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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) องคประกอบจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษา 2) ผลการ
ยืนยันจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษา  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูอํานวยการ โรงเรียน หรือรองผูอํานวยการ
โรงเรียนที่รักษาราชการแทน    ในโรงเรียน ที่เป ดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สั งกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 331 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวิเคราะหเอกสาร 
แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง และแบบสอบถามเก่ีย วกับจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษา สถิติที่ใชใน
การวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ  คามัชฌิมเลขคณิต  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ 
การวิเคราะหเนื้อหา และการประชุมอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) โดยผูทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนที่
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปนผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณวุฒิระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวน  
9  คน 

 ผลการวิจัย พบวา 
            1. องคประกอบจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย องคประกอบ 11 ดานไดแก  1) ดาน
ความเมตตา กรุณา  2) ดานกัลยาณมิตร  3) ดานธรรมาภิบาล   4) ดานความยุติธรรม 5) ดานความซื่อสัตย  
6) ดานการบังคับตนเอง  7) ดานความมีเหตุผล  8) ดานการเปนผู นํา 9) ดานการปกครอง  10)ดานความมี
วินัย  และ11)ดานความรับผิดชอบ 

 2. จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาที่ประก อบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ จํานวน 11 ดาน มีความ
เปนไปได  ถูกตอง  เหมาะสม  และสามารถนําไปใชประโยชนไดสอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของ
การวิจัย 
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 The  purposes  of  this research were to find 1) the components of code of ethics for school 

administrator  and 2) confirmed to code of ethics for school administrator. The samples of this research 

were school Administrators or deputy director of secondary schools in Thailand with the total of  331  

respondents. The  research instruments  were document  analysis form, the unstructure interview, and a 

questionnaire regarding code of ethics for school administrator. The statistics used for analyzing the data 

were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, factor analysis, and content analysis. 

To confirm the code of ethics for school administrator by  9 experts who graduated in Ph.D. and as the 

secondary school  administrator. 

 The findings of  this research were as follow : 

      1. The components of  code of ethics for school administrator consisted of  11 components : 

1)Benevolence  2) Good friend  3) Good governance  4) Justice  5) Honesty  6) Self-discipline 7) Reason 

8) Leadership 9) Governance  10) Discipline  and 11) Responsibility. 

      2. Code of ethics for school administrator consisted of 11 component were found possible, 

accurate, appropriate, and practical in compliance with the research conceptual frameworks. 
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    วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีเพราะไดรับความกรุณาอยางดียิ่ง   จากคณาจารยของ 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา     มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งประกอบดวย    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  

อินทรรักษ รองศาสตราจารย ดร.ชุมศักดิ์  อินทรรักษ  ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีพันตรี ดร .นพดล  เจนอักษร  
พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ,ดร. และคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทาน ที่กรุณาใหคําแนะนํา 
ชวยเหลือ แกไขปญหา  และขอบกพรองตาง ๆ ดวยดีมาโดยตลอด  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

    ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ผูอํานวยการโรงเรียน            

รองผูอํานวยการโรงเรียนท่ีใหความอนุเคราะหใหขอมูล  และ ทดลองเคร่ืองมือที่เปนประโยชนอยางดียิ่ง
สําหรับการวิจัย  ขอกราบขอบพระคุณเพ่ือนนกัศึกษาปริญญาเอก รุน 8/2 ทุกทาน  ที่ใหความชวยเหลือเปน
กําลังใจใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
                สุดทายน้ี ผูวิจั ยไมสามารถศึกษาจนสําเร็จไดถาปราศจากคุณกาญจนา มากมีทรัพย  และ   

นายเกริกกานต มากมีทรัพย ที่เปนกําลังใจชวยเหลืออยูตลอดเวลาอยางดียิ่ง และขอมอบความสําเร็จคร้ังน้ี
แดคุณพอบัว มากมีทรัพย   คุณแมบรรจง มากมีทรัพย   ตลอดจนพ่ีและนองทุกทาน  ที่เปนกําลังใจใหผูวิจัย 

ประสบความสําเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


