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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาจริยธรรมในตนเองของครูสงั กัดเทศบาลนครล�ำปาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านต่อองค์กร
ด้านต่อเพือ่ นร่วมงาน และด้านต่อการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ ประชากรวิจยั คือ ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครล�ำปาง
ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 6 โรงเรียน สุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนจ�ำนวน 185 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 2 ตอน
คือสอบถามข้อมูลพื้นฐาน และจริยธรรมในตนเองของครู 3 ด้านดังกล่าวซึ่งมีลักษณะประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 21 ข้อ
ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .910 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายด้านระหว่าง 0.708-0.756 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระหว่างกลุม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์หากลุม่ ทีแ่ ตกต่าง
(Post Hoc Test) ด้วยวิธี LSD ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า จริยธรรมในตนเองของครูสังกัดเทศบาลนครล�ำปางทั้ง 6 โรงเรียน
อยูใ่ นระดับปานกลางถึงระดับสูง เมือ่ เปรียบเทียบจริยธรรมในตนเองของครูทงั้ 6 โรงเรียน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านที่มีความแตกต่างเป็นรายคู่มากที่สุด ได้แก่ ด้านจริยธรรมในตนเองต่อการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ
และด้านที่แตกต่างเป็นรายคู่
ค�ำส�ำคัญ: จริยธรรมในตนเองของครู โรงเรียนเทศบาลนครล�ำปาง
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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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�ำ

“คุณธรรมจริยธรรมในองค์กรมีสว่ นช่วยแก้ไขปัญหา
ในหน่วยงานได้ หากองค์กรไร้ซ่ึงบุคลากรที่มีความเข้าใจ
และมีจิตส�ำนึกมุ่งมั่นในการให้บริการ ให้ความเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย อาจน�ำไปสู่การแปรเป้าหมายขององค์กร ท�ำให้ไม่
เกิดรูปธรรมและความเชื่อมั่น”
ครู อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากร
ส�ำคัญในอันที่จะขับเคลื่อนการบริหารงานในองค์กรไปสู่
เป้าหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาบน
พื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะครูอาจารย์ ซึ่ง
สังคมคาดหวังให้เป็นแบบฉบับของเยาวชนในสถานศึกษา
ทุกระดับ ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลกระทบอย่าง
ยิ่งต่อเกียรติภูมิ และภาพลักษณ์การเป็นแบบอย่างที่ดีของ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทัง้ ความเชือ่ มัน่ ทีม่ ตี อ่ การด�ำเนิน
งานของสถานศึกษา
หากพิ จ ารณาความแตกต่ า งระหว่ า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า คุณธรรมเป็นเสมือนภาค
ทฤษฎี ส่วนจริยธรรมคือภาคปฏิบัติของบุคคล กล่าวคือ
คุณธรรมเป็นเสมือนหลักการส�ำคัญทีใ่ ห้ไว้สำ� หรับบุคคลหรือ
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สังคมได้น�ำไปใช้ในการด�ำรงชีวิต ซึ่งจะช่วยให้บุคคลปฏิบัติ
งานได้อย่างราบรื่น มีความส�ำเร็จในงานที่ท�ำเป็นคนดีของ
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติส�ำหรับครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา กับคุณธรรมนัน้ จะต้องเป็นของคูก่ นั หากครูและ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขาดคุณธรรมเมือ่ ใดก็เหมือนกับนักบวช
ทีไ่ ร้ศลี หากผูป้ ระกอบวิชาชีพครูเป็นผูไ้ ร้คณ
ุ ธรรม นอกจาก
จะท�ำให้ตนเองและสถาบันวิชาชีพตกต�ำ่ แล้ว ยังท�ำให้สงั คม
และชาติบ้านเมืองมีอันตกต�่ำไปด้วย ส่วนจริยธรรมเป็น
สิ่งที่ควรปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามทางกาย วาจา
และใจ เป็นที่ยอมรับของสังคม ครอบคลุมถึงจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งการรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท�ำ
อะไรไม่ควรท�ำเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเลือก
(Dilemma)
จริ ย ธรรมเป็ น กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
(internalization) คือเป็นประมวลความประพฤติและความ
นึกคิดในสิ่งที่ดีงามเหมาะสมบนหลักของศีลธรรม เป็นหลัก
การของคุณงามความดีทมี่ นุษย์ยดึ ถือปฏิบตั ิ อิงหลักศาสนา
และมีหลักเป็นสากล จริยธรรมส่วนบุคคล ความซื่อสัตย์
ความน่าไว้วางใจ และการมีศกั ดิศ์ รี เป็นความรับผิดชอบของ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
ประชาชน พนักงาน ลูกค้าทุกคน นั่นคือกฎหมายก�ำหนด
วิถีให้ต้องท�ำ แต่จริยธรรมเป็นมาตรฐานความประพฤติที่
ควรท�ำ
การศึกษาจริยธรรมในวิชาชีพครูเป็นสิ่งที่สังคมให้
ความสนใจและมองเห็นความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงและได้รับการยอมรับจากสังคมว่ามีหน้าที่ส�ำคัญ คือ
การอบรมสั่งสอนฝึกฝนศิษย์ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์พร้อม
กล่าวคือ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม
มีวินัยในตนเองและต่อบุคคลอื่น อย่างไรก็ตามจากสภาพ
สังคมปัจจุบันท่ามกลางความเจริญอย่างสูงในด้านวัตถุและ
เทคโนโลยี ท�ำให้สถานภาพของครูมีความเปลี่ยนแปลงโดย
มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ในด้านอุดมการณ์
และพฤติกรรมของความเป็นครูสถานภาพของครูได้ถูก
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยมีกระแสข่าวเกิดขึ้นในเชิงลบ
กับครูมากมายและมีแนวโน้มกระท�ำผิดมากขึ้นทุกวัน เช่น
ครูทิ้งการสอน ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ประพฤติมิชอบใน
วงราชการทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ ถือเป็นความบกพร่อง
ทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและเป็ น วิ ก ฤติ ท างจริ ย ธรรมใน
วิชาชีพครู
จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า วเป็ น สิ่ ง ที่ ค วรค� ำ นึ ง ถึ ง
แนวทางในการป้องกัน และส่งเสริมจริยธรรมครูอย่างเร่งด่วน
โดยครูตอ้ งอยูบ่ นพืน้ ฐานวิชาชีพครู เป็นครูมอื อาชีพ มีเกียรติ
ศักดิศ์ รี จรรยาบรรณ จริยธรรม ภาพลักษณ์ทที่ รงคุณค่า การ
กระท�ำผิดจริยธรรมของครูจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของคนในสังคม การป้องกันและแก้ไขต้องเป็นการร่วมมือกัน
จากทุกภาคส่วนทัง้ หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน เพือ่
ให้พฤติกรรมการผิดจริยธรรมของครูลดน้อยลงในสังคมไทย
เทศบาลนครล�ำปางได้ให้บริการสาธารณะทางด้าน
การศึกษาผ่านโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล�ำปาง จ�ำนวน
6 แห่ง ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่แตกต่าง
กัน กล่าวคือ 1) โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 (ประถมศึกษา) ได้แก่
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูลโรงเรียนเทศบาล 3
บุญทวงศ์อนุกลู โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก และโรงเรียน
เทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา 2) โรงเรียนที่มีการจัดการเรียน
การสอน ตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มัธยมต้น)

ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย และโรงเรียน
เทศบาล 5 บ้านศรีบญ
ุ เรือง ทัง้ นีโ้ รงเรียนในสังกัดของเทศบาล
นครล�ำปางทั้ง 6 แห่งได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณ
อุปกรณ์ทางการศึกษาและบุคลากรจากเทศบาลนครล�ำปาง
โรงเรียนเทศบาลทัง้ 6 โรงเรียน มีจำ� นวนห้องเรียน 121 ห้อง
จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,284 คน เรียน แบ่งเป็นเพศชาย
1,684 คน และเพศหญิงจ�ำนวน 1,600 คน มีจ�ำนวน
ครูอาจารย์รวมทั้งสิ้น 205 คน โดยโรงเรียนเทศบาล 4
บ้านเชียงรายเป็นโรงเรียนทีม่ นี กั เรียนมากทีส่ ดุ และโรงเรียน
เทศบาล 6 วัดป่ารวก เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยที่สุด
จากความแตกต่างในขนาดโรงเรียน จ�ำนวนห้องเรียน
ระดับชั้นเรียน ตลอดจนจ�ำนวนครูและนักเรียน ย่อมท�ำให้
การบริหารจัดการสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนแตกต่าง
กันในรายละเอียด อันอาจเป็นปัจจัยให้เกิดความแตกต่างใน
มาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากรทางการศึกษา การวิจยั
ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่เน้นการส�ำรวจจริยธรรมในตนเอง
ของครูในสังกัดเทศบาลนครล�ำปางทั้ง 6 แห่ง เพื่อให้ได้
ข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับการต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
ล�ำดับต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาจริ ย ธรรมในตนเองของครู ใ นสั ง กั ด
เทศบาลนครล�ำปาง 3 ด้าน ซึ่งปรับปรุงจากแนวคิดของ
มาตรฐานวิชาชีพส�ำหรับครูในส่วนของจริยธรรมในตนเองที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร เพื่อนร่วมวิชาชีพ และการรักษาจรรยา
บรรณในวิชาชีพ
2. เพือ่ เป็นข้อมูลให้ครูเกิดความตระหนักในจริยธรรม
ในตนเองที่มีต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และต่อการ
รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับผู้บริหารในการส่งเสริม
จริยธรรมในตนเองของครูในสถานศึกษา
4. เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานส�ำหรับการต่อยอดงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สมมติฐานวิจัย

จริยธรรมในตนเองของครูทั้ง 3 ด้านแตกต่างกัน
เมื่อจ�ำแนกตามโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ขอบเขตของงานวิจัย

งานวิจยั ครัง้ นี้ มุง่ ศึกษาจริยธรรมในตนเองของครูใน
สังกัดเทศบาลนครล�ำปาง 6 โรงเรียน ใน 3 ด้าน คือ ด้านที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร เพื่อนร่วมวิชาชีพ และการรักษาจรรยา
บรรณในวิชาชีพ ตามแนวคิดของนักวิชาการแห่ง Ontario
College of Teachers แห่งประเทศ Canada

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นครูในสังกัดเทศบาล
นครล�ำปาง ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 205 คนทั้งชาย
และหญิง
กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในสังกัดเทศบาลนครล�ำปาง
ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 185 คน ได้มาจากการสุ่มแบบ
สัดส่วนจากแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 90 %

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อ
ค�ำถาม 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานแบบ check list จ�ำนวน
2 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นข้อค�ำถามแบบ rating scale จ�ำนวน
21 ข้อ เพื่อวัดความมีจริยธรรมในตนเองของครู 3 ด้าน
ด้านละ 7 ข้อ ได้แก่ ด้านจริยธรรมในตนเองต่อองค์กร ด้าน
จริยธรรมในตนเองต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และด้านจริยธรรม
ในตนเองต่อการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพลักษณะค�ำถาม
ทัง้ 21 ข้อ เป็นเนือ้ หาใจความเชิงลบเพือ่ ให้ผตู้ อบพิจารณาว่า
ตนเองมีพฤติกรรมเช่นนั้นหรือไม่ หรือเห็นว่าเป็นเรื่องที่
สมควรกระท�ำได้หรือไม่ในระดับใด เช่น
“การอ่านข้อความทางอินเทอร์เน็ตหรือการอ่าน
บันทึกข้อความของคนอื่น ถือว่าเป็นเรื่องที่กระท�ำได้”
“การรับสิง่ ตอบแทนอันมีคา่ ราคาแพงจากผูป้ กครอง
หรือผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่สามารถกระท�ำได้”
“การใช้เวลาเพียงเล็กน้อยช่วงที่ท่านมีการสอนเพื่อ
ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ถือว่าเป็นสิ่งที่กระท�ำได้”

