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บทคัดย่อ
การวจัิยครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาจรยิธรรมในตนเองของครสูงักดัเทศบาลนครล�าปาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านต่อองค์กร  

ด้านต่อเพือ่นร่วมงาน และด้านต่อการรกัษาจรรยาบรรณในวชิาชพี ประชากรวจิยั คือ ครใูนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครล�าปาง 

ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 6 โรงเรียน สุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนจ�านวน 185 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 2 ตอน 

คือสอบถามข้อมูลพื้นฐาน และจริยธรรมในตนเองของครู 3 ด้านดังกล่าวซึ่งมีลักษณะประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 21 ข้อ  

ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .910 และค่าอ�านาจจ�าแนกรายด้านระหว่าง 0.708-0.756 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่  

ร้อยละ ค่าเฉลีย่ เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระหว่างกลุม่โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และวเิคราะห์หากลุ่มทีแ่ตกต่าง 

(Post Hoc Test) ด้วยวิธี LSD ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า จริยธรรมในตนเองของครูสังกัดเทศบาลนครล�าปางทั้ง 6 โรงเรียน

อยูใ่นระดับปานกลางถงึระดบัสงู เมือ่เปรยีบเทยีบจรยิธรรมในตนเองของครทูัง้ 6 โรงเรยีน พบว่าแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญ 

ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านที่มีความแตกต่างเป็นรายคู่มากที่สุด ได้แก่ ด้านจริยธรรมในตนเองต่อการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

และด้านที่แตกต่างเป็นรายคู่

ค�าส�าคัญ: จริยธรรมในตนเองของครู โรงเรียนเทศบาลนครล�าปาง
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ABSTRACT
 The purpose of research was to study teachers’ self-ethics in schools under Lampang City  

Municipality in three dimensions : self-ethics towards their organization, towards their colleagues and 

towards their professional ethics maintenance. The population of study was teachers of six schools in 

Lampang City Municipality year 2015.The research sample was 185 teachers by ratio sampling and the 

research tool is a questionnaire composed of two parts of inquiry, general information and five levels 

of 21 items about teachers’ self-ethics in three dimensions of which the verification alpha Cronbach’s 

coefficient was at 0.910 and the discriminative power of the three dimensions was between 0.708 to 

0.756. Statistical analysis of data were frequency, percentage, mean and standard deviation. One Way 

ANOVA was used to analyze the differences between groups and Post Hoc Test with LSD was applied 

to test different groups. The result showed that teachers’ self-ethics in six schools under Lampang City 

Municipality in three dimensions was moderate to high level. Comparing teachers’ self-ethics in six 

schools revealed a significant difference of the three dimensions. The most different pairs were teachers’ 

self-ethics towards their professional ethics maintenance, and the least different pairs were self-ethics 

towards their organizations.

KEYWORDS: teachers’ self-ethics, schools under Lampang City Municipality

บทน�า		
“คณุธรรมจรยิธรรมในองค์กรมส่ีวนช่วยแก้ไขปัญหา

ในหน่วยงานได้ หากองค์กรไร้ซึ่งบุคลากรที่มีความเข้าใจ 

และมีจิตส�านึกมุ่งมั่นในการให้บริการ ให้ความเป็นธรรมแก่

ทุกฝ่าย อาจน�าไปสู่การแปรเป้าหมายขององค์กร ท�าให้ไม่

เกิดรูปธรรมและความเชื่อมั่น”

ครู อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากร

ส�าคัญในอันที่จะขับเคลื่อนการบริหารงานในองค์กรไปสู่

เป้าหมาย เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาบน

พ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะครูอาจารย์ ซึ่ง

สังคมคาดหวังให้เป็นแบบฉบับของเยาวชนในสถานศึกษา

ทุกระดับ ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลกระทบอย่าง

ยิ่งต่อเกียรติภูมิ และภาพลักษณ์การเป็นแบบอย่างท่ีดีของ

บคุลากรทางการศึกษา รวมทัง้ความเช่ือมัน่ทีม่ต่ีอการด�าเนนิ

งานของสถานศึกษา

หากพิจารณาความแตกต่างระหว่างคุณธรรม

จริยธรรม อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า คุณธรรมเป็นเสมือนภาค

ทฤษฎี ส่วนจริยธรรมคือภาคปฏิบัติของบุคคล กล่าวคือ  

คณุธรรมเป็นเสมอืนหลกัการส�าคัญทีใ่ห้ไว้ส�าหรบับคุคลหรอื

สังคมได้น�าไปใช้ในการด�ารงชีวิต ซึ่งจะช่วยให้บุคคลปฏิบัติ

งานได้อย่างราบรื่น มีความส�าเร็จในงานที่ท�าเป็นคนดีของ

ครอบครัว สังคม และประเทศชาติส�าหรับครูและผู้บริหาร

สถานศกึษา กบัคุณธรรมนัน้จะต้องเป็นของคูก่นั หากครแูละ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาขาดคณุธรรมเมือ่ใดกเ็หมอืนกบันกับวช

ทีไ่ร้ศลี หากผูป้ระกอบวชิาชพีครเูป็นผูไ้ร้คณุธรรม นอกจาก

จะท�าให้ตนเองและสถาบนัวชิาชพีตกต�า่แล้ว ยงัท�าให้สงัคม

และชาติบ้านเมืองมีอันตกต�่าไปด้วย ส่วนจริยธรรมเป็น

สิ่งที่ควรปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามทางกาย วาจา 

และใจ เป็นที่ยอมรับของสังคม ครอบคลุมถึงจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพต่างๆ รวมท้ังการรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท�า 

อะไรไม่ควรท�าเมื่อเผชิญสถานการณ์ท่ีต้องตัดสินใจเลือก 

(Dilemma)

จริยธรรมเป ็นกระบวนการ ท่ี เ กิดขึ้ นภายใน  

(internalization) คอืเป็นประมวลความประพฤติและความ

นึกคิดในสิ่งที่ดีงามเหมาะสมบนหลักของศีลธรรม เป็นหลัก

การของคณุงามความดทีีม่นษุย์ยดึถอืปฏบิตั ิองิหลกัศาสนา

และมีหลักเป็นสากล จริยธรรมส่วนบุคคล ความซ่ือสัตย์ 

ความน่าไว้วางใจ และการมศีกัดิศ์ร ีเป็นความรบัผดิชอบของ
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ประชาชน พนักงาน ลูกค้าทุกคน นั่นคือกฎหมายก�าหนด 

