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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง การปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครูตามความคิดเห็นของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1  คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู 2) เปรียบเทียบการ
ปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู  ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 จ  าแนกตามสาขาวิชา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จาก 9 สาขาวิชา รวมทั้งส้ิน 201 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว   

ผลการศึกษาพบวา่ 1) การปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ  รองลงมา คือ ด้าน
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบัดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ  ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง และ ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม  2) 
การเปรียบเทียบการปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพของครู ตามความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ  าแนกตามสาขาวิชา มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
 

ค าส าคัญ    จรรยาบรรณวชิาชีพครู การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  นกัศึกษาครู 
 

Abstract 
 The research studied “Practice of Professional Ethical Standard of Teachers according to the First Year Students' Opinion of the 
Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University”. The purposes of the research were to : 1) study practice of professional ethical 
standard of teachers; and 2) compare the practice of professional ethical standard of teachers according to the first year students' opinion 
classified by department. The samples were 201 of the first year students derived from 9 departments of  the faculty of education, Rajabhat 
Rajanagarindra University. The research instrument was a questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage , mean, 
standard deviation, and One Way ANOVA.   
 The research results were as follows: 1) The level of the practice of professional ethical standard of teachers according to the 
first year students' opinion of the faculty of education, Rajabhat Rajanagarindra University, as a whole and each aspect was at a high level, 
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ranking by mean scores from high to low:  ethic to co-professional persons, ethic to professional, ethic to client; ethic to yourself; and 
ethic to society. 2) The comparison of the practice of professional ethical standard of teachers classified by department according to the 
first year students' opinion of the faculty of education, Rajabhat Rajanagarindra University was not different.  
 

Keywords :  professional ethical of teachers, Practice of Professional Ethical, Pre-teacher 
 

