมาภิบาลร่วมกับองค์ประกอบ

จริยธรรม ในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

เขตพืน้ท่ีการศกึษาทัง้ 6 องค์ประกอบก็พบว่า องค์ประกอบจริยธรรมท่ีได้จากผลการวิจยัครัง้นี ้มี

ความสอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลเป็นอยา่งมาก นัน้หมายความได้วา่ องค์ประกอบจริยธรรมใน
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การบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ี

การศกึษาทัง้ 6 องค์ประกอบก็เป็นองค์ประกอบจริยธรรมสากลท่ีคนในสงัคมรับรู้ เข้าใจและเห็น

ความส าคญั จนกลายเป็นองค์ประกอบทางจริยธรรมในการท างานหรือบริหารงานในหลายๆภาค

ส่วน รวมทัง้แสดงให้เห็นว่าจริยธรรมเป็นหลกัการท่ีคนในสงัคมยอมรับว่าดีงามและเห็นควรถือ

ปฏิบตัิ เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุในสงัคม และเม่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ และ การ

ท างาน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัท่ีสดุอย่างหนึ่งของคนในสงัคม ก็ย่อมหมายความว่า  คน

ย่อมจะต้องมีจริยธรรมในการท างาน หรือการประกอบอาชีพ  เพราะในการท างาน คนย่อมต้องมี

สงัคมท่ีประกอบไปด้วยคนหลายคน มีความเช่ือและความคิดท่ีต่างกนั จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมี

กรอบให้มนุษย์ประพฤติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการท างานร่วมกันอย่างสงบสุขและบรรลุ

เป้าหมายในงานนัน้ๆ  จากแนวคิด ทฤษฏีท่ีกล่าวมานัน้สอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีสรุปว่า

องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษามีลกัษณะท่ีหลากหลายเป็นพหุองค์ประกอบ ซึ่งเม่ือพิจารณา

เป็นรายองค์ประกอบ พบวา่ 

1.1 องค์ประกอบ หลกัการด ารงตน เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็น 

อันดับ 1 เม่ือพิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี ้           

1) รับมือ/ปรับตวัได้เม่ือพบกบัสถานการณ์ท่ีกดดนั 2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างของวิชาชีพ        

3) มีความพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นท่ีต่างจากตน 4) ไม่เห็นแก่สินบนเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้งาน

ส าเร็จลลุ่วงโดยเช่ือว่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” 5) มีความเป็นอนัเดียวกนัในการร่วมงาน  

กบัผู้ อ่ืน 6) มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพื่อนร่วมงาน 7) นึกถึงประโยชน์ท่ีทางราชการได้รับเป็นส าคญั     

8) ปฏิบตัิตนเป็นคนดี และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 9) ท างานโดยไม่เอาใจนกัการเมืองหรือผู้ มี

อิทธิพลในวงการ ศกึษา 10) ไม่หาเหตผุลเพ่ือท าการฝ่าฝืนกฎระเบียบ 11) ให้ความเป็นธรรมเสมอ

ภาคเท่าเทียมกนัแก่ทุกคน 12) รักษาผลประโยชน์ของส่วนร่วมและประเทศชาติ 13) เคารพ       

กฎกติกาและเกณฑ์ของสงัคม 14) ด ารงตนให้เป็นท่ีพึง่ของสจุริตชน  15) ไม่เบี่ยงเบนกฎ ระเบียบ

เพื่อความส าเร็จของตนเองและเอือ้ประโยชน์กบัผู้ อ่ืน 16) ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีของตนเองท่ีมีอยู่ เพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ให้กบัตนเองหรือพวกพ้อง ทัง้ในรูปแบบการทุจริตโดยชดัเจนและ
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แอบแฝงหรือคาบเก่ียวระหว่างความผิดและความถกูต้อง และ17) ละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อ่ืนใด 

     องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนักอยู่ระหว่าง .957-.993 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 15.985 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 15.080 ซึง่เม่ือ

เทียบกบัค่าความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความส าคญั

เป็นอนัดบั 1 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการค ารงตน เป็นจริยธรรมอนัดบัแรก ท่ีสะท้อนความเป็นคนดี

หรือไม่ เป็นคณุสมบตัิท่ีเหนือกว่าคณุสมบตัิอ่ืนๆ ท่ีสะท้อนให้เห็นจริยธรรมของแต่ละคน และยงั

เป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ คณุค่า สะท้อนให้เห็นว่าบคุคลนัน้เป็นคนพดูความ

จริง ยืนหยดัต่อสู้ ในสิ่งท่ีถูกต้อง รักษาสญัญาท่ีได้ให้ไว้ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้สร้างความพึงพอใจต่อ

บุคคลรอบข้าง เกิดความรู้สึกท่ีดี อยากร่วมงานและเกิดความไว้เนือ้เช่ือใจ ซึ่งกนัและกันในท่ีสดุ 

ผู้ ให้ข้อมลูจึงคาดหวงัว่าคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาจะมีจริยธรรม

ในด้านการด ารงตน มากท่ีสดุ และจากผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรทัง้ 17 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ี

ร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ นัน่คือ ผู้ให้ข้อมลูในองค์ประกอบจริยธรรม  การบริหารงาน

บคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษามีความ

คิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคล้องกนั แสดงวา่ตวัแปรทัง้ 17 ตวัแปร สามารถจดัอยูใ่น

กลุม่องค์ประกอบท่ี 1 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ การรับมือ/ปรับตวัได้เม่ือ พบกบัสถานการณ์

ท่ีกดดนั การประพฤติตนเป็นแบบอย่างของวิชาชีพ และการมีความพร้อมท่ี   จะรับฟังความ

คิดเห็นท่ีต่างจากตนเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมาเป็นอนัดบัท่ี 1-3 จากองค์ประกอบ

ทัง้หมด ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากจริยธรรมเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีสามารถมองเห็นและวดัได้อย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของอารี สณัฑฉวี ท่ีพบว่าสิ่งท่ีบุคลากรทางการศึกษาคาดหวงัในการ

ปฏิบตัิงานของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาใน

การบริหารงานบุคคลคือ คาดหวังให้ผู้บริหารเหล่านีเ้ปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นจาก     

ทุกฝ่าย เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างท่ีดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ รวมทัง้สอดคล้องกับมาตรฐาน

วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาท่ีระบุว่า ผู้บริหารการศึกษาท่ีดีนัน้จะต้องด ารงคนด้วยความซื่อสตัย์

สุจริต ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทัง้กาย วาจาและจิตใจ สอดคล้องกับแนวคิดของสถาบนั
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พฒันาครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษาท่ีก าหนดวินยั คณุธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาไว้ว่า ควรเป็นบุคคลท่ีมีความประพฤติ ปฏิบตัิตน

เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสตัย์สจุริต มีความยุติธรรม เพียบพร้อมด้วย

คณุธรรมของกลัยาณมิตร มีความสามารถในการควบคมุอารมณ์ และใช้หลกัธรรมาภิบาลในการ

บริหารจดัการ นัน่คือ ควรครองตน ครองคน และครองงาน ซึ่งหากผู้บริหารเป็นผู้ ท่ีมีมีจริยธรรม

ตามหลกัการด ารงตนแล้ว ย่อมสามารถสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร    

ทกุคนซึง่เป็นกญุแจส าคญัในการเปิดใจยอมรับและอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ

เขตพืน้ท่ีการศึกษาเพิ่มมากขึน้ ผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายและนโยบายของทุกระดบัก็จะ

บงัเกิดผลโดยไมย่ากนกั 

1.2 องค์ประกอบ หลกัความเป็นธรรม เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 2 

เม่ือพิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี ้1) มีจิตใจและ                

การปฏิบตัิตนท่ีตรงต่อความเจริญความถูกต้อง ความดีงาม ตรงต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ

กฎเกณฑ์ตามท่ีก าหนด 2) เป็นผู้ มีศีลธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  3) ยึดหลกั     

ความจริง ศรัทธาในสิ่งท่ีมีหลกัฐานข้อมูลรองรับท่ีสามารถพิสูจน์ ตรวจสอบได้  4) มีสติ-

สมัปชญัญะ    รู้ตนเองอยู่เสมอว่าตนเองก าลงัท าอะไรอยู่  5) ยึดหลกัธรรมาภิบาล  6 ประการ

(ความรับผิดชอบ หลกัคณุธรรม หลกัการมีสว่นร่วม หลกัความคุ้มคา่ หลกัความโปร่งใส  และหลกั

นิติธรรม)  6) ยึดหลกัมรรค 8  ในการปฏิบตัิงาน  7)  ยึดหลกัพรหมวิหาร 4  ในการปฏิบตัิงาน     

8) มีความละอาย กลวับาป ซื่อสตัย์ สจุริต ทัง้ในด้านความคิดและการกระท า 19) ยึดหลกั       

อิทธิบาท 4   ในการปฏิบตัิงาน 10) มีความมุง่มัน่ และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 11) ไม่หลงมวั

เมาไปกบั  สิง่ท่ียัว่ย ุ และ 12) น าเสนอข้อมลูตามความเป็นจริง 

       องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนักอยู่ระหว่าง .953-.994 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 11.533 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 10.880 ซึง่เม่ือ

เทียบกบัค่าความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความส าคญั

เป็นอนัดบั 2 กลา่วคือ ตวัแปรทัง้ 12 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปรท่ี 35 มีจิตใจและการปฏิบตัิตนท่ีตรงต่อความเจริญ

ความถกูต้อง ความดีงาม ตรงตอ่หน้าท่ีความรับผิดชอบ และกฎเกณฑ์ตามท่ีก าหนด มีคา่น า้หนกั
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องค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .993  ซึง่ หลกัความเป็นธรรมนีส้อดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลหรือการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีระบวุ่า คณุธรรม (morality)  หมายถึง การยดึ

มัน่ในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมให้บุคลากรพฒันาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากร  มี

ความซื่อสตัย์ จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพสจุริต เป็นนิสยัประจ าชาติ  หลกั

ความเป็นธรรมนีเ้ป็นสิ่งท่ีทุกคนควรยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนืองสม ่าเสมอ และสอดคล้องกับ

หลกัการจดัการท่ีมีจริยธรรม ของ Professor Geoffrey Hunt ท่ีกลา่วว่า บคุคลท่ีเป็นผู้บริหารท่ีดี

ควรมีหลกัการจดัการท่ีมีจริยธรรมเข้ามาเก่ียวข้อง ซึง่จริยธรรมท่ีมีความส าคญัมากได้แก่ หลกัการ

กระท าด้วยการยึดหลกัความเป็นธรรม หมายถึง กระท าท่ีปราศจากการทุจริต ฉ้อโกง เป็นการใช้

หลกัความเป็นธรรมธรรม เพื่อท่ีท าให้รู้และหลอมรวมวิธีการและวัตถุประสงค์การกระท า ซึ่งมี

สาระส าคญั ได้แก่   1) สร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีท้าทาย  2) สนบัสนุนส่งเสริมการ

สร้างสรรค์ 3) สร้างวฒันธรรมของสรรเสริญและการยอมรับ 4) จดัการกบัการกระท าท่ีไม่ดี          

5) หลีกเลี่ยงการละเลยศีลจริยธรรม เพื่อปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์ของการกระท า และความสมัพนัธ์

ตอ่สาธารณะ ซึง่หากผู้บริหารมีการบริหารจดัการท่ีมีความเป็นธรรมแล้ว องค์กรและคนในองค์กรก็

จะมีความสขุมุรอบคอบ  ในวิชาชีพ  มีความสขุในการท างาน ผลงานท่ีเกิดตามมาก็จะมีคณุภาพ

มากขึน้เช่นกัน จากแนวคิดแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบด้านหลกัความธรรม เป็นจริยธรรมท่ีมี

ความส าคัญจึงไม่แน่แปลกใจท่ี ผู้ ให้ข้อมูลจึงคาดหวังให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา มีจริยธรรมตามหลกัความเป็นธรรมเช่นกนั 

 

1.3 องค์ประกอบหลกักลัยาณมิตร องค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 3      เม่ือ 

พิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้1) ตระหนกัในปัญหา

ของครูและบุคลากรทางการศกึษาและมีความกล้าหาญท่ีจะรับผิดชอบผลจากการกระท า 2) มี

ความจริงใจตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี  3) รับฟังความคิดเห็นของทกุฝ่าย 4) ค านึงถึงขวญัและก าลงัใจ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหลกั  5) ยินดีเม่ือผู้ อ่ืนประสบความส าเร็จใน

หน้าท่ีการงาน  6) ให้ข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะในทางท่ีถกูต้อง  สร้างสรรค์ ด้วยความบริสทุธ์ิใจและ

ความรู้สกึท่ีดี  7) ส่งเสริมสนบัสนนุบคุลากรเพื่อประสิทธิภาพของงาน  8) ส่งเสริมสนบัสนนุ

บุคลากรเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ  9) รับทราบปัญหา อปุสรรคในการ
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ปฏิบตัิงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข  10) ให้โอกาสบคุลากรอุทธรณ์ร้องทกุข์ด้วยความเป็น 11) เปิดใจ

กว้างในการรับฟังความคิดเห็น  12) รักษาความลบัได้และเป็นท่ีไว้ใจของผู้ อ่ืน  และ13) เปิดโอกาส

ให้แสดงความคิดเห็นในเหตผุลและความจ าเป็นของบคุลากร 

      องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตัวแปรท่ีมีค่าน า้หนักอยู่ระหว่าง .835-.909 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 10.257  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 9.676 ซึง่เม่ือ

เทียบกบัค่าความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความส าคญั

เป็นอนัดบั 3 กลา่วคือ ตวัแปรทัง้ 13 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ 

นัน่คือ ผู้ ให้ข้อมลูในองค์ประกอบจริยธรรมการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษามีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ

สอดคล้องกนั แสดงว่าตวัแปรทัง้ 13 ตวัแปร สามารถจดัอยู่ในกลุม่องค์ประกอบท่ี 3 เม่ือพิจารณา

ก็จะพบว่าหลักกัลยาณมิตร เป็นองค์ประกอบท่ีจัดอยู่ในล าดับต้นๆ จากองค์ประกอบทัง้ 6 

องค์ประกอบ ทัง้นีเ้น่ืองมาจากหลกักลัยาณมิตร เป็นองค์ประกอบด้านกลุม่บคุคลท่ีสง่เสริมให้เกิด

การเรียนรู้ มีความเพียบพร้อมด้วยคณุสมบตัิท่ีสามารถให้การอบรม สัง่สอน ชีแ้นะ ชีแ้จง ชกัจูง 

ช่วยบอกช่องทางหรือเป็นบคุคลท่ีเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต การปฏิบตัิงาน น าไปสู่หนทาง

การเรียนรู้ ให้มีการฝึกฝนท่ีถกูต้อง ซึง่หลกัความยตุิธรรมนีม้ิได้หมายถึงเฉพาะตวับคุคลเท่านัน้ ยงั

รวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีเกือ้กลู ชกัจูง ส่งเสริมให้เป็นตวักระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  จากผลการวิจยั

พบว่า องค์ประกอบด้านนีจ้ะเก่ียวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนบุคคลให้มีพัฒนาตนเองมี

ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากขึน้ รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ยินดีเม่ือผู้ อ่ืนประสบ

ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน สอดคล้องกับแนวคิดของวิไลรัตน์ พฤกษ์ภิรมย์ ท่ีกล่าวว่า 

พระพุทธเจ้าทรงย า้ให้เห็นความส าคัญของการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานด้วยการ                 

มีกลัยาณมิตร วา่เป็นสิง่ท่ีท าให้เกิดความส าเร็จทัง้ปวง บคุคลทัง้หลายจึงควรเห็นความส าคญัของ

ความเป็นกลัยาณมิตร คือ มุง่ยินดีกบัผู้ อ่ืนเมื่อเขาได้ดี เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากบคุคลอ่ืน

อย่างสม ่าเสมอ ให้ความจริงใจและช่วยเหลือเม่ือผู้ อ่ืนเกิดปัญหา ซึ่งหากสังคมมีบุคคลท่ีเป็น

กลัยาณมิตรตอ่กนัเพิ่มมากขึน้ สงัคมก็จะปราศจากปัญหาและความขดัแย้ง สงัคมในภาพรวมก็จะ

สงบสขุและด าเนินตามครรลองครองธรรมในทางท่ีควรจะเป็น ทัง้ยงัสอดคล้องกบัหลกัพรหมวิหาร 

4 (Holy Abiding) ท่ีเป็นธรรมส าหรับผู้ใหญ่ 4 ประการ ท่ีประกอบด้วย 1)เมตตา แปลว่า ความรัก 
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หมายถึง รักท่ีมุ่งเพื่อปรารถนาดี โดยไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ 2) กรุณา (Compassion) แปลว่า 

ความสงสาร หมายถึง ความปรานี ปรารถนาให้ผู้ อ่ืนพ้นทุกข์ สงเคราะห์สรรพสตัว์ท่ีมีความทุกข์  

ให้หมดทกุข์ตามก าลงักาย ก าลงัปัญญา ก าลงัทรัพย์ 3) มทิุตา (Sympathetic Joy) แปลว่า มีจิต

อ่อนโยน หมายถึง จิตท่ีไม่มีความอิจฉาริษยา เจือปน มีอารมณ์สดช่ืนแจ่มใสตลอดเวลา และ      

4) อเุบกขา (Neutrality) แปลว่า ความวางเฉย นัน่คือ มีการวางเฉยตอ่อารมณ์ท่ีมากระทบและทรง

ความยตุิธรรมไมล่ าเอียงตอ่ผู้ใดผู้หนึง่ จากแนวคิดและผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่หลกักลัยาณมิตร

นัน้ เป็นองค์ประกอบส าคญัในด าเนินชีวิต ในการปฏิบตัิงาน และเป็นจริยธรรมหนึ่งท่ีผู้บริหารควร