การหาคุณภาพของเครื่องมือ

ผู ้ วิ จั ย ได้ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ รั บ การประยุ ก ต์ แ ละ
ปรับปรุงมาจากมาตรฐานวิชาชีพครูของ Ontario College
of Teachers ซึง่ ได้ทดสอบความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ พบว่า
ค่า ของ Cronbach ทัง้ ฉบับเท่ากับ .910 และค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .374-.708 และเมื่อพิจารณาค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ระหว่าง .708-.756
โดยมีค่า ของ Cronbach เท่ากับ .857

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งด้วยตนเอง
และน�ำแบบสอบถามไปฝากไว้ทฝี่ า่ ยงานธุรการของโรงเรียน
ทัง้ 6 แห่ง โดยนัดหมายมารับคืนแบบสอบถามทีด่ ำ� เนินการ
แล้วภายในเวลาไม่เกิน 3 สัปดาห์ ซึง่ ได้รบั ความร่วมมืออย่าง
ดีจากทุกฝ่าย

การวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไป

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้แบ่งเป็น
ตอนที่ 1 แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละของข้อมูล

ตอนที่ 2 สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยของข้อมูลระหว่าง
โรงเรียนด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA) และทดสอบหากลุ่มที่แตกต่างด้วยค่า LSD
เนือ่ งจากข้อค�ำถามในเครือ่ งมือวิจยั มีลกั ษณะค�ำถาม
แบบเชิงลบเพื่อให้ผู้ตอบพิจารณาว่าตนเองมีพฤติกรรมเช่น
นัน้ หรือไม่ หรือเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีส่ มควรกระท�ำได้หรือไม่ใน
ระดับใดดังกล่าวข้างต้น ดังนัน้ เกณฑ์ในการแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยจึงได้ก�ำหนดไว้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00- 1.50

ความหมาย
มีจริยธรรมในตนเองระดับต�่ำที่สุด
มีจริยธรรมในตนเองระดับต�่ำ
มีจริยธรรมในตนเองระดับปานกลาง
มีจริยธรรมในตนเองระดับสูง
มีจริยธรรมในตนเองระดับสูงที่สุด
(ประยุกต์จากบุญชม ศรีสะอาด, 2558)
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วารสารวิชาการ
สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเชิง ส�ำรวจในครั้ง นี้ไ ด้ตั้งสมมติฐ านไว้ว ่า
จริยธรรมในตนเองของครูทงั้ 3 ด้านแตกต่างกัน เมือ่ จ�ำแนก
ตามโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลพืน้ ฐาน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเป็นครูในสังกัด
เทศบาลนครล�ำปางจาก 6 โรงเรียน จ�ำนวน 185 คน เป็นชาย
79 คน หญิง 106 คนคิดเป็นร้อยละ 42.70 และ 57.30
ตามล�ำดับ		
2. ค่าเฉลี่ยของจริยธรรมในตนเองของครูโรงเรียน
เทศบาลในสังกัดเทศบาลนครล�ำปางทั้ง 3 ด้านมีดังนี้
1) ด้านจริยธรรมในตนเองต่อองค์กร (ความภักดี
ความซื่อสัตย์ การอุทิศตนในงาน) ของครูทั้ง 6 โรงเรียนอยู่
ระหว่าง 1.89-2.79 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง
.452-.915) ซึ่งอยู่ในระดับสูงถึงปานกลาง โดยโรงเรียนที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ โรงเรียนเทศบาล 4 ซึง่ หมายถึงมีจริยธรรม
ในตนเองด้านองค์กรในระดับปานกลาง ในขณะที่โรงเรียน
เทศบาล 5 มีค่าเฉลี่ยในด้านนี้น้อยกว่าโรงเรียนอื่นๆ ซึ่ง
หมายถึง มีจริยธรรมในตนเองต่อองค์กรสูงกว่าโรงเรียนอืน่ ๆ
2) ด้านจริยธรรมในตนเองต่อเพือ่ นร่วมวิชาชีพ พบว่า
ค่าเฉลี่ยของจริยธรรมในตนเองด้านเพื่อนร่วมวิชาชีพ (ต่อ
เพื่อนร่วมงาน) เช่น เคารพความเป็นส่วนตัวของเพื่อนร่วม
งาน การใช้วธิ ที สี่ ร้างสรรค์ในการแก้ไขข้อขัดแย้ง การปกป้อง

ชื่อเสียงเกียรติยศในวิชาชีพครู) ของครูทั้ง 6 โรงเรียนอยู่
ระหว่าง 2.15-2.85 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง
.544 -1.068) ซึง่ อยูใ่ นระดับสูงถึงปานกลาง โดยโรงเรียนทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ สูงสุดคือ โรงเรียนเทศบาล 4 ซึง่ หมายถึง มีจริยธรรม
ในตนเองด้านเพื่อนร่วมงานในระดับปานกลาง ในขณะที่
โรงเรียนเทศบาล 5 มีคา่ เฉลีย่ ในด้านนีน้ อ้ ยกว่าโรงเรียนอืน่ ๆ
ซึ่งหมายถึง มีจริยธรรมในตนเองต่อเพื่อนร่วมงานสูงกว่า
โรงเรียนอื่นๆ
3) ด้านจริยธรรมในตนเองต่อการรักษาจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ พบว่า ค่าเฉลี่ยของจริยธรรมในตนเองด้านเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ (ต่อเพื่อนร่วมงาน) เช่น เคารพความเป็นส่วน
ตัวของเพื่อนร่วมงาน การใช้วิธีที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง การปกป้องชื่อเสียงเกียรติยศในวิชาชีพครู) ของครู
ทัง้ 6 โรงเรียนอยูร่ ะหว่าง 1.78-2.78 (ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
อยูร่ ะหว่าง .387 -.962) ซึง่ อยูใ่ นระดับสูงถึงปานกลาง โดย
โรงเรียนทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ โรงเรียนเทศบาล 4 ซึง่ หมายถึง
มีจริยธรรมในตนเองต่อการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพใน
ระดับปานกลาง ในขณะที่โรงเรียนเทศบาล 5 มีค่าเฉลี่ยใน
ด้านนีน้ อ้ ยกว่าโรงเรียนอืน่ ๆ ซึง่ หมายถึง มีจริยธรรมในตนเอง
ต่อการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงกว่าโรงเรียนอื่นๆ
3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างโรงเรียน เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานทีว่ า่ จริยธรรมในตนเองของครูทงั้ 3 ด้าน