บทน า 
 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสถานศึกษานั้นจะข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหลาย
ประการ ผูท่ี้มีบทบาทและความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ คือ ครู ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัโดยมีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการสร้าง
คนใหเ้ป็นผูใ้หญ่พฒันาประเทศชาติในอนาคตให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ ประกอบกบัมีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กนัไป 
[1] ในปัจจุบนั วชิาชีพครู เป็นอาชีพท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อความเจริญทางปัญญาของมนุษย ์และไดเ้ป็นท่ียอมรับวา่เป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง ท่ีค  านึงถึงการใหบ้ริการแก่สงัคมเป็นหลกั อาศยัวิธีการทางปัญญาในการให้บริการ ตอ้งไดรั้บการศึกษาอบรมมาเป็นระยะ
เวลานานพอสมควร มีความเป็นอิสระในการด าเนินการทางวิชาชีพ   มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ และมีองค์กรควบคุม พิทกัษ ์
คุม้ครอง และพฒันาในวชิาชีพ [2]  โดยมีคุรุสภาเป็นองคก์รหลกั ท าหนา้ท่ีก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของครูหรือ
มาตรฐานการปฏิบติัตน ซ่ึงผูท่ี้ประกอบวิชาชีพครูจะตอ้งยึดถือจรรยาบรรณและน าไปเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบติัในการ
ท างานให้มีคุณภาพ [3]  ซ่ึงปัจจุบนั เพ่ือให้มาตรฐานวิชาชีพครูเหมาะสมกบัสภาพสังคมในยุคเทคโนโลยี คุรุสภาไดก้ าหนด
ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556 ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาจะตอ้งปฏิบติัตาม ประกอบดว้ย มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบติังานและมาตรฐานการปฏิบติัตนหรือจรรยาบรรณของวชิาชีพ [2] 
 จรรยาบรรณในวิชาชีพครู เป็นประมวลมาตรฐานเก่ียวกับความประพฤติท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพครูจะตอ้งปฏิบัติอย่าง
ถูกตอ้ง เพ่ือรักษาเกียรติยศและสถานะของวิชาชีพครู ซ่ึงถา้ผูใ้ดกระท าผิดจรรยาบรรณจะตอ้งไดรั้บโทษต่างๆ ตามความผิดท่ีท า 
เช่น ว่ากล่าวตกัเตือน ถูกพกังาน หรือถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้ [3] มาตรฐานการปฏิบติัตนหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตามขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556  ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม เพ่ือใชค้วบคุมความประพฤติท่ีไม่
เหมาะสมกบัการเป็นครู อย่างไรก็ตาม แมมี้บทลงโทษท่ีชัดเจนและมีกฎระเบียบเก่ียวกบัการประกอบอาชีพครู ท่ีครูควรท่ีจะ
ปฏิบติั ก็ยงัมีครูจ านวนหน่ึงท่ีมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างไปจากหลกัคุณธรรม จริยธรรมเชิงจรรยาบรรณท่ีคุรุสภาก าหนด ดงัท่ี  เอมม่า 
อาสนจินดา และวีนนัท์กานต ์รุจิภกัด์ิ [4] ไดท้ าการวิจยั เร่ืองสภาพปัญหาจริยธรรมครู พบวา่ ผูป้กครองระบุพฤติกรรมของครูท่ี
เป็นรูปธรรม เช่น ติดการพนนั ด่ืมสุรา แต่งกายไม่เหมาะสม ลงโทษนกัเรียนรุนแรง พูดจาหยาบคาย ไม่อุทิศตนในการสอนอยา่ง
เตม็ความรู้ ความสามารถ เบียดบงัเวลาไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวอาจส่งผลให้สังคมขาดความเช่ือมัน่ต่อ
ระดบัคุณธรรม จริยธรรมของครูและไม่เกิดผลดีต่อผูเ้รียน ทั้งการส่งเสริมและการพฒันาผูเ้รียนให้มีศกัยภาพ  นอกจากน้ี ปนดัดา 
วฒัโน [5] ศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า การปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยูร่ะดบัมากท่ีสุด   ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก ไดแ้ก่ ความรู้
เร่ืองจรรยาบรรณวชิาชีพ รองลงมาคือเจตคติต่อวิชาชีพ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงานและแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ส าหรับอิทธิพลทางออ้ม คือนโยบายและการบริหารงาน ส่งผ่านไปยงัเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล  ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน  แรงจูงในในการปฏิบติังาน  เจตคติต่อวชิาชีพ  และส่งผา่นไปยงัการปฏิบติัตามวชิาชีพ  
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัในฐานะท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพครู มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวงการศึกษา และมีหนา้ท่ี
รับผิดชอบสอนจรรยาบรรณวิชาชีพครู ให้กบันกัศึกษาครูชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาไดรั้บความรู้ทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ จรรยาบรรณวิชาชีพครูถือเป็นสาระส าคัญท่ีต้องปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และการปฏิบัติ ได้เรียนรู้จาก



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 9 (January - April)  147  - 155  (2019)       Vol. 9, No. 1 

149 
 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2562 

ประสบการณ์จริง  สร้างจิตวิญญาณความเป็นครู ในการจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งมีการบูรณาการกับการวิจยั เพ่ือให้ผูส้อน 
ผูเ้รียนไดน้ าองคค์วามรู้ควบคู่กบัการปฏิบติั ซ่ึงผลการวิจยัเป็นขอ้มูลส าคญัในการน ามาอา้งอิงและใชป้ระโยชน์กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง จึง
สนใจศึกษาเร่ือง การปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู ตามความคิดเห็นของนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครู แสดงความเห็นต่อการ
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูของตน ผลวิจยัคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน ท าให้ทราบถึงการ
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูป้ระกอบวชิาชีพครู และเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะท าใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพครู ตระหนกั ต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือท่ีจะน าตนไปสู่ความเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพครู ตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ย การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
ของวชิาชีพ และเป็นท่ียอมรับศรัทธาของสงัคมต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาการปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู ตามความคิดเห็นของนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพของครูตามความคิดเห็นของนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1 คณะครุ

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จ าแนกตามสาขาวชิา 
 

ขอบเขตของการวจัิย  
ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยั  คือ  
1. ขอบเขตด้านตวัแปร 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัก าหนดไว ้ดงัน้ี  
1.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ สาขาวิชาท่ีเรียน ประกอบดว้ย การศึกษาปฐมวยั  คณิตศาสตร์ภาษาไทย  

ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน  คอมพิวเตอร์ศึกษา วทิยาศาสตร์ทัว่ไป สงัคมศึกษา และเทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา  
1.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ การปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู จ านวน 5 ดา้น 

คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และ 
จรรยาบรรณต่อสงัคม   

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีว่จิยั ได้แก่ 
2.1 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 สาขาวชิา รวมทั้งส้ิน  410  คน 
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 สาขาวชิา รวมทั้งส้ิน 201 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง แต่ละประเภทจากตารางเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970,p.608) [6]  ใชว้ธีิเทียบบญัญติัไตรยางศแ์ต่ละสาขาวชิา และสุ่มอยา่งง่าย 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ  แบบสอบถามซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล  แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี ตอน

ท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นการตรวจสอบรายการ(Check List) ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามการปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครูตามความคิดเห็นของนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1  คณะครุศาสตร์ 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์มีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบโดย
แบ่งเป็น 5 ระดบั (Ratting Scale) 

วธีิการสร้างเคร่ืองมอื 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือ ส าหรับการวจิยัตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐาน จรรยาบรรณวชิาชีพครู แบบแผนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคก์ารปฏิบติั

ตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู  
2. ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขอบเขตและแนวทางก าหนดไว ้ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ท่ีมีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

(Rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ประกอบดว้ย แบบสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู 
จ านวน 5 ดา้น คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ  จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณต่อสงัคม    

3. น าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบเคร่ืองมือ จ านวน 3 ท่าน  
4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้กบันกัศึกษาครู ชั้นปีท่ี 1 ท่ีมิใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน และน าไปหา

ค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวธีิหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบรัค ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86  
5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ท าเป็นฉบบัสมบูรณ์เพ่ือเก็บขอ้มูลต่อไป 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คณะผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
 1. น าแบบสอบถามใหก้บัอาจารยผ์ูส้อนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  และรวบรวมส่งผูว้จิยั  ไดรั้บคืนมาร้อยละ 100 
 2. น าแบบสอบถามมาวเิคราะห์ และตรวจใหค้ะแนนตามท่ีก าหนด ดว้ยวธีิทางสถิติ โดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล โดย ใชว้ิธีการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)   
 

สรุปผลการวจัิย  
1. การปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพของครู  ตามความคิดเห็นของนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   เรียงตามล าดบั คือ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ  จรรยาบรรณต่อตนเอง  และ จรรยาบรรณ ต่อสงัคม แสดงไดด้งัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 แสดงการปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพของครู โดยรวม  

จรรยาบรรณวชิาชีพของครู  ̅ S.D.    ระดบั 
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 4.32 .52    มาก 
2. จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 4.34 .43    มาก 
3. จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 4.34 .48    มาก 
4. จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 4.36 .59    มาก 

5. จรรยาบรรณต่อสงัคม  4.26 .59    มาก 
เฉล่ียรวม 4.32 0.42   มาก 

 

ผลการวจิยั รายดา้น พบวา่ 
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1.1 ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามล าดบั คือ ปฏิบติัตนเหมาะสมกบัสถานภาพ 
และเป็นแบบอย่างท่ีดี คน้ควา้ แสวงหา และน าเทคนิคดา้นวิชาชีพครู ท่ีพฒันา และกา้วหน้าเป็นท่ียอมรับมาใชแ้ก่ศิษยใ์ห้เกิด
ผลสมัฤทธ์ิท่ีพึงประสงคข์อ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ยคือปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวิตตามประเพณีและวฒันธรรม
ไทยดี แสดงไดด้งัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 แสดงการปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพของครู  ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง 
จรรยาบรรณต่อตนเอง  ̅ S.D.  ระดบั 

1.ปฏิบติัตนเหมาะสมกบัสถานภาพและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2.ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิตตามประเพณีและ
วฒันธรรมไทย 
3. ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จอยา่งมีคุณภาพ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
4. ศึกษา หาความรู้ วางแผนพฒันาตนเอง พฒันางานและสะสม
ผลงานอยา่งสม ่าเสมอ 
5. คน้ควา้ แสวงหา และน าเทคนิคดา้นวิชาชีพครู ท่ีพฒันา และ
กา้วหนา้เป็นท่ียอมรับมาใชแ้ก่ศิษยใ์หเ้กิดผลสมัฤทธ์ิท่ีพึงประสงค ์