ประพฤติ ปฏิบตัิ เพื่อให้สามารถน าองค์กรไปสู่เป้าหมายและวิสยัทัศน์ท่ีก าหนด สามารถสร้าง

ความเข้าใจอนัดี สร้างผู้น า ลดความขดัแย้งในองค์กร ดงันัน้ ผู้บริหารจึงควรให้ความส าคญักับการ

สร้างทีมงาน การสร้างวิสยัทศัน์ร่วมกนั การท างานเป็นทีม การวางแผนงานท่ีดี การเจรจาต่อรอง

โดยใช้หลกัของกลัยาณมิตรเป็นพืน้ฐานในการด าเนินงาน หากผู้บริหารมีความเข้าใจและปฏิบตัิ

ตนภายในหลกัของกัลยาณมิตรแล้ว ก็ย่อมสามารถขบัเคลื่อนหน่วยงานตามภารกิจของตนไปสู่

ความส าเร็จได้โดยภาพรวม 

1.4 องค์ประกอบหลกัความรับผิดขอบ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญั 

เป็นอนัดบั 4 เม่ือพิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี ้               

1) มีความความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิหน้าท่ี  2) ตระหนกัถึงบทบาท อ านาจและหน้าท่ีของ

ตนเอง 3)ใฝ่หาความรู้ ส ารวจปรับปรุงตนเองและท างานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้                 

4) มีความรู้ทนัสมยัทนั 5) มีใจท่ีหนกัแน่น เท่ียงตรง ปราศจากอคติ กล้าหาญท่ีจะท าในสิ่งท่ี

ถกูต้องเป็นธรรม  6) มีความสขุมุรอบคอบในการปฏิบตัิหน้าท่ี  7) ศึกษาข้อมลูราชการด้าน

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้องมี

ประสิทธิภาพ   8) เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ ก.ค.ศ.กบั อ.ก.ค.ศ. ให้ชดัเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

ความลา่ช้า  9) เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีในเชิงวิเคราะห์ปัญหา  และ 10) มีความละเอียดรอบคอบ

ไม่ละเลยข้อห้ามเลก็ๆ น้อยๆ 

องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนักอยู่ระหว่าง .911-.963 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 8.801  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 8.303 ซึง่เม่ือเทียบ

กบัค่าความแปรปรวนของตวัแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความส าคญัเป็น
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อนัดบั 4 กลา่วคือ ตวัแปรทัง้ 10 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 1) มีความความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิหน้าท่ี  2) ตระหนกัถึงบทบาท 

อ านาจและหน้าท่ีของตนเอง 3)ใฝ่หาความรู้ ส ารวจปรับปรุงตนเองและท างานในหน้าท่ีให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เป็นข้อท่ีมีคา่น า้หนกัใน 3 อนัดบัแรก ซึง่การกระท าเหลา่นีเ้ป็นการกระท าท่ีจดั

อยูใ่นหลกัของความมีระเบียบวินยั ซึง่พบวา่สอดคล้องกบัหลกัทางพทุธศาสนาคือ หลกัอิทธิบาท 4 

ท่ีเป็นคณุธรรมเคร่ืองให้ความส าเร็จ คุณธรรมจริยธรรมท่ีน าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลท่ีมุ่งหมาย 

อิทธิบาท 4 มี 4 ประการคือ 1) ฉนัทะ ความรักงาน คือ จะต้องเป็นผู้ รักงานท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

อยู่ และทัง้จะต้องเอาใจใส่กระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน และเพิ่มพนูวิชาความรู้ความสามารถ   

ในการท ากิจการงาน และมุ่งมัน่ ท่ีจะท างานในหน้าท่ีรับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนให้

ส าเร็จเรียบร้อยอยูเ่สมอ 2) วิริยะ ความเพียร คือ จะต้องเป็นผู้ มีความขยนัหมัน่เพียร ประกอบด้วย

ความอดทน ไม่ยอ่ท้อตอ่ความยากล าบากในการประกอบกิจการงานในหน้าท่ีหรือในอาชีพของตน 

จงึจะถึงความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าได้ 3) จิตตะ ความเป็นผู้ มีใจจดจ่ออยู่กบัการงาน ผู้ ท่ี

จะท างานได้ส าเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพนัน้ จะต้องเป็นผู้ เอาใจใส่ต่อกิจการงานท่ีท า และมุ่ง

กระท างานอยา่งตอ่เน่ืองจนกวา่จะส าเร็จ ไม่ทอดทิง้หรือวางธุระเสียกลางคนั ไม่เป็นคนจบัจด หรือ

ท างานแบบท าๆ หยดุๆ 4) วิมงัสา หมายถึงความสอดสอ่งในเหตแุละผลแห่งความส าเร็จ เก่ียวกบั

เร่ืองนัน้ๆ ให้ลกึซึง้ยิ่งๆ ขึน้ไปตลอดเวลา ค านีร้วมความหมายของค าวา่ปัญญาไว้อยา่งเต็มท่ีบคุคล

เม่ือประกอบด้วย คณุธรรมจริยธรรมทัง้ 4 อย่างนีแ้ล้ว ย่อมประสบความส าเร็จและเกิดผลตอ่การ

พัฒนา ถือเป็นคุณภาพส าคญัท่ีน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่า และ

เกิดผลอยา่งแท้จริง 

1.5   องค์ประกอบหลกัการรักษากฎระเบียบวินยั เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญั

เป็นอนัดบั 5 เม่ือพิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี ้     

1) มีนโยบายชดัเจนในการก าหนดหรือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 2)มีบทลงโทษหากพบการปฏิบตัิไม่

ถูกต้องหรือผิดกฎระเบียบ  3)พิจารณาดูความเหมาะสมของบุคลากรและหน่วยงานท่ีจะ

รับผิดชอบก่อนมีการโยกย้าย  4)พิจารณาหาทางท่ีจะใช้ตวับทกฎหมายให้ได้ผลตรงตาม

จดุประสงค์ของกฎหมาย   5)พิจารณาตามความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเหมาะสม

ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบท่ีก าหนด  6)พิจารณาความดีความชอบด้วยความเหมาะสม
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และเป็นธรรม  7)เปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องมีส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบตัิหน้าท่ี   