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบภายหลัง (Post Hoc) เป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD
จริยธรรมในตนเองรายด้าน		 โรงเรียนคู่ที่แตกต่าง		
รวม
		
ท.1 ท.3 ท.4 ท.5 ท.6
ด้านจริยธรรมในตนเองต่อองค์กร 				
เทศบาล 4
√√
√
3 คู่
ด้านจริยธรรมในตนเองต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ
เทศบาล 1		
√
√
เทศบาล 3 				
√
เทศบาล 4
				
√
√
ด้านจริยธรรมในตนเองต่อการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เทศบาล 1			
√√√
√
เทศบาล 3			 √√√√
เทศบาล 4				 √√√11 คู่
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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แตกต่างกัน เมือ่ จ�ำแนกตามโรงเรียนทัง้ 6 โรงเรียน ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
พบว่า จริยธรรมในตนเองของครูทงั้ 6 โรงเรียน แตกต่างกันทัง้
3 ด้านอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เมื่อท�ำการทดสอบภายหลัง (Post Hoc) เป็น
รายคู่ด้วยวิธี LSD เพื่อหาคู่ที่แตกต่าง สรุปผลดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า จริยธรรมในตนเองของครู
เทศบาลนครล�ำปางด้านต่อองค์กร แตกต่างกันตามโรงเรียน
3 คู่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 กับเทศบาล 5 เทศบาล 6 และ
เทศบาล 7 ด้านต่อเพือ่ นร่วมวิชาชีพ แตกต่างกันตามโรงเรียน
6 คู่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 กับเทศบาล 3 และเทศบาล 4
โรงเรียนเทศบาล 3 กับเทศบาล5 โรงเรียนเทศบาล 4 กับ
เทศบาล 5 เทศบาล 6 และเทศบาล 7 ด้านจริยธรรมใน
ตนเองต่อการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพแตกต่างกันตาม
โรงเรียนมากที่สุดถึง 11 คู่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 กับ
เทศบาล 4 เทศบาล 5 เทศบาล 6 และเทศบาล 7 โรงเรียน
เทศบาล 3 กับเทศบาล 4 เทศบาล 5 เทศบาล 6 และเทศบาล
7โรงเรียนเทศบาล 4กับเทศบาล 5 เทศบาล 6 และเทศบาล 7