วิถีให้ต้องท�า แต่จริยธรรมเป็นมาตรฐานความประพฤติที่

ควรท�า 

การศึกษาจริยธรรมในวิชาชีพครูเป็นสิ่งที่สังคมให้

ความสนใจและมองเห็นความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข 

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิชาชีพ 

ชั้นสูงและได้รับการยอมรับจากสังคมว่ามีหน้าท่ีส�าคัญ คือ

การอบรมสั่งสอนฝึกฝนศิษย์ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์พร้อม

กล่าวคอื มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง ต่อครอบครวั ต่อสงัคม

มีวินัยในตนเองและต่อบุคคลอื่น อย่างไรก็ตามจากสภาพ

สังคมปัจจุบันท่ามกลางความเจริญอย่างสูงในด้านวัตถุและ

เทคโนโลยี ท�าให้สถานภาพของครูมีความเปลี่ยนแปลงโดย

มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ในด้านอุดมการณ์ 

และพฤติกรรมของความเป็นครูสถานภาพของครูได้ถูก

วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยมีกระแสข่าวเกิดข้ึนในเชิงลบ

กับครูมากมายและมีแนวโน้มกระท�าผิดมากขึ้นทุกวัน เช่น

ครูทิ้งการสอน ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ประพฤติมิชอบใน 

วงราชการทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ถอืเป็นความบกพร่อง

ทางคุณธรรมจริยธรรมและเป็นวิกฤติทางจริยธรรมใน

วิชาชีพครู 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ควรค�านึงถึง

แนวทางในการป้องกนั และส่งเสริมจริยธรรมครอูย่างเร่งด่วน  

โดยครตู้องอยูบ่นพืน้ฐานวิชาชพีครู เป็นครมูอือาชีพ มเีกยีรต ิ

ศกัดิศ์ร ีจรรยาบรรณ จริยธรรม ภาพลกัษณ์ทีท่รงคณุค่า การ 

กระท�าผิดจริยธรรมของครูจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ของคนในสงัคม การป้องกนัและแก้ไขต้องเป็นการร่วมมอืกนั

จากทกุภาคส่วนทัง้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชมุชน เพือ่

ให้พฤติกรรมการผดิจรยิธรรมของครลูดน้อยลงในสงัคมไทย

เทศบาลนครล�าปางได้ให้บริการสาธารณะทางด้าน

การศึกษาผ่านโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล�าปาง จ�านวน 

6 แห่ง ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่แตกต่าง 

กัน กล่าวคือ 1) โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 

ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 (ประถมศึกษา) ได้แก่  

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูลโรงเรียนเทศบาล 3  

บญุทวงศ์อนกุลู โรงเรยีนเทศบาล 6 วดัป่ารวก และโรงเรยีน 

เทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา 2) โรงเรียนที่มีการจัดการเรียน 

การสอน ต้ังแต่ระดับชัน้อนุบาล-มธัยมศึกษาปีท่ี 3 (มธัยมต้น)  

ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย และโรงเรียน 

เทศบาล 5 บ้านศรบีญุเรอืง ทัง้นีโ้รงเรยีนในสงักดัของเทศบาล 

นครล�าปางท้ัง 6 แห่งได้รับการสนับสนุนท้ังงบประมาณ  

อปุกรณ์ทางการศกึษาและบคุลากรจากเทศบาลนครล�าปาง  

โรงเรยีนเทศบาลทัง้ 6 โรงเรยีน มจี�านวนห้องเรียน 121 ห้อง 

จ�านวนนักเรียนทั้งหมด 3,284 คน เรียน แบ่งเป็นเพศชาย  

1,684 คน และเพศหญิงจ�านวน 1,600 คน มีจ�านวน 

ครูอาจารย์รวมทั้งสิ้น 205 คน โดยโรงเรียนเทศบาล 4  

บ้านเชียงรายเป็นโรงเรยีนท่ีมนัีกเรียนมากท่ีสดุ และโรงเรยีน

เทศบาล 6 วัดป่ารวก เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยที่สุด

จากความแตกต่างในขนาดโรงเรยีน จ�านวนห้องเรยีน 

ระดับชั้นเรียน ตลอดจนจ�านวนครูและนักเรียน ย่อมท�าให้

การบริหารจัดการสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนแตกต่าง

กนัในรายละเอยีด อนัอาจเป็นปัจจยัให้เกดิความแตกต่างใน

มาตรฐานทางจรยิธรรมของบคุลากรทางการศกึษา การวจิยั 

ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่เน้นการส�ารวจจริยธรรมในตนเอง 

ของครูในสังกัดเทศบาลนครล�าปางทั้ง 6 แห่ง เพ่ือให้ได้

ข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน

ล�าดับต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาจริยธรรมในตนเองของครูในสังกัด

เทศบาลนครล�าปาง 3 ด้าน ซ่ึงปรับปรุงจากแนวคิดของ

มาตรฐานวชิาชพีส�าหรบัครูในส่วนของจรยิธรรมในตนเองที่

เกี่ยวข้องกับองค์กร เพื่อนร่วมวิชาชีพ และการรักษาจรรยา

บรรณในวิชาชีพ

2. เพือ่เป็นข้อมลูให้ครเูกดิความตระหนกัในจริยธรรม 

ในตนเองท่ีมีต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และต่อการ

รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ

3. เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับผู้บริหารในการส่งเสริม

จริยธรรมในตนเองของครูในสถานศึกษา

4. เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานส�าหรบัการต่อยอดงานวิจยั

ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สมมติฐานวิจัย
จริยธรรมในตนเองของครูท้ัง 3 ด้านแตกต่างกัน  

เมื่อจ�าแนกตามโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน
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ขอบเขตของงานวิจัย
งานวจิยัครัง้นี ้มุง่ศกึษาจรยิธรรมในตนเองของครใูน