และ  8)ออกกฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาต่างๆให้ทนัสมยั เป็นธรรม และเป็นท่ี

ยอมรับของผู้ เก่ียวข้อง 

     องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 

.910-.963 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 7.886  และค่าร้อยละของความแปรปรวน

เท่ากับ 7.440 ซึ่งเม่ือเทียบกับค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า 

องค์ประกอบนีมี้ความส าคญัเป็นอนัดบั 5 กล่าวคือ ตวัแปรทัง้ 8 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนั

อธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปรท่ี 63 มีนโยบายชดัเจน

ในการก าหนดหรือพิจารณาเร่ืองต่างๆ มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .963 ซึ่งหลกัการ

รักษากฎระเบียบวินยันี ้สอดคล้องกบัมาตรฐานทางวิชาชีพของข้าราชการพลเรือนท่ีระบวุ่า ข้อ 8 

ข้าราชการต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน

โดยอธัยาศยัท่ีดีและ   ไม่เลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดงันี ้1) ปฏิบตัิ

หน้าท่ีให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อ านาจเกินกว่าท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย      

2) ปฏิบตัิหน้าท่ี หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงถึงศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของ

บุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าท่ีให้บุคคลโดยไม่มี

อ านาจตามกฎหมาย      3)ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอธัยาศยัท่ีดี 

ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบตัิตอ่บคุคล ผู้มาติดตอ่โดยไม่เป็นธรรมในเร่ืองถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ 

ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทากายหรือสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ

สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการท่ีรัฐก าหนดขึน้ เพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้

บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการปฏิบตัิท่ีมีเหตผุล เป็น

ธรรม และเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป และจากการศกึษางานวิจยัของทางด้านการบริหารงานบคุลากร

ของคณะอนุกรรมการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษาพบว่า ปัญหา

และอุปสรรคการบริหารงานบุคคลท่ีส าคัญคือ การบ ารุงรักษาบุคลากร เห็นว่า การจัดสรร

สวสัดิการยังไม่ทั่วถึง ล่าช้า มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการย้าย เลื่อนต าแหน่ง ยงัมีการใช้

ระบบอปุถมัภ์ การพิจารณาความดีความชอบไม่ยตุิธรรม ผู้บริหารไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอนในการ
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ประเมินผลงาน มีการแสวงหาและเรียกรับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน ซึ่งจากผลการศึกษา

ดงักล่าวท าให้ทราบว่า หลกัการรักษากฎระเบียบวินยันัน้ เป็นจริยธรรมท่ีส าคญัท่ีสงัคมคาดหวงั

และต้องการให้ข้าราชการทกุคนพึงประพฤติปฏิบตัิตน ในแนวทางท่ีเป็นธรรม เป็นกลาง ยึดตาม

หลกักฎเกณฑ์ กฎระเบียบการปฏิบตัิหน้าท่ี ใช้ระบบการบริหารงานแบบคณุธรรม เพื่อให้ได้คนดี  

มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบตัิงาน ดงันัน้จึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัท่ีพบว่า ผู้ ให้ข้อมลูมี

ความคิดเห็นและคาดหวงัให้คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ี

การศกึษา มีจริยธรรมตามหลกัการรักษากฎระเบียบวินยัในการบริหารงานบคุคล 

     1.6  องค์ประกอบหลกัความเสมอภาค องค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 6 เม่ือ

พิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี ้  1) ยึดในความถกู

ต้อง เสมอภาค เท่าเทียมกนั  2) ประพฤติตนโดยปราศจากอคติและการเลือกปฏิบตัิ  3) มีความ

ซื่อสตัย์ ซื่อตรง ต่อตนเองและผู้ อ่ืน  4) มีสติ รอบคอบ คิดไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ  5) มี

ความเป็นมิตรกบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  และ 6) มีภาวะผู้น าและมีความเป็นตวั

ของตนเอง 

                   องค์ประกอบนีมี้ตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .681-.973 

มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 4.976  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 4.695 ซึง่

เ ม่ือเทียบกับค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนี  ้               

มีความส าคญัเป็นอนัดบั 6 กลา่วคือ ตวัแปรทัง้ 6 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบ

นีไ้ด้ดีท่ีสดุ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปรท่ี 76 ยึดในความถกูต้อง เสมอภาค เท่า

เทียมกนั มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .976 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า หลกัความ

เสมอภาคนี ้หมายความรวมถึง การส่งเสริมความเป็นธรรม (Equity) และความเสมอภาค 

(Equality) มีการกระจายการพฒันาอย่างทัว่ถึงเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบตัิและมีระบบการ

รับเร่ืองราวร้องทุกข์ชัดเจน การกระท าท่ีไม่เอือ้ประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก 

เพื่อนฝงูหรือผู้ มีบญุคณุและต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมไมเ่ห็นแก่หน้าผู้ใด การเคารพใน

สิทธิของผู้ อ่ืน ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้ อ่ืนมาใช้เป็นของตนเอง โดยมิได้ระบุแหล่งท่ีมา  

สอดคล้องกับการวิจยัของบุญเชิด งามตาท่ีพบว่า บทบาทท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาคาดหวงัต่อการบริหารงานบุคคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
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ศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษาคือ 1) ต้องการให้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความบริสทุธ์ิใจ โปร่งใส เสมอภาค

และเท่าเทียมกนั 2) ต้องการให้ด าเนินการบริหารงานบคุคลโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 3) คณะอนุ

กรรมการฯ ควรมีความประพฤตท่ีิดี เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผู้ อ่ืน มีคณุธรรมจริยธรรมในระดบัสงู จาก

ผลการวิจยัและแนวคิดของนกัวิชาการจะเห็นได้ว่า หลกัความเสมอภาคเป็นเร่ืองส าคญัมากและ

เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนโดยเฉพาะเม่ือเก่ียวพนักบัคนหมู่มาก หากองค์กรใดไม่สามารถสร้างความ

เสมอภาค ให้เกิดขึน้ได้ จะท าให้คนท างานขาดแรงจูงใจในการท างาน การบริหารงานท่ีดีจึงต้อง