4.39 
4.24 

 
4.34 

 
4.30 

 
4.35 

 

.63     มาก 

.70     มาก 
 

.73     มาก 
 

.67     มาก 
 

.65    มาก 

เฉล่ียรวม 4.32 0.19   มาก 
 

1.2 ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  เรียงตามล าดบั คือ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ
ซ่ือสตัยสุ์จริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ อุทิศตนเพ่ือความกา้วหนา้ของวชิาชีพครู ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย 
คือ รักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพครู และใชอ้งคค์วามรู้หลากหลายในการปฏิบติัหนา้ท่ี และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
สมาชิกในองคก์าร  แสดงไดด้งัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่ 3   แสดงการปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพของครู  ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  ̅ S.D.  ระดบั 

1. แสดงความช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่าของวชิาชีพครู 
2. รักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพครู 
3. ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานในวชิาชีพครูใหส้าธารณชนรับรู้ 
4. อุทิศตนเพ่ือความกา้วหนา้ของวชิาชีพครู 
5. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบซ่ือสัตยสุ์จริต 
ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ 
6. เลือกใชห้ลกัวชิาท่ีถูกตอ้ง สร้างสรรคเ์ทคนิค วธีิการใหม่ๆ เพ่ือ
พฒันาวชิาชีพครู 
7. ใชอ้งคค์วามรู้หลากหลายในการปฏิบติัหนา้ท่ี และแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสมาชิกในองคก์าร 
8. เขา้ร่วมกิจกรรมของวชิาชีพครูหรือองคก์รวชิาชีพอยา่งสร้างสรรค ์

4.35 
4.27 
4.35 
4.36 
4.42 

 
4.33 

 
4.27 

 
4.33 

.64    มาก 

.62    มาก 

.61    มาก 

.64    มาก 

.64    มาก 
 

.70    มาก 
 

.67    มาก 
 

.62    มาก 
เฉล่ียรวม 4.34 0.43   มาก 
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1.3  ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามล าดบั คือ ให้ค  าปรึกษาหรือช่วยเหลือ
ศิษยด์ว้ยความเมตตากรุณาอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถและเสมอภาค   ตั้งใจเสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือให้สิทธ์ิ
ไดรั้บการพฒันาตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจของแต่ละบุคคล และส่งเสริมใหศิ้ษยส์ามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ย
ตนเองจากส่ืออุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย คือ ใหศิ้ษยมี์ส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และ
เลือกวชิาการปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และ สร้างเสริมความภาคภูมิใจใหแ้ก่ศิษยด์ว้ยการรับฟังความคิดเห็น ยกยอ่ง ชมเชย และ
ใหก้ าลงัใจอยา่งกลัยาณมิตร แสดงไดด้งัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4 แสดงการปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพของครู   ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ   

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  ̅ S.D.    ระดบั 
1. ให้ค  าปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษยด์ว้ยความเมตตากรุณาอย่างเต็มก าลงั
ความสามารถและเสมอภาค 

4.45 .60      มาก 

2. สนบัสนุนการด าเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็กเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส 4.32 .71      มาก 
3. ตั้งใจเสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบติัหน้าท่ี เพ่ือให้สิทธ์ิไดรั้บการ
พฒันาตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจของแต่ละบุคคล 

4.33 .69      มาก 

4. ส่งเสริมให้ศิษยส์ามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากส่ืออุปกรณ์ 
และแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

4.33 .64      มาก 

5. ให้ศิษย์มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิชาการปฏิบัติ                      
ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 

4.30 .69      มาก 

6. สร้างเสริมความภาคภูมิใจใหแ้ก่ศิษยด์ว้ยการรับฟังความคิดเห็น ยกยอ่ง 

ชมเชย และใหก้ าลงัใจอยา่งกลัยาณมิตร 

4.30 .73      มาก 

เฉล่ียรวม 4.34 0.48    มาก 
 

1.4  ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามล าดบั คือ มีความรัก ความ
สามคัคีและร่วมใจกนัผนึกก าลงัใจในการพฒันาการศึกษา เสียสละ เอ้ืออาทร และให้ความช่วยเหลือเพ่ือนครูดว้ยกนั แสดงไดด้งั
ตารางท่ี 5 