สังกัดเทศบาลนครล�าปาง 6 โรงเรียน ใน 3 ด้าน คือ ด้านที่

เกี่ยวข้องกับองค์กร เพื่อนร่วมวิชาชีพ และการรักษาจรรยา

บรรณในวิชาชีพ ตามแนวคิดของนักวิชาการแห่ง Ontario 

College of Teachers แห่งประเทศ Canada

วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นครูในสังกัดเทศบาล

นครล�าปาง ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 205 คนท้ังชาย

และหญิง

กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในสังกัดเทศบาลนครล�าปาง  

ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 185 คน ได้มาจากการสุ่มแบบ

สัดส่วนจากแต่ละโรงเรียน  โรงเรียนละ 90 %

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อ

ค�าถาม 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานแบบ check list จ�านวน  

2 ข้อ

ตอนที่ 2 เป็นข้อค�าถามแบบ rating scale จ�านวน 

21 ข้อ เพื่อวัดความมีจริยธรรมในตนเองของครู 3 ด้าน 

ด้านละ 7 ข้อ ได้แก่ ด้านจริยธรรมในตนเองต่อองค์กร ด้าน

จริยธรรมในตนเองต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และด้านจริยธรรม

ในตนเองต่อการรักษาจรรยาบรรณในวชิาชีพลักษณะค�าถาม

ทัง้ 21 ข้อ เป็นเน้ือหาใจความเชิงลบเพ่ือให้ผูต้อบพจิารณาว่า 

ตนเองมีพฤติกรรมเช่นนั้นหรือไม่ หรือเห็นว่าเป็นเรื่องที่

สมควรกระท�าได้หรือไม่ในระดับใด เช่น          

“การอ่านข้อความทางอินเทอร์เน็ตหรือการอ่าน

บันทึกข้อความของคนอื่น ถือว่าเป็นเรื่องที่กระท�าได้” 

“การรบัสิง่ตอบแทนอนัมค่ีาราคาแพงจากผูป้กครอง 

หรือผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่สามารถกระท�าได้”

“การใช้เวลาเพียงเล็กน้อยช่วงที่ท่านมีการสอนเพื่อ

ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ถือว่าเป็นสิ่งที่กระท�าได้”

การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู ้วิจัยได ้ใช ้เครื่องมือที่ได ้รับการประยุกต์และ

ปรับปรุงมาจากมาตรฐานวิชาชีพครูของ Ontario College 

of Teachers ซ่ึงได้ทดสอบความเช่ือมัน่ของเครือ่งมอื พบว่า 

ค่า  ของ Cronbach ทัง้ฉบบัเท่ากบั .910  และค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .374-.708 และเมื่อพิจารณาค่า

อ�านาจจ�าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ระหว่าง .708-.756 

โดยมีค่า  ของ Cronbach เท่ากับ .857

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังด้วยตนเอง 

และน�าแบบสอบถามไปฝากไว้ทีฝ่่ายงานธรุการของโรงเรียน

ทัง้ 6 แห่ง โดยนดัหมายมารบัคืนแบบสอบถามทีด่�าเนนิการ

แล้วภายในเวลาไม่เกิน 3 สปัดาห์ ซ่ึงได้รบัความร่วมมอือย่าง

ดีจากทุกฝ่าย

การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้แบ่งเป็น

ตอนท่ี 1 แจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละของข้อมูล

ทั่วไป

ตอนที่ 2 สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยของข้อมูลระหว่าง

โรงเรียนด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way ANOVA) และทดสอบหากลุ่มที่แตกต่างด้วยค่า LSD

เนือ่งจากข้อค�าถามในเครือ่งมอืวจิยัมลีกัษณะค�าถาม

แบบเชิงลบเพื่อให้ผู้ตอบพิจารณาว่าตนเองมีพฤติกรรมเช่น

นัน้หรอืไม่ หรอืเหน็ว่าเป็นเรือ่งทีส่มควรกระท�าได้หรอืไม่ใน

ระดบัใดดงักล่าวข้างต้น ดงันัน้เกณฑ์ในการแปลความหมาย

ค่าเฉลี่ยจึงได้ก�าหนดไว้ดังนี้

     (ประยุกต์จากบุญชม ศรีสะอาด, 2558)

 ค่าเฉลี่ย                  ความหมาย

4.51 - 5.00    มีจริยธรรมในตนเองระดับต�่าที่สุด

3.51 - 4.50    มีจริยธรรมในตนเองระดับต�่า

2.51 - 3.50  มีจริยธรรมในตนเองระดับปานกลาง

1.51 - 2.50 มีจริยธรรมในตนเองระดับสูง

1.00- 1.50    มีจริยธรรมในตนเองระดับสูงที่สุด
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วารสารวิชาการ

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเชิงส�ารวจในครั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า 

จริยธรรมในตนเองของครทูัง้ 3 ด้านแตกต่างกนั เมือ่จ�าแนก

ตามโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ข้อมลูพืน้ฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นครใูนสงักดั 

เทศบาลนครล�าปางจาก 6 โรงเรียน จ�านวน 185 คน เป็นชาย  

79 คน หญิง 106 คนคิดเป็นร้อยละ 42.70 และ 57.30  

ตามล�าดับ  

2. ค่าเฉลี่ยของจริยธรรมในตนเองของครูโรงเรียน

เทศบาลในสังกัดเทศบาลนครล�าปางทั้ง 3 ด้านมีดังนี้

1) ด้านจริยธรรมในตนเองต่อองค์กร (ความภักดี 

ความซื่อสัตย์ การอุทิศตนในงาน) ของครูทั้ง 6 โรงเรียนอยู่

ระหว่าง 1.89-2.79 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 

.452-.915) ซึ่งอยู่ในระดับสูงถึงปานกลาง โดยโรงเรียนที่มี

ค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ โรงเรยีนเทศบาล 4 ซึง่หมายถึงมจีรยิธรรม