เปิดโอกาส ให้แตล่ะคนใช้ศกัยภาพตวัเองได้เต็มท่ี หากองค์กรใดท่ีผู้บริหารมีความยตุิธรรม องค์กร

นัน้ก็จะประสบความส าเร็จในการท างาน พบปัญหา อปุสรรค หรือความขดัแย้งลดน้อยลง 

2. จากผลการวิจยั การยืนยนัองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของ 
คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา พบว่า ผู้ เช่ียวชาญ
และผู้ ทรงคุณวุฒิทัง้ 5 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบจริยธรรมใน                           
การบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ี
การศึกษามีความชดัเจน เพราะมีตวัแปรต้น ตวัแปรตามท่ีส่งผลต่อกนั เข้าใจได้โดยง่าย มีความ 
ถกูต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เน่ืองจากเม่ือพิจารณาองค์ประกอบ
จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
เขตพืน้ท่ีการศกึษาแล้ว พบว่า องค์ประกอบทัง้ 6 องค์ประกอบนัน้ เป็นจริยธรรมท่ีบคุคลทกุคนพงึ
มีพึงกระท า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
เขตพืน้ท่ีการศึกษา เพราะคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ี
การศึกษา เป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีเป็นกลไกในการบริหารงานบุคคล ในการน านโยบายท่ีได้รับ
มอบหมายมาปฏิบตัิในเขตพืน้ท่ีการศกึษา ซึง่ในมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 ให้อ านาจหน้าท่ีกบัคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริหารง าน
บุคคลของเขตพืน้ท่ีการศึกษา ดงันัน้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ี
การศึกษานัน้ๆ ย่อมมีความคาดหวงัท่ีจะให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเต็มศกัยภาพ ด้วยความบริสทุธ์ิยตุิธรรม เป็นกลาง                
มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด รวมทัง้พบว่า องค์ประกอบจริยธรรมใน               
การบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ี
การศึกษานัน้จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานบุคคล เพราะ                   
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การบริหารงานบุคคลท่ีดีนัน้จะต้องมี ความซื่อสตัย์สจุริต ยุติธรรม มีความเสมอภาค เป็น
กลัยาณมิตรท่ีดีตอ่กนั ซึง่หากคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ี
การศึกษามีการด าเนินงานท่ีเช่ือถือได้ สามารถอธิบายต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ว่าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด  
มีความยุติธรรมต่อทุกคน มีหลักประกันได้ว่าทุกคนได้รับความเป็นธรรมหากด าเนินการ           
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้ ในการบริหารงานบุคคลก็จะประสบความส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบทัง้ 6 องค์ประกอบท่ีได้จากการวิจยัครัง้นี ้มีความ  
ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ในระดับมาก สอดคล้องกับ      
ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิทกุประการ 
 3.แนวทางในการพฒันาจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา พบว่า แนวทางพฒันาจริยธรรมใน
การบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา จากการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 5 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกนัวา่ หลกัเกณฑ์ และ
วิธีการในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาซึง่มี
ภารกิจมากมายเพื่อให้การด าเนินการตา่งๆ เป็นไปด้วยความรอบคอบ ชดัเจน มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ ท่ีมีความมุง่มัน่สร้างกระทรวงศกึษาไทยให้ใสสะอาด 
ปราศจากการทจุริต คอร์รัปชัน่ สร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ จงึให้แนวทางการพฒันา
ให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องยดึเป็นแนวทางในการพฒันาโดยการสนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุคลหรือ
หนว่ยงานภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในการควบคมุตรวจสอบจริยธรรมเพิ่มมากขึน้  สนบัสนนุให้
ด าเนินคดีและลงโทษ อ.ก.ค.ศ. ท่ีประพฤตมิิชอบตามบทบญัญตัขิองกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
เข้มงวด ตอ่ต้านและไม่สนบัสนนุคา่นิยมของ อ.ก.ค.ศ. ท่ีมีอยูแ่ล้วในสงัคมและเป็นอปุสรรคตอ่การ
พฒันาการศกึษา ในเวลาเดยีวกนัควรสนบัสนนุและสง่เสริมให้เผยแพร่ สร้าง และปลกูฝังคา่นิยมท่ี
สง่เสริมการพฒันาการศกึษาและสงัคมสว่นรวมผู้ท าหน้าท่ีอ.ก.ค.ศ.ควรประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีในการปฏิบตัิราชการโดยใช้วิชาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในทิศทางท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่สว่นรวม  สง่เสริมให้น าการบริหารราชการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี (Good Government) ตามตามพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสนบัสนนุให้ อ.ก.ค.ศ. น าหลกัทศพิธราชธรรมมาปรับใช้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพืน้ท่ีการศกึษาเป็นองค์คณะบคุคลท่ีมีส าคญัในการขบัเคลื่อนการศกึษาให้เป็นไปตาม
นโยบายกฎเกณฑ์การศกึษา หากผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีขาดจริยธรรมยอ่มสง่ผลตอ่การบริหารการศกึษา
ประประสิทธิภาพของการศกึษาโดยรวม จริยธรรมเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นตอ่ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีทกุ
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คนเพราะจริยธรรมเป็นปัจจยัท่ีมีสว่นส าคญัในการก าหนดพฤตกิรรมหรือการปฏิบตัิหน้าท่ี ซึง่สง่ผล
ตอ่การให้บริการ การอ านวยความสะดวก ในสว่นของปัญหาการบริหารราชการท่ีเป็นปัญหาท่ีมี
สาเหตมุาจากระบบราชการ และมาจากตวัผู้ปฏิบตัิเอง ปัญหาดงักลา่วนีจ้ะยิ่งเพิ่มมากขึน้ หากผู้
ปฏิบตัิหน้าท่ีขาดจริยธรรมหรือขาดจิตส านกึในการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีดี ดงันัน้ จงึจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะต้องพฒันาจริยธรรม โดยหน่วยงานกระทรวงศกึษา หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องควรให้การสนบัสนนุ
ให้มีการพฒันาด้านจริยธรรม โดยมีการสนบัสนนุให้มีการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหลกัทศพิธราชธรรม และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควบคมุ
ตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าท่ีด้านจริยธรรมเพิ่มมากขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 