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้ มีประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั เห็นสมควร
น�ำมาอภิปรายดังนี้
1. เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ครูในโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน มีจริยธรรมในตนเองต่อองค์กร
ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และต่อการรักษาจรรยาบรรณใน
วิชาชีพอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับสูงทุกข้อ โดยข้อที่
แสดงค่าเฉลี่ยของจริยธรรมในตนเองอยู่ในระดับสูงที่สุด
(1.00-1.50) มี 2 ข้อ คือ ข้อทีม่ ปี ระเด็นว่า “การใช้เวลาเพียง
เล็กน้อยช่วงที่ท่านมีภาระการสอนเพื่อไปประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ถือว่าเป็นสิ่งที่กระท�ำได้” และ “ท่านใช้อ�ำนาจของ
สถานศึกษา น�ำสินค้าของผู้ประกอบการมาทดลองใช้เป็น
เวลาอย่างน้อย 30 วัน ทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่ ไม่ตงั้ ใจจะซือ้ ” ซึง่ ทัง้ 2 ข้อ
ประเด็นดังกล่าวเป็นการวัดจริยธรรมในตนเองด้านการ
รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ผู้วิจัยได้น�ำผลการวิจัยข้างต้นมาอภิปรายโดยแยก
เป็น 3 ด้านดังนี้
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1) ด้านต่อองค์กร
ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศศิธร ทิพโชติ และ มนู ลีนะวงศ์ (2557) ซึง่ ได้ศกึ ษาจริยธรรม
ในองค์กร และการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
จากตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน ผลการวิจยั เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านจริยธรรมส่วนบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับสูง
และเมือ่ วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับสูงเช่น
กัน โดยพนักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ไม่น�ำทรัพย์สินของ
บริษัทที่จัดให้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานมาใช้ในงานส่วนตัว
และพนั ก งานส่ ว นใหญ่ ป ฏิ บั ติ ต นอย่ า งเคร่ ง ครั ด กั บ กฎ
ระเบียบของบริษัท
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในครั้งนี้อาจสะท้อนให้เห็น
จริยธรรมในตนเองของครูในโรงเรียนเทศบาลนครล�ำปางทัง้
6 โรงเรียนได้ว่า ครูส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ของตนที่พึงมีต่อสถานศึกษา ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยม
ขององค์กร และยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบาย
และวัฒนธรรมภายในองค์กรของตน เพื่อไปสู่ความส�ำเร็จ
ตามพันธกิจที่ก�ำหนดไว้ร่วมกัน สอดคล้องกับแนวความ
คิดของ Allen & Meyer ที่กล่าวว่า การที่เป้าหมายของ
องค์กรและของบุคคลสามารถไปในทิศทางเดียวกันได้ หรือ
เกิดความสอดคล้องกัน บุคคลก็จะแสดงตนเองว่าเห็นด้วย
กับจุดหมายปลายทางขององค์กร และตัง้ ใจทีจ่ ะยอมรับเป้า
หมายนัน้ บุคคลจะประเมินองค์กรและรูส้ กึ ต่อองค์กรในทาง
ทีด่ ี รูส้ กึ ยินดีและภาคภูมใิ จกับการเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร โดยเชื่อว่าองค์กรจะสามารถน�ำพาเขาไปสู่
ความส�ำเร็จได้ และมองเห็นแนวทางทีจ่ ะท�ำให้องค์กรบรรลุ
ถึงเป้าหมาย บุคคลจะรู้สึกว่าอยู่ภายใต้สภาวะที่มีโอกาส
และสามารถประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน ทัง้ นี้ นโยบาย
ของสถานศึกษานับได้ว่าเป็นอีกองค์ประกอบที่ส�ำคัญต่อ
จริยธรรมองค์กร อันเชื่อมโยงมาถึงจริยธรรมในตนเองของ
ครูเป็นอย่างยิง่ เพราะหากองค์กรก�ำหนดมาตรฐานบุคลากร
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 3 ฝ่าย คือ ต่อองค์กร ต่อ
บุคลากร และต่อสังคมโดยส่วนรวม แต่หากองค์กรมีนโยบาย
การบริหารงานบุคคลที่ไม่ดีพอ หรือมีอย่างคลุมเครือ ก็จะ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้อันเป็น
สัญชาตญาณดิบตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนให้ก�ำเริบ
และน�ำไปสู่พฤติกรรมเลวร้ายที่ท�ำให้จริยธรรมในตนเอง
เสื่อมถอยลง
นอกจากนัน้ บรรยากาศทางจริยธรรมในการท�ำงาน
ก็มีส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมและปลูกฝังให้ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษามีจิตส�ำนึกเกี่ยวกับจริยธรรมในตนเอง และ
บุคคลส�ำคัญที่จะสร้างบรรยากาศแวดล้อมทางจริยธรรม
ดังกล่าวให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และทุกระดับได้
นัน้ คงยากทีจ่ ะปฏิเสธว่า ไม่ใช่ผบู้ ริหารทุกระดับ โดยเฉพาะ
ผู้บริหารสูงสุดที่จ�ำเป็นต้องใช้ภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรมใน
ระดับสูงอย่างเพียงพอและสม�่ำเสมอ ดังเช่นแนวคิดของ
พรนพ พุกกะพันธ์ (2545) ที่กล่าวว่า
“การมีผนู้ ำ� และการบังคับบัญชา อ�ำนาจของผูบ้ งั คับ
บัญชาที่ให้คุณให้โทษแก่สมาชิกในกลุ่ม จะท�ำให้สมาชิก
ภายในกลุม่ รูส้ กึ ว่าตนต้องพึง่ พิงผูน้ ำ� เพือ่ ความเจริญก้าวหน้า
จึ ง ต้ อ งการให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชายอมรั บ สมาชิ ก ในกลุ ่ ม จะ
พยายามประพฤติปฏิบตั ติ ามแบบอย่างของผูน้ ำ� ดังนัน้ ผูน้ ำ�
หรื อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาจึ ง เป็ น ผู ้ มี อิ ท ธิ พ ลสู ง ต่ อ ทิ ศ ทางและ
ลักษณะขององค์กร”
2) ด้านต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ
ผลการศึกษารายด้านนี้ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง
ถึงระดับสูง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ โดยมีขอ้ ทีแ่ สดงค่าเฉลีย่
ของจริยธรรมในตนเองต่อเพือ่ นร่วมวิชาชีพอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (2.51 - 3.50 ) มีเพียง 2 ข้อทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง คือ ข้อที่
มีประเด็นว่า “การเล่าต่อเรือ่ งส่วนตัวของเพือ่ นร่วมงานทีม่ า
ขอค�ำปรึกษาเป็นสิง่ ทีก่ ระท�ำได้ เพราะจะได้ฟงั ความคิดเห็น
ของหลายๆคน” และ “ท่านมีการแจ้งให้ผู้อื่นทราบถึงการ
กระท�ำความผิดของเพื่อนร่วมงานทุกระดับ รวมทั้งผู้บังคับ
บัญชาด้วย เพราะมันคือข้อเท็จจริงซึ่งควรได้รับการแก้ไข”
เมือ่ พิจารณาผลการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น อาจสะท้อน
ให้ เ ห็ น จริ ย ธรรมในตนเองต่ อ เพื่ อ นร่ ว มวิ ช าชี พ ของครู
โรงเรียนเทศบาลนครล�ำปางทัง้ 6 โรงเรียนได้ในสองนัย กล่าว
คือ นัยในเชิงบวกครูส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญต่อการรักษา
สัมพันธภาพอันดีระหว่างเพื่อนครูด้วยกันเป็นอย่างดี เป็น
ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน�้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามารถ

ประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชา
เพือ่ นร่วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาส่วน อีกนัยหนึง่ อาจพิจารณา
ได้ว่า ครูส่วนใหญ่มีเหตุผลส�ำคัญในความจ�ำเป็นต้องรักษา
สัมพันธภาพอันดีระหว่างเพื่อนครูด้วยกันไว้เสมอ เพื่อ
ความปลอดภัย และความมั่นคงในสวัสดิภาพของตนเอง
แม้บางครั้งอาจไม่เห็นด้วย หรือแม้แต่ถึงขั้นต่อต้านใน
การกระท�ำที่ไม่ถูกต้องของผู้บังคับบัญชาของเพื่อนครู หรือ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาก็ตาม จึงถือคติ “นิ่งเสีย ต�ำลึงทอง”
หรือ “เอาหูไปนา เอาตาไปไร่” ไว้ก่อน อันท�ำให้เป็นที่มา
ประการหนึ่งของการกระท�ำผิดจริยธรรมหมู่ขึ้นในเวลาต่อ
มาไม่นาน ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีตา่ งตอบแทนของแชปแมน
ซึ่งสรุปได้ว่า “การจูงใจกันและกันของบุคคลสองกลุ่ม เช่น
นายกับลูกน้อง เพื่อนกับเพื่อน ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์
จากกันและกัน ต่างฝ่ายต่างท�ำประโยชน์ให้แก่กันและกัน
เฉกเช่นเดียวกับลิงหาเหาเกาหลังให้กนั เราท�ำให้เพือ่ น และ
เพื่อนก็ตอบแทนท�ำให้แก่เรา”
3) ด้านต่อการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ผลการศึกษาจริยธรรมในตนเองของครูด้านการ
รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ พบว่า อยูใ่ นระดับสูง (ค่าเฉลีย่
ระหว่าง 1.96-2.30) และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่แสดงค่าเฉลี่ยของจริยธรรมในตนเองต่อจรรยาบรรณใน
วิชาชีพระดับสูงที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ (1.96) คือ ข้อที่มี
ประเด็นว่า “การใช้เวลาเพียงเล็กน้อยช่วงที่ท่านมีการสอน
เพือ่ ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ถือว่าเป็นสิง่ ทีก่ ระท�ำได้” และ
“การรับสิ่งตอบแทนอันมีค่าราคาแพงจากผู้ปกครองหรือ
ผู้ประกอบการ เป็นสิ่งที่สามารถกระท�ำได้”
เมือ่ พิจารณาผลการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น อาจสะท้อน
ให้เห็นจริยธรรมในตนเองต่อการรักษาจรรยาบรรณในวิชา
ชีพของครูโรงเรียนเทศบาลนครล�ำปางทั้ง 6 โรงเรียนได้ว่า
ครูแต่ละคนต่างรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพครูและตระหนัก
อยู่เสมอว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี จึงมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพของตน จึงแสดงออกทางพฤติกรรมหรือการกระท�ำ
คือ พยายามอุทศิ เวลาให้กบั การท�ำงานอย่างเต็มที่ ครูมคี วาม
เข้าใจและมีความเชือ่ ต่อเป้าหมายของวิชาชีพครูเป็นอย่างดี
ท�ำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อความเป็นครูอันจะเป็นแรงผลักดัน
ให้ครูตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ตลอดจนรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู โดยรักษาความเป็น สมาชิ กที่ ดีต่ อ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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องค์กรวิชาชีพครูสอดคล้องกับแนวคิดของศักดิ์ชัยนิรัญทวี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูของครูในโรงเรียนสังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาซึ่งกล่าวว่า
“เจตคติเป็นจิตลักษณ์หนึ่งของบุคคลที่เกิดจากการ
รูค้ ดิ เชิงประมาณค่าต่อสิง่ ใด มีคณ
ุ ประโยชน์หรือมีโทษ ท�ำให้
บุคคลเกิดความรู้สึกโน้มเอียงในการแสดงพฤติกรรมไปใน
ทิศทางเดียวกับความรู้สึกและยังเป็นสิ่งที่ใช้วัดพฤติกรรม
ของบุคคลได้เป็นอย่างดีท�ำให้เชื่อได้ว่า หากบุคคลมีเจตคติ
ที่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมักส่งผลให้บุคคลนั้นมีแนวโน้มของ
พฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีด้วย”
อย่างไรก็ตาม จรรยาบรรณเป็นเพียงข้อก�ำหนดความ
ประพฤติที่ควรปฏิบัติไม่ใช่ระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย
ไม่มีบทลงโทษเมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตาม จึงเกิดปัญหาต่างๆ
ขึ้นได้ กล่าวคือ การระบุว่าผิดหรือถูกจรรยาบรรณไม่มีเส้น
ขีดแบ่งหรือก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน การรับผลประโยชน์
ใดๆนอกเหนือจากสิทธิที่ตัวเองควรได้ถือว่าเป็นการผิด
จรรยาบรรณทั้งสิ้นโดยทั่วไปการรับผลประโยชน์จากผู้อื่น
ผู้รับจะต้องรู้ว่าไม่ผิดจึงจะควรรับ แต่ถ้ารับแล้วรู้สึกว่าผิด
นั่นแสดงว่าผิดจรรยาบรรณ ดังนั้น จรรยาบรรณจึงถือได้
ว่าเป็นจิตส�ำนึกส่วนบุคคล เป็นจริยธรรมภายในตน โดยมี
องค์ประกอบภายนอก อันได้แก่ ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา พ.ศ. 2556 เป็นกรอบ
ก�ำกับภายนอกอีกประการหนึ่ง
2. ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า จริยธรรม
ในตนเองของครูทั้ง 6 โรงเรียน แตกต่างกันทั้ง 3 ด้านอย่าง
มีนัยส�ำคัญ
ผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐาน จึงอาจกล่าวได้วา่ ความ
แตกต่างในบริบทของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นขนาดโรงเรียน
จ�ำนวนห้องเรียน ระดับชั้นเรียน นโยบายของผู้บริหาร
วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนจ�ำนวนครูและนักเรียน ย่อม
ท�ำให้การบริหารจัดการสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนแตก
ต่างกันในรายละเอียด เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดความแตก
ต่างในมาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ณัฐธิดา ชูเจริญพิพฒ
ั น์ (2555)
ซึ่งศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ในระดับ
มากกับการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์
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เขตนครสวรรค์ และสอดคล้องกับผลการวิจัย เรื่องความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ารกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ของ กาญจนา เกสร (2555) ซึ่งพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ
ในทิศทางบวก และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
ผลการวิ จั ย ในประเด็ น นี้ ยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างการให้คณ
ุ ค่าทางจริยธรรมในตนเอง กับ
การให้คุณค่าทางจริยธรรมขององค์กร เมื่อบุคคลเผชิญกับ
สถานการณ์ที่มีลักษณะทางสองแพร่งในการต้องตัดสินใจ
เลือกกระท�ำอย่างใดอย่างหนึ่ง (dilemma) ชนิดที่คนทั่วไป
เรียกว่า “ได้อย่าง ต้องยอมเสียอย่าง” บุคคลจะรับอิทธิพล
การตัดสินใจของตนตามการรับรู้เกี่ยวกับการให้คุณค่าทาง
จริยธรรมขององค์กร บุคคลไม่เพียงแต่จะพยายามท�ำความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการให้คุณค่าทางจริยธรรมของบุคลากร
อื่นๆ ในองค์กรเท่านั้น แต่ยังประพฤติปฏิบัติตามที่พวกเขา
ได้เห็นแบบอย่างมา
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารทุกระดับจึงเป็นบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
ความคิด ต่อพฤติกรรม และต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของ
ครู รวมทัง้ บุคลากรทางการศึกษาอืน่ ๆ ในสถานศึกษาทุกแห่ง
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เพราะผูบ้ ริหารจะท�ำหน้าทีเ่ สมือนเป็น
“ตัวแบบ” (model) ให้กับจริยธรรมในตนเองของบุคลากร
ทุกคนทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจากความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งติดต่อ
สื่อสาร ความรู้สึกผูกพันในภาระหน้าที่รับผิดชอบ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
ตลอดจนระดับภาวะผูน้ ำ� และผูต้ ามของบุคลากรในบริบทที่
แตกต่างกันของสถานศึกษา จึงส่งผลต่อจริยธรรมในตนเอง
ที่แตกต่างกันในทุกด้าน