ในตนเองด้านองค์กรในระดับปานกลาง ในขณะท่ีโรงเรียน

เทศบาล 5 มีค่าเฉลี่ยในด้านน้ีน้อยกว่าโรงเรียนอื่นๆ ซ่ึง

หมายถงึ มจีรยิธรรมในตนเองต่อองค์กรสงูกว่าโรงเรยีนอืน่ๆ

2) ด้านจรยิธรรมในตนเองต่อเพ่ือนร่วมวชิาชีพ พบว่า  

ค่าเฉลี่ยของจริยธรรมในตนเองด้านเพื่อนร่วมวิชาชีพ (ต่อ

เพื่อนร่วมงาน) เช่น เคารพความเป็นส่วนตัวของเพื่อนร่วม

งาน การใช้วธิทีีส่ร้างสรรค์ในการแก้ไขข้อขัดแย้ง การปกป้อง

ชื่อเสียงเกียรติยศในวิชาชีพครู) ของครูทั้ง 6 โรงเรียนอยู่

ระหว่าง 2.15-2.85 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 

.544 -1.068) ซึง่อยูใ่นระดบัสงูถงึปานกลาง โดยโรงเรียนทีม่ี

ค่าเฉลีย่สงูสดุคอื โรงเรยีนเทศบาล 4 ซึง่หมายถงึ มจีรยิธรรม

ในตนเองด้านเพื่อนร่วมงานในระดับปานกลาง ในขณะที่

โรงเรยีนเทศบาล 5 มค่ีาเฉลีย่ในด้านนีน้้อยกว่าโรงเรยีนอืน่ๆ  

ซึ่งหมายถึง มีจริยธรรมในตนเองต่อเพื่อนร่วมงานสูงกว่า 

โรงเรียนอื่นๆ

3) ด้านจรยิธรรมในตนเองต่อการรกัษาจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ พบว่า ค่าเฉลี่ยของจริยธรรมในตนเองด้านเพื่อน

ร่วมวิชาชีพ (ต่อเพื่อนร่วมงาน) เช่น เคารพความเป็นส่วน

ตัวของเพื่อนร่วมงาน การใช้วิธีท่ีสร้างสรรค์ในการแก้ไขข้อ 

ขัดแย้ง การปกป้องชื่อเสียงเกียรติยศในวิชาชีพครู) ของครู 

ทัง้ 6 โรงเรยีนอยูร่ะหว่าง 1.78-2.78 (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

อยูร่ะหว่าง .387 -.962) ซึง่อยูใ่นระดบัสงูถงึปานกลาง  โดย

โรงเรยีนทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื โรงเรียนเทศบาล 4 ซึง่หมายถงึ 

มจีรยิธรรมในตนเองต่อการรกัษาจรรยาบรรณในวชิาชพีใน

ระดับปานกลาง ในขณะที่โรงเรียนเทศบาล 5 มีค่าเฉลี่ยใน

ด้านนีน้้อยกว่าโรงเรยีนอืน่ๆ ซึง่หมายถงึ มีจรยิธรรมในตนเอง 

ต่อการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงกว่าโรงเรียนอื่นๆ

3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างโรงเรียน เพ่ือ

ทดสอบสมมตฐิานทีว่่า จรยิธรรมในตนเองของครทูัง้ 3 ด้าน 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบภายหลัง (Post Hoc) เป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD

จริยธรรมในตนเองรายด้าน  โรงเรียนคู่ที่แตกต่าง  รวม

  ท.1 ท.3 ท.4 ท.5 ท.6 ท7

ด้านจริยธรรมในตนเองต่อองค์กร        

 เทศบาล 4 √√  √ 3 คู่

ด้านจริยธรรมในตนเองต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ

 เทศบาล  1  √ √ 

 เทศบาล 3        √

 เทศบาล 4           √ √ √6 คู่

ด้านจริยธรรมในตนเองต่อการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

 เทศบาล 1   √√√ √ 

 เทศบาล 3   √√√√

 เทศบาล 4    √√√11 คู่
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แตกต่างกนั เมือ่จ�าแนกตามโรงเรียนทัง้ 6 โรงเรยีน ด้วยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

พบว่า จรยิธรรมในตนเองของครทูัง้ 6 โรงเรยีน แตกต่างกนัทัง้  

3 ด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. เมื่อท�าการทดสอบภายหลัง (Post Hoc) เป็น

รายคู่ด้วยวิธี LSD เพื่อหาคู่ที่แตกต่าง สรุปผลดังตารางที่ 1

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า จริยธรรมในตนเองของครู

เทศบาลนครล�าปางด้านต่อองค์กร แตกต่างกนัตามโรงเรยีน 

3 คู ่ได้แก่ โรงเรยีนเทศบาล 4 กบัเทศบาล 5 เทศบาล 6 และ

เทศบาล 7 ด้านต่อเพือ่นร่วมวชิาชพี แตกต่างกันตามโรงเรยีน 

6 คู ่ได้แก่ โรงเรยีนเทศบาล 1 กบัเทศบาล 3 และเทศบาล 4   

โรงเรียนเทศบาล 3 กับเทศบาล5 โรงเรียนเทศบาล 4 กับ

เทศบาล 5 เทศบาล 6 และเทศบาล 7 ด้านจริยธรรมใน

ตนเองต่อการรกัษาจรรยาบรรณในวชิาชีพแตกต่างกนัตาม 

โรงเรียนมากที่สุดถึง 11 คู่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 กับ

เทศบาล 4 เทศบาล 5 เทศบาล 6 และเทศบาล 7 โรงเรียน

เทศบาล 3 กบัเทศบาล 4 เทศบาล 5 เทศบาล 6 และเทศบาล 

7โรงเรยีนเทศบาล 4กับเทศบาล 5 เทศบาล 6 และเทศบาล 7 

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวจัิยในคร้ังน้ี มปีระเด็นทีผู่ว้จิยัเหน็สมควร 

น�ามาอภิปรายดังนี้

 1. เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ครูในโรงเรียน

เทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน มีจริยธรรมในตนเองต่อองค์กร  

ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และต่อการรักษาจรรยาบรรณใน

วิชาชีพอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง และเมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับสูงทุกข้อ โดยข้อท่ี 