จากผลการวิจยัเร่ือง จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา มีความสอดคล้องกบัแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยัและ

ความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เ ช่ียวชาญ ดังนัน้ เพื่อให้การศึกษาเก่ียวกับจริยธรรม            

ในการบริหารงานบคุคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ี

การศกึษา มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

จากผลการวิจยั เร่ืองจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษามีความสอดคล้องกบัแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั 

และความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ดังนัน้เพื่อให้การศึกษาเก่ียวกับจริยธรรมในการบริหารงาน

บุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษามีการ

พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการศกึษาไปใช้ประโยชน์ในการ

พฒันาคณุภาพในการบริหารจดัการการศกึษา ดงันี ้
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1.ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาควรน าองค์ประกอบจริยธรรมในการ

บริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื น้ท่ี

การศกึษาไปประยกุต์ใช้ หรือก าหนดเป็นสว่นหนึ่งของหลกัเกณฑ์ในการสรรหาหรือคดัเลือกบคุคล 

เพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ี

การศกึษา 

2.คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาควร

น าข้อค้นพบ คือองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา ไปพฒันาการและเป็นนางทางในการปฏิบตัิงานใน

อ านาจหน้าท่ีของตนเอง 

3.ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาสมรรถนะของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ควรน าองค์ประกอบและแนวทางการพัฒนา จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ

คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา ท่ีได้จากการวิจยั

ครัง้นี ้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขต

พืน้ท่ีการศึกษา ท่ีเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีใหม่ เพื่อให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษามีความพร้อมและตระหนกัถึงอ านาจหน้าท่ีท่ีควรพึงปฏิบตัิ ใ ห้

เกิดความศรัทธา ความเช่ือถือ ความไว้วางใจ และเป็นท่ียอมรับแก่บคุลากรทางการศกึษา 

 4.ควรน าองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการ

ครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา ไปก าหนดเป็นตวัชีว้ดัหรือเกณฑ์ในการประเมิน

ศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ี

การศกึษา 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยครัง้ต่อไป 

1.ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกับจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพืน้ท่ีการศึกษา  ในสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษา 
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 2.ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ รูปแบบการพฒันาจริยธรรมเพื่อหารูปแบบการพฒันา

จริยธรรมในการบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

เขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีเหมาะสมตา่งๆ 

3.ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว่างจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของ

คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา กบั

เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เพื่อน าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการ

พฒันาองค์กร 

4.ควรมีศกึษาวิจยัในเร่ืองความคาดหวงัของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีมี

ตอ่การบริหารงานบคุคลของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ี

การศกึษา  

5.ควรมีการศึกษาวิจัยในการน าองค์ประกอบท่ีได้จากการวิจัยในครัง้นี ้ไปทดลองใช้ใน

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เพื่อสรุปภาพรวมความถกูต้องและความเหมาะสมขององค์ประกอบ 
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หนงัสือขอความอนเุคราะห์การให้สมัภาษณ์และรายช่ือ 

ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อน าข้อมลูมาประกอบในการก าหนดกรอบวิจยั 
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บุคลากรทางการศึกษาเขตพืน้ที่การศกึษา 
THE  ETHICS  ON PERSONNEL  MANAGEMENT  OF TEACHERS  AND EDUCATIONAL 

PERSONNEL IN SUB – COMMITTEE  EDUCATION  SERVICE  AREA 
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แบบสัมภาษณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เช่ียวชาญ 

เร่ือง จริยธรรมในการบริหารงานบุคคล ของ คณะอนุกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา เขตพืน้ที่การศึกษา 

THE  ETHICS ON PERSONNEL  MANAGEMENT  OF TEACHERS  AND EDUCATIONAL 
PERSONNEL IN SUB – COMMITTEE  EDUCATION  SERVICE  AREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าชีแ้จง 

                แบบสมัภาษณ์นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 
ในการรวบรวมข้อมลู ตวัแปรตา่งๆ ในการท าวิจยั เร่ือง   จริยธรรมในการบริหารงานบคุคล 
ของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา (the 
Ethics on Personnel  Management of Teachers and Educational Personnel in sub - 
Committee Education Service Area.)  ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาในแตล่ะบคุคลถือเป็น
ความลบั และยงัต้องน ามาประเมินและเสนอในภาพรวมตอ่ไป การได้รับข้อมลูท่ีเป็นอยู่จริง
และถกูต้องยอ่มน า ไปสูป่ระสิทธิภาพของงานวิจยัและสง่ผลตอ่การพฒันาจริยธรรมในการ
บริหารงานบคุคลในวงการศกึษาให้ดียิ่งขึน้ไป 
 

              ผู้วิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าจะได้รับความอนเุคราะห์ข้อมลูในการสมัภาษณ์เป็นอยา่ง
ดียิ่ง และขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีสละเวลาให้ความอนเุคราะห์ในการให้ข้อมลูและตอบ
ค าถาม มา ณ โอกาสนี ้
 
                                                     นายชยันนท์    นิลพฒัน์ 
                       นกัศกึษาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
              ภาควิชาการบริหารการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัศลิปากร 
                                                                 ผู้วิจยั 
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ข้อค าถาม 
 
 เน่ืองจาก คณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
มีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา23  ของพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา พ.ศ.2547  เก่ียวกบัการก าหนดนโยบายบริหารงานบคุคล การก าหนดต าแหน่ง  
การเลื่อนวิทยฐานะ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ การเกลี่ยอตัราก าลงั การอนมุตัิการบรรจุ
แตง่ตัง้ การพิจารณาแตง่ตัง้โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบ และการพิจารณาเก่ียวกบั
เร่ือง การด าเนินการทางวนิยั เป็นต้น ซึง่ภาพรวมในบทบาทและอ านาจหน้าท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบังาน 
การบริหารงานบคุคลของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเป็นหลกั ท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพ
การจดัการศกึษาและความส าเร็จในการบริหารจดัการของเขตพืน้ท่ีการศกึษา ดงันัน้จากบทบาท
และอ านาจหน้าท่ี ของคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ี
การศกึษาดงักลา่วท่านคดิวา่ผู้ ท่ีท าหน้าท่ี   ในคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศกึษา  เขตพืน้ท่ีการศกึษาควรมีจริยธรรมในการบริหารงานบคุคลอยา่งไร  
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ภาคผนวก ข 
หนงัสือขอความอนเุคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจยั 