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางส�ำหรับผู้บริหารในการพิจารณาวางแผนบริหาร
งานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา ดังนี้

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาจ�ำเป็นต้องตระหนักและ
ทบทวนการน�ำนโยบายไปปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอและต่อ
เนื่อง โดยมีการทบทวนและประเมินผลของการปฏิบัติตาม
นโยบายเหล่านั้นทุกปี เนื่องจากนโยบายการบริหารงาน
บุคคลทีไ่ ม่ดพี อหรือมีอย่างคลุมเครือ จะเป็นการเปิดโอกาส
ให้เกิดความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ อันเป็นสัญชาติญาณ
ดิบตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนให้ก�ำเริบ และน�ำไปสู่
พฤติกรรมเลวร้ายที่ท�ำให้จริยธรรมในตนเองเสื่อมถอยลง
นโยบายเหล่ า นั้ น ควรมาจากการมี ส ่ ว นร่ ว มของครู แ ละ
บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการยอมรับ เกิดความชัดเจน
โปร่งใส และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล มีการวิเคราะห์
จุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรคหรือข้อจ�ำกัด (Threat)
ร่วมกัน อันจะช่วยท�ำให้บคุ ลากรทุกคนมองเห็นความมุง่ มัน่
ความตั้งใจ และความจริงใจของผู้บริหาร ขยันอดทนและ
เป็นคนสู้งานบุคลากรจะเห็นการท�ำงานและจะน�ำไปเป็น
แบบอย่างโดยยึดหลักว่า “สอนให้รู้ ท�ำให้ดู อยู่ให้เห็น”
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการบ่มเพาะ ปลูกฝัง
และยกระดับจริยธรรมในตนเองแก่ครูและบุคลากรในสถาน
ศึกษาได้อย่างบรรลุวตั ถุประสงค์ของการบริหารสถานศึกษา
1.2 สร้างบรรยากาศแวดล้อมทางจริยธรรมให้เกิด
ขึน้ ในสถานศึกษา ผูบ้ ริหารสูงสุดจ�ำเป็นต้องใช้ภาวะผูน้ ำ� เชิง
จริยธรรมในระดับสูงอย่างเพียงพอและสม�่ำเสมอผู้บริหาร
ต้องเป็นผูน้ ำ� แห่งการเปลีย่ นแปลงในโรงเรียนเชิงการพัฒนา
ทีด่ ขี นึ้ ใน 4 ด้าน กล่าวคือ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป ดังนั้น
ผู้บริหารระดับสูงจึงจ�ำเป็นต้องกล้าที่จะคิด กล้าที่จะพูด
กล้าที่จะน�ำ กล้าที่จะท�ำกล้าที่จะตัดสินใจและกล้าที่จะ
รั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู ้ บ ริ ห ารฯโดยน้ อ มน� ำ และยึ ด มั่ น ใน
พรหมวิหาร 4 มาเป็นธรรมะในการบริหารบุคลากร ท�ำงาน
โดยปราศจากอคติ วางตัวเป็นกลางให้ความยุติธรรมแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ล�ำเอียง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่แสดง
ความดีใจจนเกินควรหรือทับถมผู้อื่นเมื่อประสบเคราะห์
กรรม มีวฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์สงู สามารถเก็บความรูส้ กึ ต่างๆ
ได้สุขุมรอบคอบนุ่มนวลมีความอดทนต่อความรู้สึกที่ไม่
ถูกต้องหรือการปฏิบตั ทิ ขี่ ดั ต่อกฎระเบียบและวัฒนธรรมใน
บางสถานการณ์ภายใต้ความกดดัน โดยหาวิธีการป้องกัน