แสดงค่าเฉลี่ยของจริยธรรมในตนเองอยู่ในระดับสูงท่ีสุด  

(1.00-1.50) ม ี2 ข้อ คอื ข้อทีม่ปีระเด็นว่า “การใช้เวลาเพยีง 

เล็กน้อยช่วงท่ีท่านมีภาระการสอนเพื่อไปประกอบธุรกิจ 

ส่วนตัว ถือว่าเป็นสิ่งที่กระท�าได้” และ “ท่านใช้อ�านาจของ 

สถานศึกษา น�าสินค้าของผู้ประกอบการมาทดลองใช้เป็น 

เวลาอย่างน้อย 30 วนั ทัง้ๆ ทีรู้่ว่าไม่ต้ังใจจะซ้ือ” ซึง่ทัง้ 2 ข้อ 

ประเด็นดังกล่าวเป็นการวัดจริยธรรมในตนเองด้านการ

รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ผู้วิจัยได้น�าผลการวิจัยข้างต้นมาอภิปรายโดยแยก

เป็น 3 ด้านดังนี้

 1) ด้านต่อองค์กร

 ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ศศธิร ทพิโชติ และ มน ูลนีะวงศ์ (2557) ซึง่ได้ศกึษาจริยธรรม 

ในองค์กร และการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อความผูกพัน

ต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

จากตวัอย่างจ�านวน 400 คน  ผลการวจิยั เม่ือพจิารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านจริยธรรมส่วนบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับสูง 

และเมือ่วเิคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ทกุข้ออยูใ่นระดบัสงูเช่น

กัน โดยพนักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้

รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ไม่น�าทรัพย์สินของ

บริษัทท่ีจัดให้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานมาใช้ในงานส่วนตัว  

และพนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดกับกฎ

ระเบียบของบริษัท

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในครั้งนี้อาจสะท้อนให้เห็น

จรยิธรรมในตนเองของครูในโรงเรยีนเทศบาลนครล�าปางทัง้ 

6 โรงเรียนได้ว่า ครูส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงบทบาทหน้าที่

ของตนที่พึงมีต่อสถานศึกษา ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยม

ขององค์กร และยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบาย 

และวัฒนธรรมภายในองค์กรของตน เพื่อไปสู่ความส�าเร็จ

ตามพันธกิจที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน สอดคล้องกับแนวความ

คิดของ Allen & Meyer ที่กล่าวว่า การที่เป้าหมายของ

องค์กรและของบุคคลสามารถไปในทิศทางเดียวกันได้ หรือ

เกิดความสอดคล้องกัน บุคคลก็จะแสดงตนเองว่าเห็นด้วย

กบัจดุหมายปลายทางขององค์กร และตัง้ใจทีจ่ะยอมรับเป้า

หมายนัน้ บุคคลจะประเมนิองค์กรและรูส้กึต่อองค์กรในทาง

ทีด่ ีรูส้กึยนิดแีละภาคภมูใิจกบัการเป็นสมาชกิหรอืเป็นส่วน

หนึ่งขององค์กร โดยเชื่อว่าองค์กรจะสามารถน�าพาเขาไปสู่

ความส�าเรจ็ได้ และมองเหน็แนวทางทีจ่ะท�าให้องค์กรบรรลุ

ถึงเป้าหมาย บุคคลจะรู้สึกว่าอยู่ภายใต้สภาวะที่มีโอกาส 

และสามารถประสบความส�าเรจ็ในการท�างาน ทัง้นี ้นโยบาย

ของสถานศึกษานับได้ว่าเป็นอีกองค์ประกอบที่ส�าคัญต่อ

จริยธรรมองค์กร อันเชื่อมโยงมาถึงจริยธรรมในตนเองของ

ครเูป็นอย่างยิง่ เพราะหากองค์กรก�าหนดมาตรฐานบคุลากร

และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 3 ฝ่าย คือ ต่อองค์กร ต่อ

บุคลากร และต่อสงัคมโดยส่วนรวม แต่หากองค์กรมนีโยบาย 

การบริหารงานบุคคลท่ีไม่ดีพอ หรือมีอย่างคลุมเครือ ก็จะ
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เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้อันเป็น

สัญชาตญาณดิบตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนให้ก�าเริบ 

และน�าไปสู่พฤติกรรมเลวร้ายที่ท�าให้จริยธรรมในตนเอง

เสื่อมถอยลง

นอกจากนัน้ บรรยากาศทางจรยิธรรมในการท�างาน

ก็มีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมและปลูกฝังให้ครูและบุคลากร

ในสถานศึกษามีจิตส�านึกเกี่ยวกับจริยธรรมในตนเอง และ

บุคคลส�าคัญที่จะสร้างบรรยากาศแวดล้อมทางจริยธรรม

ดังกล่าวให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และทุกระดับได้

น้ัน คงยากทีจ่ะปฏิเสธว่า ไม่ใช่ผูบ้รหิารทกุระดบั โดยเฉพาะ 

ผู้บริหารสูงสุดที่จ�าเป็นต้องใช้ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมใน

ระดับสูงอย่างเพียงพอและสม�่าเสมอ ดังเช่นแนวคิดของ  

พรนพ พุกกะพันธ์ (2545) ที่กล่าวว่า  

“การมผีูน้�าและการบงัคบับญัชา อ�านาจของผูบั้งคบั 

บัญชาท่ีให้คุณให้โทษแก่สมาชิกในกลุ่ม จะท�าให้สมาชิก

ภายในกลุม่รู้สึกว่าตนต้องพึง่พงิผู้น�าเพือ่ความเจริญก้าวหน้า 

จึงต้องการให้ผู ้บังคับบัญชายอมรับ สมาชิกในกลุ ่มจะ

พยายามประพฤตปิฏบิตัติามแบบอย่างของผูน้�า ดังนัน้ ผูน้�า 

หรือผู ้บังคับบัญชาจึงเป็นผู ้มีอิทธิพลสูงต่อทิศทางและ

ลักษณะขององค์กร”

