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บทคัดย่อ

 กำรศึกษำเรื่อง กำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครูตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ ชั้นปีที่ 1 

คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณ

วิชำชีพของครู 2) เปรียบเทียบกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ  

ชัน้ปีที ่1 จสำแนกตำมสำขำวชิำ กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศกึษำครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษำชัน้ปีที ่1 คณะครศุำสตร์ มหำวทิยำลยั

รำชภัฏรำชนครินทร์ จำก 9 สำขำวิชำ รวมทั้งสิ้น 201 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้เป็นแบบสอบถำม สถิติที่ใช้

ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) กำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ 

ชัน้ปีที ่1 มค่ีำเฉลีย่โดยรวมและรำยด้ำนอยูใ่นระดบัมำก โดยด้ำนทีม่ค่ีำเฉลีย่สงูสดุ คอื ด้ำนจรรยำบรรณต่อผูร่้วมประกอบ

วิชำชีพ รองลงมำ คือ ด้ำนจรรยำบรรณต่อวิชำชีพซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับด้ำนจรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร ด้ำนจรรยำบรรณ

ต่อตนเอง และ ด้ำนจรรยำบรรณต่อสังคม 2) กำรเปรียบเทียบกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู 

ตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำชั้นปีที่ 1 จสำแนกตำมสำขำวิชำ มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน

ค�าส�าคัญ: จรรยำบรรณวิชำชีพครู กำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ นักศึกษำครู

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 
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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, 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

 กำรจดักำรศกึษำให้มคีณุภำพในระดบัสถำนศกึษำนัน้จะขึน้อยูก่บัองค์ประกอบหรอืปัจจยัต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องหลำย

ประกำร ผู้ที่มีบทบำทและควำมสสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง คือ ครู ซึ่งเป็นแรงผลักดันโดยมีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

ในกำรสร้ำงคนให้เป็นผู้ใหญ่พัฒนำประเทศชำติในอนำคตให้เป็นคนดีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประกอบกับมีคุณธรรม 

จริยธรรมควบคู่กันไป [1] ในปัจจุบัน วิชำชีพครู เป็นอำชีพที่มีควำมสสำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมเจริญทำงปัญญำของมนุษย์ 

และได้เป็นที่ยอมรับว่ำเป็นวิชำชีพชั้นสูง ท่ีคสำนึงถึงกำรให้บริกำรแก่สังคมเป็นหลัก อำศัยวิธีกำรทำงปัญญำในกำร 

ให้บริกำร ต้องได้รับกำรศึกษำอบรมมำเป็นระยะเวลำนำนพอสมควร มีควำมเป็นอิสระในกำรดสำเนินกำรทำงวิชำชีพ  

มีจรรยำบรรณของวิชำชีพ และมีองค์กรควบคุม พิทักษ์ คุ้มครอง และพัฒนำในวิชำชีพ [2] โดยมีคุรุสภำเป็นองค์กร 

หลัก ทสำหน้ำที่กสำหนดมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณของครูหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติตน ซึ่งผู้ที่ประกอบวิชำชีพ

ครูจะต้องยึดถือจรรยำบรรณและนสำไปเป็นแนวทำงกำรประพฤติปฏิบัติในกำรทสำงำนให้มีคุณภำพ [3] ซึ่งปัจจุบัน เพื่อ

ให้มำตรฐำนวิชำชีพครูเหมำะสมกับสภำพสังคมในยุคเทคโนโลยี คุรุสภำได้กสำหนดข้อบังคับคุรุสภำ ว่ำด้วยมำตรฐำน

วชิำชพี พ.ศ. 2556 ซึง่ผูป้ระกอบวชิำชพีทำงกำรศกึษำจะต้องปฏบิตัติำม ประกอบด้วย มำตรฐำนควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติตนหรือจรรยำบรรณของวิชำชีพ [2]

 จรรยำบรรณในวิชำชีพครู เป็นประมวลมำตรฐำนเกี่ยวกับควำมประพฤติที่ผู้ประกอบวิชำชีพครูจะต้องปฏิบัติ