 

ตารางที ่ 5  แสดงการปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพของครู  ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ  ̅ S.D. ระดบั 

1. เสียสละ เอ้ืออาทร และให้ความช่วยเหลือเพ่ือนครู
ดว้ยกนั 
2.มีความรัก ความสามคัคีและร่วมใจกนัผนึกก าลงัใจในการ
พฒันาการศึกษา 

4.35 
4.37 

.67 

.66 
มาก 
มาก 

เฉล่ียรวม 4,36 .59 มาก 
 

1.5 ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามล าดบั คือ ยึดมัน่ สนับสนุน และส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข จดักิจกรรมส่งเสริมใหศิ้ษยเ์กิดการเรียนรู้และสามารถด าเนิน
ชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย คือ น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมมาเป็นปัจจยัในการจดัการ
เรียนการสอนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  แสดงไดด้งัตาราง ท่ี 6 
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ตารางที ่ 6  แสดงการปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพของครู   ดา้นจรรยาบรรณต่อสงัคม 

จรรยาบรรณต่อสังคม  ̅ S.D. 
1. ยดึมัน่ สนบัสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ 
2. น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมมาเป็นปัจจยัในการ
จดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3. จดักิจกรรมส่งเสริมใหศิ้ษยเ์กิดการเรียนรู้และสามารถด าเนิน
ชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป็นผูน้ าในการวางแผนและด าเนินการเพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
พฒันาเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรม 

4.33 
 

4.20 
 

4.28 
 

4.22 
 

.69 
 

.71 
 

.73 
 

.78 
 

เฉล่ียรวม      4.26           .59 
 

2. การเปรียบเทียบการปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครูตามความคิดเห็นของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จ าแนกตามสาขาวชิา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั แสดงไดด้งัตาราง ท่ี 7 

 

ตารางที ่ 7  แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพของครู 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 8 1.54 .19 1.09 .37 
ภายในกลุ่ม 192 33.78 .18   

รวม 200 35.32    
 

*P ≤ .05 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
1. ผลการวิจยัพบว่า การปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พบว่า มีค่าเฉล่ีย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นเคร่ืองเหน่ียวร้ังและเป็นแนวทางส าหรับการประกอบสัมมาอาชีพ  ผูท่ี้ประกอบวิชาชีพครูตอ้งยึดถือ
และปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด จึงจะไดช่ื้อวา่ เป็นผูท่ี้ด ารงไวซ่ึ้งจรรยาบรรณท่ีดีของวชิาชีพครู เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง
ของตนเองและผูป้ระกอบวชิาชีพครูทุกคน [2] และนอกจากน้ี อาจเป็นเพราะ จรรยาบรรณวชิาชีพของครู เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ี
ส าคญัในมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและเป็นขอ้บงัคบั วา่ดว้ยจรรยาบรรณวิชาชีพ แห่งพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พทุธศกัราช 2546 ซ่ึงโดยอาศยั กฎหมายดงักล่าว คณะกรรมการคุรุสภา จึงออกขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณ
ของวชิาชีพ ก าหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติและปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมี 5 ดา้น ครูจึงให้
ความส าคญัและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด   นกัศึกษาไดรั้บรู้ถึงการแสดงพฤติกรรมของครูท่ีแสดงถึงการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู จึงมีความเห็นวา่ครูของตนไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณทุกดา้นเป็นอย่างมาก   จึงท าให้ผลการวิจยัพบว่าการปฏิบติัตน
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพของครู มีค่าเฉล่ีย โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ทศันา วจั
นะประดิษฐ ์และ พนมพร จนัทรปัญญา [7]  ท่ีพบวา่ การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของปนัดดา  วฒัโน [5]  พบวา่ ครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีระดบัของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยูใ่น
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ระดบัมากท่ีสุด และ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของพดัชา ช่วยปลอดและคณะ [8]  ผลการวิจยัปรากฏวา่ ครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 14 มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ มีค่าเฉล่ียล าดบัแรก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากนกัศึกษา
รับรู้การแสดงพฤติกรรมของครูในลกัษณะครูใหเ้กียรติและแสดงความเคารพแก่เพ่ือนครูท่ีอาวโุสและครูให้ก าลงัใจและช่วยเหลือ
เพื่อนครู เม่ือเพ่ือนครูมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติัราชการและเร่ืองส่วนตวั ตลอดจนครูให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูล
เพ่ือนครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยความเตม็ใจ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สิริวรรณ กสิบาล [9] ท่ีพบวา่ ดา้นการ
ช่วยเหลือเก้ือกลูครูและชุมชนในทางสร้างสรรค ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   ส่วนด้านจรรยาบรรณต่อสังคม มีค่าเฉล่ียล าดับ
สุดทา้ย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากนกัศึกษารับรู้การแสดงพฤติกรรมของครู ในบทบาทและท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าสังคม ซ่ึงครูจะตอ้งมีหลกั
คุณธรรมในด้านสังคมและยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง ในฐานสมาชิกของสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนดไว ้   สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของคุณัชญา สมจิตร และ ผดุง พรมมูล [1] พบวา่ การ
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของครูดา้นจรรยาบรรณต่อสังคมมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ยสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุวีธา ฤกษ์
เกษม, ฐิติพร พิชญกลุ และ อรสา โกศลานนัทกลุ [10]  พบวา่ ครูผูส้อนมีการปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดา้นมาตรฐานการปฏิบติัตน อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นจรรยาบรรณต่อ
วชิาชีพ รองลงมา มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 2 ดา้น คือ ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ และดา้นจรรยาบรรณต่อสงัคม 

2. การเปรียบเทียบการปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครูตามความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จ าแนกตามสาขาวชิา พบวา่ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากจรรยาบรรณ
วชิาชีพของครูเป็นดงัศีลธรรมท่ีมีทั้งเป็นขอ้พึงปฏิบติัเพ่ือประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและขอ้ไม่พึงปฏิบติั ครูจึงยดึถือวา่เป็นส่ิงท่ี
ส าคญัยิง่ ในการประกอบวชิาชีพครู เพ่ือรักษาเกียรติศกัด์ิศรี และส่งเสริมเกียรติคุณแห่งวชิาชีพและเป็นแบบแผนในการปฏิบติังาน
อยา่งเท่าเทียมกนัทุกดา้น  นกัศึกษาทุกสาขาวชิาไดรั้บรู้พฤติกรรมและการปฏิบติัตนของครูในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั วา่ครูตอ้งถือ
ปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพของครู ดงันั้นผลการวจิยัจึงพบวา่การปฏิบติัตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพของ
ครู ความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ าแนกตามสาขาวชิาจึงไม่แตกต่างกนั  ผลการศึกษาคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จริยา 
บุญธรรม และนิภา ศรีไพโรจน์ [11] พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
โรงเรียนในกลุ่มสหวทิยาเขตสตัตบงกช สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั
และ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของคุณัชญา สมจิตร และ ผดุง พรมมูล [1] ท่ีพบวา่ การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู
ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัชุมพร ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1. จากผลการวจิยัพบวา่ ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม มีความคิดเห็นวา่มีการปฏิบติั ล าดบัสุดทา้ย ดงันั้นสถานศึกษาควรมี

กิจกรรมให้ครูผูส้อนไดพ้ฒันาตนเองในการเป็นผูน้ าดา้นสังคมอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือส่งเสริมให้ครูผูส้อนปฏิบติัหน้าท่ีดา้นสังคม
ร่วมกบัผูรั้บบริการดว้ยความมัน่ใจและเต็มใจ และควรมีนโยบายส่งเสริมให้ครูน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมมาเป็น
ปัจจยัในการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2. จากผลการวจิยัพบวา่ความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพของครู แมจ้ะพบวา่มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก สถานศึกษาควรมีนโยบายส่งเสริม กระตุน้ครูดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยา่งสม ่าเสมอ และควรมีการจดัอบรม
และจดักิจกรรมดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือกระตุน้ย  ้าเตือนให้ครูตระหนักและปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้อย่าง
สม ่าเสมอ 

ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 
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