2) ด้านต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ

ผลการศึกษารายด้านนี้ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง

ถึงระดับสูง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดยรวม

อยูใ่นระดบัปานกลางเป็นส่วนใหญ่ โดยมข้ีอทีแ่สดงค่าเฉลีย่

ของจริยธรรมในตนเองต่อเพือ่นร่วมวชิาชพีอยูใ่นระดบัปาน

กลาง (2.51 - 3.50 )  มเีพยีง 2 ข้อทีอ่ยูใ่นระดบัสงู คอื  ข้อที่

มปีระเด็นว่า “การเล่าต่อเรือ่งส่วนตัวของเพือ่นร่วมงานทีม่า

ขอค�าปรกึษาเป็นสิง่ทีก่ระท�าได้ เพราะจะได้ฟังความคดิเหน็

ของหลายๆคน” และ “ท่านมีการแจ้งให้ผู้อื่นทราบถึงการ 

กระท�าความผิดของเพื่อนร่วมงานทุกระดับ รวมทั้งผู้บังคับ

บัญชาด้วย เพราะมันคือข้อเท็จจริงซึ่งควรได้รับการแก้ไข”  

เมือ่พจิารณาผลการวจัิยดังกล่าวข้างต้น อาจสะท้อน 

ให้เห็นจริยธรรมในตนเองต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพของครู 

โรงเรยีนเทศบาลนครล�าปางทัง้ 6 โรงเรียนได้ในสองนยั กล่าว 

คือ นัยในเชิงบวกครูส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญต่อการรักษา

สัมพันธภาพอันดีระหว่างเพื่อนครูด้วยกันเป็นอย่างดี เป็น 

ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน�้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามารถ

ประสานสมัพนัธ์และสร้างความเข้าใจอนัดกีบัผูบั้งคับบญัชา  

เพือ่นร่วมงาน ผูใ้ต้บงัคบับญัชาส่วน อกีนยัหน่ึง อาจพิจารณา 

ได้ว่า ครูส่วนใหญ่มีเหตุผลส�าคัญในความจ�าเป็นต้องรักษา

สัมพันธภาพอันดีระหว่างเพื่อนครูด้วยกันไว้เสมอ เพื่อ

ความปลอดภัย และความมั่นคงในสวัสดิภาพของตนเอง 

แม้บางครั้งอาจไม่เห็นด้วย หรือแม้แต่ถึงขั้นต่อต้านใน

การกระท�าที่ไม่ถูกต้องของผู้บังคับบัญชาของเพื่อนครู หรือ 

ของผู้ใต้บังคับบัญชาก็ตาม จึงถือคติ “นิ่งเสีย ต�าลึงทอง” 

หรือ “เอาหูไปนา เอาตาไปไร่” ไว้ก่อน อันท�าให้เป็นที่มา

ประการหนึ่งของการกระท�าผิดจริยธรรมหมู่ขึ้นในเวลาต่อ

มาไม่นาน ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎต่ีางตอบแทนของแชปแมน 

ซึ่งสรุปได้ว่า “การจูงใจกันและกันของบุคคลสองกลุ่ม เช่น 

นายกับลูกน้อง เพื่อนกับเพื่อน ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์

จากกันและกัน ต่างฝ่ายต่างท�าประโยชน์ให้แก่กันและกัน

เฉกเช่นเดยีวกบัลงิหาเหาเกาหลงัให้กนั เราท�าให้เพือ่น และ

เพื่อนก็ตอบแทนท�าให้แก่เรา”  

3) ด้านต่อการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

ผลการศึกษาจริยธรรมในตนเองของครูด้านการ

รกัษาจรรยาบรรณในวชิาชพี พบว่า อยูใ่นระดบัสงู (ค่าเฉลีย่

ระหว่าง 1.96-2.30) และเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ

ท่ีแสดงค่าเฉลี่ยของจริยธรรมในตนเองต่อจรรยาบรรณใน

วิชาชีพระดับสูงที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ (1.96) คือ ข้อที่มี

ประเด็นว่า “การใช้เวลาเพียงเล็กน้อยช่วงที่ท่านมีการสอน

เพือ่ไปประกอบธรุกจิส่วนตวั ถือว่าเป็นสิง่ทีก่ระท�าได้” และ 

“การรับสิ่งตอบแทนอันมีค่าราคาแพงจากผู้ปกครองหรือ 

ผู้ประกอบการ เป็นสิ่งที่สามารถกระท�าได้” 

เมือ่พจิารณาผลการวจิยัดงักล่าวข้างต้น อาจสะท้อน

ให้เห็นจริยธรรมในตนเองต่อการรักษาจรรยาบรรณในวิชา 

ชีพของครูโรงเรียนเทศบาลนครล�าปางท้ัง 6 โรงเรียนได้ว่า

ครูแต่ละคนต่างรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพครูและตระหนัก

อยู่เสมอว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี จึงมีเจตคติที่ดีต่อ

วิชาชีพของตน จึงแสดงออกทางพฤติกรรมหรือการกระท�า  

คอื พยายามอทิุศเวลาให้กบัการท�างานอย่างเต็มที ่ครูมคีวาม

เข้าใจและมคีวามเชือ่ต่อเป้าหมายของวชิาชพีครเูป็นอย่างด ี

ท�าให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อความเป็นครูอันจะเป็นแรงผลักดัน

ให้ครูตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ตลอดจนรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพครู โดยรักษาความเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี110

องค์กรวิชาชีพครูสอดคล้องกับแนวคิดของศักดิ์ชัยนิรัญทวี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครูของครูในโรงเรียนสังกัดส�านักบริหารงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาซึ่งกล่าวว่า

“เจตคติเป็นจิตลักษณ์หนึ่งของบุคคลท่ีเกิดจากการ

รูค้ดิเชงิประมาณค่าต่อสิง่ใด มคุีณประโยชน์หรอืมโีทษ ท�าให้

บุคคลเกิดความรู้สึกโน้มเอียงในการแสดงพฤติกรรมไปใน

ทิศทางเดียวกับความรู้สึกและยังเป็นสิ่งที่ใช้วัดพฤติกรรม

ของบุคคลได้เป็นอย่างดีท�าให้เชื่อได้ว่า หากบุคคลมีเจตคติ

ที่ดีต่อส่ิงใดสิ่งหน่ึงแล้วมักส่งผลให้บุคคลนั้นมีแนวโน้มของ

พฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีด้วย”

อย่างไรกต็าม จรรยาบรรณเป็นเพียงข้อก�าหนดความ

ประพฤติที่ควรปฏิบัติไม่ใช่ระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย

ไม่มีบทลงโทษเมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตาม จึงเกิดปัญหาต่างๆ 

ขึ้นได้ กล่าวคือ การระบุว่าผิดหรือถูกจรรยาบรรณไม่มีเส้น

ขีดแบ่งหรือก�าหนดไว้อย่างชัดเจน การรับผลประโยชน์ 

ใดๆนอกเหนือจากสิทธิที่ตัวเองควรได้ถือว่าเป็นการผิด

จรรยาบรรณทั้งสิ้นโดยทั่วไปการรับผลประโยชน์จากผู้อื่น

ผู้รับจะต้องรู้ว่าไม่ผิดจึงจะควรรับ แต่ถ้ารับแล้วรู้สึกว่าผิด

น่ันแสดงว่าผิดจรรยาบรรณ ดังน้ัน จรรยาบรรณจึงถือได้

ว่าเป็นจิตส�านึกส่วนบุคคล เป็นจริยธรรมภายในตน โดยมี

องค์ประกอบภายนอก อันได้แก่ ข้อก�าหนดจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา พ.ศ. 2556 เป็นกรอบ

ก�ากับภายนอกอีกประการหนึ่ง

2. ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า จริยธรรม

ในตนเองของครูทั้ง 6 โรงเรียน แตกต่างกันทั้ง 3 ด้านอย่าง

มีนัยส�าคัญ

ผลการวจิยัยอมรบัสมมตฐิาน จงึอาจกล่าวได้ว่า ความ

แตกต่างในบริบทของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นขนาดโรงเรียน 

จ�านวนห้องเรียน ระดับชั้นเรียน นโยบายของผู้บริหาร  

วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนจ�านวนครูและนักเรียน ย่อม

ท�าให้การบริหารจัดการสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนแตก

ต่างกนัในรายละเอยีด เป็นปัจจัยส�าคัญทีท่�าให้เกดิความแตก

ต่างในมาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ ณัฐธดิา ชเูจรญิพิพฒัน์ (2555) 

ซึ่งศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ในระดับ

มากกับการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์  

เขตนครสวรรค์ และสอดคล้องกับผลการวิจัย เร่ืองความ

สัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ของ กาญจนา เกสร (2555) ซึ่งพบว่า 

ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัประสทิธผิลของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ

ในทิศทางบวก และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

ผลการวิจัยในประเด็นนี้  ยังสะท้อนให้เห็นถึง

ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการให้คณุค่าทางจรยิธรรมในตนเอง กบั

การให้คุณค่าทางจริยธรรมขององค์กร  เมื่อบุคคลเผชิญกับ

สถานการณ์ท่ีมีลักษณะทางสองแพร่งในการต้องตัดสินใจ

เลือกกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง (dilemma) ชนิดที่คนทั่วไป

เรียกว่า “ได้อย่าง ต้องยอมเสียอย่าง”  บุคคลจะรับอิทธิพล

การตัดสินใจของตนตามการรับรู้เกี่ยวกับการให้คุณค่าทาง

จรยิธรรมขององค์กร  บคุคลไม่เพยีงแต่จะพยายามท�าความ

เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการให้คุณค่าทางจริยธรรมของบุคลากร

อื่นๆ ในองค์กรเท่านั้น  แต่ยังประพฤติปฏิบัติตามที่พวกเขา

ได้เห็นแบบอย่างมา 

ดงันัน้ ผูบ้รหิารทกุระดบัจงึเป็นบคุคลทีม่อีทิธพิลต่อ

ความคดิ ต่อพฤตกิรรม และต่อการตดัสนิใจเชิงจริยธรรมของ

คร ูรวมทัง้บคุลากรทางการศกึษาอืน่ๆ ในสถานศกึษาทุกแห่ง 

อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ เพราะผูบ้รหิารจะท�าหน้าทีเ่สมอืนเป็น  

“ตัวแบบ” (model) ให้กับจริยธรรมในตนเองของบุคลากร

ทกุคนทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากความจ�าเป็นทีต้่องตดิต่อ 

สื่อสาร ความรู้สึกผูกพันในภาระหน้าที่รับผิดชอบ และ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม  

ตลอดจนระดบัภาวะผูน้�าและผูต้ามของบคุลากรในบริบทที่

แตกต่างกันของสถานศึกษา จึงส่งผลต่อจริยธรรมในตนเอง

ที่แตกต่างกันในทุกด้าน

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น

แนวทางส�าหรับผู้บริหารในการพิจารณาวางแผนบริหาร

งานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรใน

สถานศึกษา ดังนี้
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559 111

วารสารวิชาการ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องตระหนักและ

ทบทวนการน�านโยบายไปปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและต่อ

เนื่อง โดยมีการทบทวนและประเมินผลของการปฏิบัติตาม

นโยบายเหล่าน้ันทุกปี เน่ืองจากนโยบายการบริหารงาน

บคุคลทีไ่ม่ดพีอหรอืมอีย่างคลมุเครอื จะเป็นการเปิดโอกาส

ให้เกิดความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ อันเป็นสัญชาติญาณ 

ดิบตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนให้ก�าเริบ และน�าไปสู่

พฤติกรรมเลวร้ายที่ท�าให้จริยธรรมในตนเองเสื่อมถอยลง  

นโยบายเหล่านั้นควรมาจากการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการยอมรับ เกิดความชัดเจน 

โปร่งใส  และเสมอภาคตามหลกัธรรมาภบิาล มกีารวเิคราะห์

จุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรคหรือข้อจ�ากัด (Threat)

ร่วมกนั อนัจะช่วยท�าให้บคุลากรทกุคนมองเหน็ความมุ่งม่ัน

ความตั้งใจ และความจริงใจของผู้บริหาร ขยันอดทนและ

เป็นคนสู้งานบุคลากรจะเห็นการท�างานและจะน�าไปเป็น

แบบอย่างโดยยึดหลักว่า “สอนให้รู้ ท�าให้ดู อยู่ให้เห็น” 

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเก้ือหนุนต่อการบ่มเพาะ ปลูกฝัง 