อย่ำงถูกต้อง เพื่อรักษำเกียรติยศและสถำนะของวิชำชีพครู ซึ่งถ้ำผู้ใดกระทสำผิดจรรยำบรรณจะต้องได้รับโทษต่ำง ๆ  

ตำมควำมผิดที่ทสำ เช่น ว่ำกล่ำวตักเตือน ถูกพักงำน หรือถูกยกเลิกใบประกอบวิชำชีพได้ [3] มำตรฐำนกำรปฏิบัติตน

หรือจรรยำบรรณของวิชำชีพ ตำมข้อบังคับคุรุสภำ ว่ำด้วยมำตรฐำนวิชำชีพ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 5 ด้ำน คือ จรรยำ

บรรณต่อตนเอง จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ และจรรยำ

บรรณต่อสังคม เพื่อใช้ควบคุมควำมประพฤติที่ไม่เหมำะสมกับกำรเป็นครู อย่ำงไรก็ตำม แม้มีบทลงโทษที่ชัดเจนและ

มีกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพครู ที่ครูควรที่จะปฏิบัติ ก็ยังมีครูจสำนวนหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่แตกต่ำงไปจำก

หลักคุณธรรม จริยธรรมเชิงจรรยำบรรณท่ีคุรุสภำกสำหนด ดังที่ เอมม่ำ อำสนจินดำ และวีนันท์กำนต์ รุจิภักดิ์ [4] ได้

ทสำกำรวิจัย เรื่องสภำพปัญหำจริยธรรมครู พบว่ำ ผู้ปกครองระบุพฤติกรรมของครูที่เป็นรูปธรรม เช่น ติดกำรพนัน ดื่ม

สรุำ แต่งกำยไม่เหมำะสม ลงโทษนกัเรยีนรนุแรง พดูจำหยำบคำย ไม่อทุศิตนในกำรสอนอย่ำงเต็มควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
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เบยีดบงัเวลำไปเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตน ซึง่ผลกำรวจิยัดงักล่ำวอำจส่งผลให้สงัคมขำดควำมเชือ่มัน่ต่อระดบัคณุธรรม 

จรยิธรรมของครแูละไม่เกดิผลดต่ีอผูเ้รยีน ทัง้กำรส่งเสรมิและกำรพฒันำผูเ้รยีนให้มศีกัยภำพ นอกจำกนี ้ปนดัดำ วฒัโน 

[5] ศึกษำปัจจัยเชิงสำเหตุท่ีมีต่อกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครูในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ กำรปฏิบัติ

ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครูในภำคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระดับมำกที่สุด ปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิพลทำงตรงเชิงบวก 

ได้แก่ ควำมรู้เรื่องจรรยำบรรณวิชำชีพ รองลงมำคือเจตคติต่อวิชำชีพ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในหน่วยงำนและ 

แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน สสำหรับอิทธิพลทำงอ้อม คือนโยบำยและกำรบริหำรงำน ส่งผ่ำนไปยังเงินเดือนและ 

ผลประโยชน์เกื้อกูล ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน แรงจูงในในกำรปฏิบัติงำน เจตคติต่อวิชำชีพ และส่งผ่ำนไปยัง

กำรปฏิบัติตำมวิชำชีพ

 จำกเหตุผลที่กล่ำวมำ ผู้วิจัยในฐำนะที่ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ประกอบวิชำชีพครู มีส่วนเก่ียวข้องกับวงกำรศึกษำ และ

มหีน้ำทีร่บัผดิชอบสอนจรรยำบรรณวชิำชพีคร ูให้กบันกัศกึษำครชูัน้ปีที ่1 คณะครศุำสตร์ เพือ่ให้นกัศกึษำได้รบัควำมรู้ 

ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จรรยำบรรณวิชำชีพครูถือเป็นสำระสสำคัญที่ต้องปลูกฝังให้นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้และกำร