และแก้ไขร่วมกันด้วยเหตุผล วิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งได้มาจาก
ข้อสรุปและการยอมรับร่วมกัน
1.3 การทีค่ รูสว่ นใหญ่มเี หตุผลส�ำคัญในความจ�ำเป็น
ต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างเพือ่ นครูดว้ ยกันไว้เสมอ
เพือ่ ความปลอดภัย และความมัน่ คงในสวัสดิภาพของตนเอง
แม้บางครั้งอาจไม่เห็นด้วย หรือแม้แต่ถึงขั้นต่อต้านในการ
กระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้องของผูบ้ งั คับบัญชา ของเพือ่ นครู หรือของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ในประเด็นนี้ ถือเป็นธรรมชาติการปรับตัวของมนุษย์
ทุกคนที่จ�ำเป็นต้องคล้อยตามกลุ่มสังคมเพื่อความอยู่รอด
ปลอดภัยของตน อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้บริหารใช้ภาวะผู้น�ำ
ในการสร้างบรรยากาศทางสังคมในสถานศึกษาโดยอาศัย
หลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใสเป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาในทุกกรณี
จะช่วยแก้ปัญหาการทุจริตและคอรัปชั่นในสถานศึกษาทุก
รูปแบบได้ ไม่ว่าจะกระท�ำในรูปแบบเชิงประจักษ์ หรือแบบ
ซ่อนเร้นแอบแฝงก็ตาม ส่งเสริมความรับผิดชอบ โดยพยายาม
ให้คนทุกฝ่ายท�ำหน้าทีข่ องตนให้ดที สี่ ดุ ในการปฏิบตั งิ าน ผ่าน
การสร้างแรงจูงใจทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน
สร้างค่านิยมในการกล้าคิด กล้าทีจ่ ะตัดสินใจและรับผิดชอบ
ต่อผลการคิดและการตัดสินใจนั้นๆ ของตนเองปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายที่ก�ำหนดไว้โดยได้ก�ำชับและมุ่งเน้น
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีการน�ำ
ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในมาใช้ในหน่วยงาน
พร้อมทั้งได้ประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้
บังคับบัญชาและบุคคลโดยทัว่ ไปอย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ ไม่เพียง
แต่ในวิธีการให้คุณค่าทางจริยธรรมของบุคลากรในสถาน
ศึกษาเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยให้พวกเขาประพฤติปฏิบตั ติ ามทีต่ น
ได้เห็นแบบอย่างมาด้วย

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้นั้นมีลักษณะกว้างๆ ดังนั้น
จึงควรศึกษาข้อมูลในเชิงลึกโดยใช้การวิจัยในเชิงคุณภาพ
เพื่อให้ได้ความชัดเจนของข้อมูลยิ่งขึ้น
2. ควรท�ำการศึกษาตัวแปรอื่นๆที่คาดว่าเกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมในตนเองของครูโดยศึกษาควบคู่ไปกับตัวแปร
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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จริยธรรมเชิงพฤติกรรมภายนอกประกอบกัน
3. ควรท�ำการศึกษากับประชากรที่เป็นบุคลากร
ทางการศึกษากลุ่มอื่นๆจากหลากหลายพื้นที่ และจากต่าง
สังกัดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขึ้น โดยอาจน�ำมาเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างในบริบทหลายๆด้าน อันจะ
น�ำไปสู่ข้อสรุป และแนวทางการพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ
ครูทสี่ ามารถตอบโจทย์ในสภาพการณ์ทเี่ ป็นปัจจุบนั มากขึน้

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านผู้อ�ำนวยการและครูทุกท่าน
ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครล�ำปางทั้ง 6 โรงเรียน ที่กรุณา
สละเวลาให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลครัง้ นีเ้ ป็นอย่างดียงิ่
ซึ่งช่วยให้งานวิจัยด�ำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ทุกขั้นตอน

เอกสารอ้างอิง

กาญจนา เกสร. (2555) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร.ี
คุรุสภา. (2556). “จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา”. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2558 จากhttp://www.ksp.or.th/
ksp2013/content/view.php?mid=93&did=525
ณัฐธิดา ชูเจริญพิพฒ
ั น์. (2555). วัฒนธรรมในองค์กรทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์.
การค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ธัญลักษณ์ รุจิภักดิ์. (13 พ.ย. 2555 กรอบบ่าย). ผลวิจัยชี้ครูไทยจรรยาบรรณลดลง ครูมืออาชีพอยู่โรงเรียนกวดวิชา.
เดลินิวส์. สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2558 จาก www.kruthai.info/view.php? article_id=2947
บุญชม ศรีสะอาด. การแปลผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า. สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2558
จาก www.watpon.com/boonchom/05.doc.
ประพิศ กุลบุตร. (2556). ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนสังกัดส�ำนักบริหาร
งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
พรนพ พุกกะพันธุ์. (2545). ภาวะผู้น�ำและการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักท์.
พระพรพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). (2556). ภาวะผูน้ ำ� และจริยธรรมนักการเมือง. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ธรรมะอินเทรนด์.
พระมหาอดิศร ถิรสีโล. 2545. คุณธรรมส�ำหรับครู. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย.
สมคิด บางโม. (2549). จริยธรรมทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: พัฒน์วิทย์การพิมพ์.
สิวลี ศิริไล. (2542). จริยศาสตร์ส�ำหรับพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ส�ำนักงานเทศบาลนครล�ำปาง. (2557). โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล�ำปาง. สืบค้นเมือ่ 10 เมษายน 2558 จาก http://www.
lampangcity.go.th/education.php
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. (2557). เสริมสร้างจริยธรรมท�ำอย่างไร. วารสารยุติธรรม. 15(1): 55.
ศศิธร ทิพโชติ และมนู ลีนะวงศ์. (2557). จริยธรรมในองค์กรและการรับรูว้ ฒ
ั นธรรมองค์กร ทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Chapman, A. 2000-2009 David C. McClelland Needs Theory. Business Balls. Retrieved from http://www.
businessballs.com/davidmcclelland.htm
Finegan. J. (1994). The impact of personal values on judgments of ethical behavior in the workplace.
Journal of Business Ethics. 13(9)
Ontario College of Teachers. (2005). Ethical Standards for Teachers. Retrieved April 12,2015. from:
www.Ethical%20Standards%20for%20Teachers. pdf

112

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

p103-112 ������ ����������.indd 112

1/10/2560 BE 12:06