และยกระดับจรยิธรรมในตนเองแก่ครูและบคุลากรในสถาน

ศกึษาได้อย่างบรรลวุตัถปุระสงค์ของการบรหิารสถานศกึษา

1.2 สร้างบรรยากาศแวดล้อมทางจริยธรรมให้เกิด

ขึน้ในสถานศกึษา ผูบ้รหิารสงูสดุจ�าเป็นต้องใช้ภาวะผูน้�าเชงิ

จริยธรรมในระดับสูงอย่างเพียงพอและสม�่าเสมอผู้บริหาร 

ต้องเป็นผูน้�าแห่งการเปลีย่นแปลงในโรงเรยีนเชงิการพฒันา 

ทีด่ขีึน้ใน 4 ด้าน กล่าวคือ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านวชิาการ 

ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานท่ัวไป ดังนั้น  

ผู้บริหารระดับสูงจึงจ�าเป็นต้องกล้าที่จะคิด กล้าที่จะพูด  

กล้าที่จะน�า กล้าที่จะท�ากล้าที่จะตัดสินใจและกล้าท่ีจะ 

รับผิดชอบในฐานะผู ้บริหารฯโดยน้อมน�าและยึดมั่นใน 

พรหมวิหาร 4 มาเป็นธรรมะในการบริหารบุคลากร ท�างาน

โดยปราศจากอคติ วางตัวเป็นกลางให้ความยุติธรรมแก ่

ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ล�าเอียง ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง ไม่แสดง

ความดีใจจนเกินควรหรือทับถมผู้อื่นเมื่อประสบเคราะห์

กรรม มวีฒุภิาวะทางอารมณ์สงู สามารถเกบ็ความรูส้กึต่างๆ  

ได้สุขุมรอบคอบนุ่มนวลมีความอดทนต่อความรู้สึกท่ีไม ่

ถกูต้องหรอืการปฏบิตัทิีข่ดัต่อกฎระเบียบและวฒันธรรมใน

บางสถานการณ์ภายใต้ความกดดัน โดยหาวิธีการป้องกัน 

และแก้ไขร่วมกันด้วยเหตุผล วิธีการที่ดีที่สุด ซ่ึงได้มาจาก

ข้อสรุปและการยอมรับร่วมกัน

1.3 การทีค่รสู่วนใหญ่มเีหตผุลส�าคญัในความจ�าเป็น

ต้องรกัษาสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างเพือ่นครดู้วยกนัไว้เสมอ 

เพือ่ความปลอดภยั และความมัน่คงในสวสัดภิาพของตนเอง 

แม้บางครั้งอาจไม่เห็นด้วย หรือแม้แต่ถึงขั้นต่อต้านในการ 

กระท�าทีไ่ม่ถกูต้องของผูบ้งัคบับญัชา ของเพือ่นครู หรือของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา

ในประเดน็นี ้ถือเป็นธรรมชาตกิารปรบัตวัของมนษุย์

ทุกคนที่จ�าเป็นต้องคล้อยตามกลุ่มสังคมเพื่อความอยู่รอด

ปลอดภัยของตน อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้บริหารใช้ภาวะผู้น�า

ในการสร้างบรรยากาศทางสังคมในสถานศึกษาโดยอาศัย

หลกัธรรมาภบิาลด้านความโปร่งใสเป็นการตรวจสอบความ 

ถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาในทุกกรณี  

จะช่วยแก้ปัญหาการทุจริตและคอรัปชั่นในสถานศึกษาทุก 

รูปแบบได้ ไม่ว่าจะกระท�าในรูปแบบเชิงประจักษ์ หรือแบบ 

ซ่อนเร้นแอบแฝงก็ตาม ส่งเสรมิความรบัผดิชอบ โดยพยายาม 

ให้คนทุกฝ่ายท�าหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสดุในการปฏิบัตงิาน ผ่าน

การสร้างแรงจงูใจทัง้ในรูปแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ

สร้างค่านยิมในการกล้าคดิ กล้าทีจ่ะตดัสนิใจและรับผดิชอบ 

ต่อผลการคิดและการตัดสินใจนั้นๆ ของตนเองปฏิบัติตาม

ระเบียบและกฎหมายที่ก�าหนดไว้โดยได้ก�าชับและมุ่งเน้น

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีการน�า

ระบบควบคมุภายในและตรวจสอบภายในมาใช้ในหน่วยงาน 

พร้อมทั้งได้ประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้

บังคับบัญชาและบุคคลโดยทัว่ไปอย่างสม�า่เสมอ  ซึง่ไม่เพยีง

แต่ในวิธีการให้คุณค่าทางจริยธรรมของบุคลากรในสถาน

ศกึษาเท่านัน้ แต่ยงัช่วยให้พวกเขาประพฤตปิฏบิตัติามทีต่น

ได้เห็นแบบอย่างมาด้วย 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  

ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้นั้นมีลักษณะกว้างๆ ดังนั้น  

จึงควรศึกษาข้อมูลในเชิงลึกโดยใช้การวิจัยในเชิงคุณภาพ 

เพื่อให้ได้ความชัดเจนของข้อมูลยิ่งขึ้น 

2. ควรท�าการศึกษาตัวแปรอื่นๆท่ีคาดว่าเกี่ยวข้อง

กับจริยธรรมในตนเองของครูโดยศึกษาควบคู่ไปกับตัวแปร
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี112

จริยธรรมเชิงพฤติกรรมภายนอกประกอบกัน

3. ควรท�าการศึกษากับประชากรที่เป็นบุคลากร

ทางการศึกษากลุ่มอื่นๆจากหลากหลายพื้นที่ และจากต่าง

สังกัดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขึ้น โดยอาจน�ามาเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างในบริบทหลายๆด้าน อันจะ

น�าไปสู่ข้อสรุป และแนวทางการพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ

ครูทีส่ามารถตอบโจทย์ในสภาพการณ์ทีเ่ป็นปัจจบุนัมากข้ึน

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านผู้อ�านวยการและครูทุกท่าน

ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครล�าปางทั้ง 6 โรงเรียน ที่กรุณา

สละเวลาให้ความร่วมมอืในการให้ข้อมลูครัง้นีเ้ป็นอย่างดยีิง่ 

ซึ่งช่วยให้งานวิจัยด�าเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ทุกขั้นตอน
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