ปฏิบัติ ได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง สร้ำงจิตวิญญำณควำมเป็นครู ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงต้องมีกำรบูรณำ

กำรกับกำรวิจัย เพื่อให้ผู้สอน ผู้เรียนได้นสำองค์ควำมรู้ควบคู่กับกำรปฏิบัติ ซึ่งผลกำรวิจัยเป็นข้อมูลสสำคัญในกำรนสำ

มำอ้ำงอิงและใช้ประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้อง จึงสนใจศึกษำเรื่อง กำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู  

ตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ ชั้นปีที่ 1 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับจรรยำบรรณวิชำชีพครู แสดงควำมเห็นต่อกำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพของครูของตน 

ผลวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทสำให้ทรำบถึงกำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพของ

ผู้ประกอบวิชำชีพครู และเป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่จะทสำให้ผู้ประกอบวิชำชีพครู ตระหนัก ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อที่จะ

นสำตนไปสู่ควำมเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครู ตำมข้อบังคับคุรุสภำว่ำด้วย กำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ และ

เป็นที่ยอมรับศรัทธำของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ  

ชั้นปีที่ 1 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์

 2. เพื่อเปรียบเทียบกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครูตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ  

ชั้นปีที่ 1 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ จสำแนกตำมสำขำวิชำ

ขอบเขตของการวิจัย

ผู้วิจัยได้กสำหนดขอบเขตกำรวิจัย คือ

 1. ขอบเขตด้ำนตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยกสำหนดไว้ ดังน้ี 1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent 

Variables) คอื สำขำวชิำทีเ่รยีน ประกอบด้วย กำรศกึษำปฐมวยั คณติศำสตร์ภำษำไทย ภำษำองักฤษ ภำษำจนี คอมพวิเตอร์

ศึกษำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป สังคมศึกษำ และเทคโนโลยีกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ 1.2 ตัวแปรตำม (Dependent 

Variables) คอื กำรปฏบิตัตินตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวชิำชพีของคร ูจสำนวน 5 ด้ำน คอื จรรยำบรรณต่อตนเอง จรรยำ

บรรณต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ และ จรรยำบรรณต่อสังคม

 2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีวิจัย ได้แก่ 2.1 ประชำกร ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษำ  

ชั้นปีที่ 1 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 9 สำขำวิชำ รวมทั้งสิ้น 410 คน  
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2.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษำชั้นปีที่ 1 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์  

ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 9 สำขำวิชำ รวมทั้งสิ้น 201 คน กสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง แต่ละประเภทจำกตำรำงเครจซี่

และมอร์แกน [6] ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยำงศ์แต่ละสำขำวิชำ และสุ่มอย่ำงง่ำย

วิธีด�าเนินการวิจัย

 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นี ้คอื แบบสอบถำมซึง่ใช้เป็นเครือ่งมอืเกบ็รวบรวมข้อมลู แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี้ 

ตอนที ่1 แบบสอบถำมทีเ่กีย่วกบัข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม มลีกัษณะเป็นกำรตรวจสอบรำยกำร (Check List) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถำมกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครูตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ ชั้นปีที่ 1 

คณะครุศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัรำชนครนิทร์มลีกัษณะแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) เป็นแบบสอบถำม

แบบเลือกตอบโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ (Ratting Scale)

 วธิกีารสร้างเครือ่งมอื ผูว้จิยัได้ดสำเนนิกำรสร้ำงเครือ่งมอื สสำหรบักำรวจิยัตำมขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้1) ศกึษำเอกสำร 

ตสำรำ งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัมำตรฐำน จรรยำบรรณวชิำชพีคร ูแบบแผนพฤติกรรมทีพ่งึประสงค์กำรปฏิบติัตนตำมจรรยำ

บรรณวิชำชีพครู 2) ดสำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือตำมขอบเขตและแนวทำงกสำหนดไว้ ได้แก่ แบบสอบถำม ที่มีมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ 5 ระดบั (Rating scale) ตำมแบบของลเิคร์ิท (Likert) ประกอบด้วย แบบสอบถำมเกีย่วกบักำรปฏบิตัตินตำม

มำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู จสำนวน 5 ด้ำน คือ จรรยำบรรณต่อตนเอง จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณ

ต่อผู้รับบริกำร จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ และจรรยำบรรณต่อสังคม 3) นสำแบบสอบถำมเสนอผู้เชี่ยวชำญ

เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ จสำนวน 3 ท่ำน 4) นสำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับนักศึกษำครู ชั้นปีที่ 

1 ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 30 คน และนสำไปหำค่ำควำมเชื่อมั่นด้วยวิธีหำค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟำของครอนบรัค ได้ค่ำ

ควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.86 5) นสำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วทสำเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บข้อมูลต่อไป

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดสำเนินกำร ดังนี้ 1) นสำแบบสอบถำมให้กับอำจำรย์ผู้สอนนักศึกษำชั้นปีที่ 1 และ

รวบรวมส่งผู้วิจัย ได้รับคืนมำร้อยละ 100 2) นสำแบบสอบถำมมำวิเครำะห์ และตรวจให้คะแนนตำมที่กสำหนด ด้วยวิธี

ทำงสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสสำเร็จรูป

 การวเิคราะห์ข้อมูลโดย ใช้วธิกีำรแจกแจงควำมถี ่ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน และวเิครำะห์ควำม

แปรปรวนทำงเดียว (One Way ANOVA)

สรุปผลการวิจัย

 1. กำรปฏบิตัตินตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวชิำชพีของคร ูตำมควำมคดิเหน็ของนกัศกึษำ ชัน้ปีที ่1 คณะครศุำสตร์

มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครนิทร์ โดยรวมและรำยด้ำนอยูใ่นระดบัมำก เรยีงตำมลสำดบั คอื จรรยำบรรณต่อผูร่้วมประกอบ

วิชำชีพ จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร จรรยำบรรณต่อตนเอง และ จรรยำบรรณต่อสังคม แสดง

ได้ดังตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู โดยรวม

จรรยาบรรณวิชาชีพของครู S.D. ระดับ

1. จรรยำบรรณต่อตนเอง 4.32 .52 มำก

2. จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 4.34 .43  มำก

3. จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร 4.34 .48 มำก

4. จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ 4.36 .59  มำก

5. จรรยำบรรณต่อสังคม 4.26 .59  มำก

เฉลี่ยรวม 4.32 0.42 มำก

ผลการวิจัย รายด้าน พบว่า

 1.1 ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกข้อ เรียงตำมลสำดับ คือ ปฏิบัติตนเหมำะสมกับ

สถำนภำพและเป็นแบบอย่ำงที่ดี ค้นคว้ำ แสวงหำ และนสำเทคนิคด้ำนวิชำชีพครู ที่พัฒนำ และก้ำวหน้ำเป็นที่ยอมรับมำ

ใช้แก่ศิษย์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยลสำดับสุดท้ำยคือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรดสำเนินชีวิต

ตำมประเพณีและวัฒนธรรมไทยดี แสดงได้ดังตำรำงที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ด้ำนจรรยำบรรณต่อตนเอง

จรรยาบรรณต่อตนเอง S.D. ระดับ

1. ปฏิบัติตนเหมำะสมกับสถำนภำพและเป็นแบบอย่ำงที่ดี

2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรดสำเนินชีวิตตำมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

3. ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้สสำเร็จอย่ำงมีคุณภำพตำมเป้ำหมำย

ที่กสำหนด

4. ศึกษำ หำควำมรู้ วำงแผนพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและสะสมผลงำนอย่ำง

สมส่ำเสมอ

5. ค้นคว้ำ แสวงหำ และนสำเทคนิคด้ำนวิชำชีพครู ที่พัฒนำ และก้ำวหน้ำเป็นที่

ยอมรับมำใช้แก่ศิษย์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์

4.39

4.24

4.34

4.30

4.35

.63

.70 

.73 

.67 

.65 

มำก

มำก

มำก

มำก

มำก

เฉลี่ยรวม 4.32 0.19 มำก

 1.2 ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกข้อ เรียงตำมลสำดับ คือ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับ

ผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตตำมกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทำงรำชกำร อุทิศตนเพื่อควำมก้ำวหน้ำของวิชำชีพครู ข้อที่มี

ค่ำเฉลี่ยลสำดับสุดท้ำย คือ รักษำชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพครู และใช้องค์ควำมรู้หลำกหลำยในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมำชิกในองค์กำร แสดงได้ดังตำรำงที่ 3

X

X
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ตารางที่ 3 แสดงกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ด้ำนจรรยำบรรณต่อวิชำชีพ

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ S.D. ระดับ

1. แสดงควำมชื่นชมและศรัทธำในคุณค่ำของวิชำชีพครู

2. รักษำชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพครู

3. ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงำนในวิชำชีพครูให้สำธำรณชนรับรู้

4. อุทิศตนเพื่อควำมก้ำวหน้ำของวิชำชีพครู

5. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต ตำมกฎ ระเบียบ และแบบแผน

ของทำงรำชกำร

6. เลอืกใช้หลกัวชิำทีถ่กูต้อง สร้ำงสรรค์เทคนคิ วธิกีำรใหม่ ๆ  เพือ่พฒันำวชิำชีพครู

7. ใช้องค์ควำมรู้หลำกหลำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมำชิก

ในองค์กำร

8. เข้ำร่วมกิจกรรมของวิชำชีพครูหรือองค์กรวิชำชีพอย่ำงสร้ำงสรรค์

4.35

4.27

4.35

4.36

4.42

4.33

4.27

4.33

.64

.62

.61

.64

.64

.70

.67

.62

 มำก

 มำก

 มำก

 มำก

 มำก

 มำก

 มำก

 มำก

เฉลี่ยรวม 4.34 0.43 มำก

 1.3 ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกข้อ เรียงตำมลสำดับ คือ ให้คสำปรึกษำหรือช่วย

เหลือศิษย์ด้วยควำมเมตตำกรุณำอย่ำงเต็มกสำลังควำมสำมำรถและเสมอภำค ต้ังใจเสียสละ และอุทิศตนในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ เพื่อให้สิทธิ์ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของแต่ละบุคคล และส่งเสริมให้ศิษย์

สำมำรถแสวงหำควำมรูไ้ด้ด้วยตนเองจำกสือ่อปุกรณ์ และแหล่งเรยีนรูอ้ย่ำงหลำกหลำย ข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่ลสำดบัสดุท้ำย คอื 

ให้ศิษย์มีส่วนร่วมวำงแผนกำรเรียนรู้ และเลือกวิชำกำรปฏิบัติที่เหมำะสมกับตนเอง และ สร้ำงเสริมควำมภำคภูมิใจ 

ให้แก่ศิษย์ด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็น ยกย่อง ชมเชย และให้กสำลังใจอย่ำงกัลยำณมิตร แสดงได้ดังตำรำงที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ด้ำนจรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ S.D. ระดับ

1. ให้คสำปรึกษำหรือช่วยเหลือศิษย์ด้วยควำมเมตตำกรุณำอย่ำงเต็มกสำลังควำม

สำมำรถและเสมอภำค

4.45 .60 มำก

2. สนับสนุนกำรดสำเนินงำนเพื่อปกป้องสิทธิเด็กเยำวชนและผู้ด้อยโอกำส 4.32 .71 มำก

3. ตั้งใจเสียสละ และอุทิศตนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อให้สิทธิ์ได้รับกำรพัฒนำ

ตำมควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของแต่ละบุคคล

4.33 .69  มำก

4. ส่งเสริมให้ศิษย์สำมำรถแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเองจำกสื่ออุปกรณ์ และ

แหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย

4.33 .64 มำก

5. ให้ศิษย์มีส่วนร่วมวำงแผนกำรเรียนรู้ และเลือกวิชำกำรปฏิบัติ ที่เหมำะสมกับตนเอง 4.30 .69 มำก