และรายช่ือผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุติรวจเคร่ืองมือวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนงัสือทดลองเคร่ืองมือ 

และรายช่ือส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาทดลองเคร่ืองมือ 
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รายช่ือกลุ่มตัวอย่างทดลองเคร่ืองมือ 
 

 
 

ท่ี 
ส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษา 
ที่ตัง้ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา หมาย

เหตุ 

ภาคกลาง 
1 พระนครศรีอยธุยา  เขต ๑ ถนนอยธุยา – อา่งทอง  ต าบลลมุพลี อ าเภอ

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา   ๑๓๐๐๐ 

 

2 อทุยัธานี  เขต ๑ ถนนรักการดี  ต าบลอทุยัใหม่ อ าเภอเมือง
อทุยัธานี  จงัหวดัอทุยัธานี  ๖๑๐๐๐ 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 ขอนแก่น  เขต ๑ (ส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัขอนแก่น  เดิม) 

๒๖๔   ถนนศนูย์ราชการ   ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ขอนแก่น   จงัหวดัขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

 

4 นครราชสีมา   เขต  ๑ (ส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดันครราชสีมา  เดิม) 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา   ๓๐๐๐๐ 

 

ภาคตะวันออก 
5 สระแก้ว  เขต ๑ (ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัสระแก้ว  เดิม) ถนน

สวุรรณศร   ต าบลทา่เกษม  อ าเภอเมือง
สระแก้ว  จงัหวดัสระแก้ว   ๒๗๐๐๐ 

 

6 ชลบรีุ  เขต ๑ ถนนพระยาสจัจา  ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง
ชลบรีุ    จงัหวดัชลบรีุ   ๒๐๐๐๐ 

 

ภาคเหนือ 
7 เชียงใหม ่ เขต ๑ ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่  (อาคารอ านวยการกลาง

ชัน้ ๔  ) ต าบลช้างเผือก   อ าเภอเมือง
เชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่   ๕๐๓๐๐ 

 

8 พะเยา  เขต ๑ (ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัพะเยา  เดิม) 
เลขท่ี  ๕๘๘  ถนนบ้านตอ๋ม  อ าเภอเมือง
พะเยา  จงัหวดัพะเยา   ๕๖๐๐๐ 

 

ภาคใต้ 
9 ยะลา  เขต ๑ ถนนสขุยางค์  อ าเภอเมืองยะลา  จงัหวดั

ยะลา  ๙๕๐๐๐ 
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หมายเหตุ ผู้ให้ข้อมูลเขตพืน้ทีก่ารศึกษาละ 3  คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด  36 คน 

ท่ี 
ส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษา 
ที่ตัง้ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

หมาย
เหตุ 

ภาคตะวันตก 
10 นครศรีธรรมราช  เขต ๑ (ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดันครศรีธรรมราช  เดิม) 

ถนนศรีธรรมราช  ต าบลโพธ์ิเสดจ็ อ าเภอเมือง   จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐ 

 

11 ประจวบคีรีขนัธ์  เขต ๑ (ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  เดิม)   หมู่  ๒  ต าบลหนองหิน อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   ๗๗๐๐๐ 

 

12 เพชรบุรี  เขต ๑ (ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัเพชรบุรี  เดิม) 
๒๖๔  หมู่  ๒  ถนนคีรีรัฐยา  ต าบลธงชยั อ าเภอเมือง
เพชรบุรี  จงัหวดัเพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ 

 



 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนงัสือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลู 

และรายช่ือส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาในการเก็บข้อมลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนงัสือขอเชิญผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิยืนยนัองค์ประกอบงานวิจยั 

รายช่ือผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิยืนยนัองค์ประกอบ 
แบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ 
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ประวัตผู้ิวิจยั 
 

ช่ือ  - สกลุ นายชยันนท์   นิลพฒัน์ 
ท่ีอยู ่  417  หมู ่5  ต าบล บ้านกล้วย   อ าเภอ เมือง  จงัหวดั ชยันาท  17000 
สถานท่ีท างาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 4 
  ต าบลบอ่พลอย  อ าเภอบอ่พลอย  จงัหวดักาญจนบรีุ  71160 
 

ประวัตกิารศกึษา  
พ.ศ. 2533 ส าเร็จการศกึษาครุศาสตรบณัฑิต  จากวิทยาลยัครูพระนครศรีอยธุยา   
  วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
พ.ศ. 2546 ส าเร็จการศกึษาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต  จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  สาขาวิชา  การบริหารการศกึษา 
พ.ศ. 2552 ศกึษาตอ่ระดบัปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต   มหาวิทยาลยัศลิปากร 
  สาขาวิชา  การบริหารการศกึษา 
 
ประวัตกิารท างาน 
พ.ศ. 2533 ผู้จดัการฝ่ายวศิวกรรมการประกอบ  บริษัทโอกิ  (ประเทศไทยจ ากดั) 
  สวนอตุสาหกรรมโรจนะ   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
พ.ศ. 2537 ข้าราชการครู  โรงเรียนบ้านราษฎร์พฒันา   อ าเภอเสิงสาง  จงัหวดันครราชสีมา 
พ.ศ. 2538 ข้าราชการครู   โรงเรียนวดัอรัญญาวาสี   อ าเภอหนัคา  จงัหวดัชยันาท 
พ.ศ. 2545 ผู้ช่วยหวัหน้าการประถมศกึษาอ าเภอเนินขาม  จงัหวดัชยันาท 
พ.ศ. 2547 ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) อ าเภอหนัคา    
                        จงัหวดัชยันาท 
พ.ศ. 2551 รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 4 
ถึงปัจจบุนั อ.บอ่พลอย   จงัหวดักาญจนบรีุ 
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