6. สร้ำงเสรมิควำมภำคภมูใิจให้แก่ศษิย์ด้วยกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ ยกย่อง ชมเชย 

และให้กสำลังใจอย่ำงกัลยำณมิตร

4.30 .73 มำก

เฉลี่ยรวม 4.34 0.48 มำก

X

X
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 1.4 ด้ำนจรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกข้อ เรียงตำมลสำดับ คือ มีควำมรัก 

ควำมสำมคัคแีละร่วมใจกนัผนกึกสำลงัใจในกำรพฒันำกำรศกึษำ เสยีสละ เอือ้อำทร และให้ควำมช่วยเหลอืเพือ่นครดู้วย

กัน แสดงได้ดังตำรำงที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ด้ำนจรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ S.D. ระดับ

1.  เสียสละ เอื้ออำทร และให้ควำมช่วยเหลือเพื่อนครูด้วยกัน

2. มคีวำมรกั ควำมสำมคัคแีละร่วมใจกนัผนกึกสำลงัใจในกำรพฒันำกำรศกึษำ

4.35

4.37

.67

.66

มำก

มำก

เฉลี่ยรวม 4.36 .59 มำก

 1.5 ด้ำนจรรยำบรรณต่อสงัคม มค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดบัมำกทกุข้อ เรยีงตำมลสำดบั คอื ยดึมัน่ สนบัสนนุ และส่งเสรมิ

กำรปกครองระบอบประชำธปิไตย อนัมพีระมหำกษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ จดักจิกรรมส่งเสรมิให้ศษิย์เกดิกำรเรยีนรูแ้ละ

สำมำรถดสำเนนิชวีติตำมหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่ลสำดบัสดุท้ำย คอื นสำภมูปัิญญำท้องถิน่และศลิปวฒันธรรม

มำเป็นปัจจัยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แสดงได้ดังตำรำง ที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ด้ำนจรรยำบรรณต่อสังคม

จรรยาบรรณต่อสังคม S.D.

1.  ยดึมัน่ สนบัสนนุ และส่งเสรมิกำรปกครองระบอบประชำธปิไตย อนัมพีระมหำกษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมุข

2.  นสำภูมิปัญญำท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมำเป็นปัจจัยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

3.  จดักจิกรรมส่งเสรมิให้ศษิย์เกดิกำรเรยีนรูแ้ละสำมำรถดสำเนนิชวีติตำมหลักเศรษฐกิจพอเพยีง

4.  เป็นผู้นสำในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนำเศรษฐกิจ 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม

4.33

4.20

4.28

4.22

.69

.71

.73

.78

เฉลี่ยรวม 4.26 .59

 2.  กำรเปรียบเทียบกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครูตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ ชั้นปี

ที่ 1 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ จสำแนกตำมสำขำวิชำ พบว่ำ ไม่แตกต่ำงกัน แสดงได้ดังตำรำง ที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงกำรเปรียบเทียบกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p

ระหว่ำงกลุ่ม 8 1.54 .19 1.09 .37

ภำยในกลุ่ม 192 33.78 .18

รวม 200 35.32

*P ≤ .05

X

X
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อภิปรายผลการวิจัย

 1. ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรปฏิบตัิตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ตำมควำมคิดเห็นของนักศกึษำ ชั้น

ปีที่ 1 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจ

เนื่องจำกจรรยำบรรณวิชำชีพครู เป็นเครื่องเหน่ียวรั้งและเป็นแนวทำงสสำหรับกำรประกอบสัมมำอำชีพ ผู้ที่ประกอบ

วชิำชพีครตู้องยดึถอืและปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั จงึจะได้ชือ่ว่ำ เป็นผูท้ีด่สำรงไว้ซึง่จรรยำบรรณทีด่ขีองวชิำชพีคร ูเพือ่รกัษำ

และส่งเสรมิเกยีรตคิณุชือ่เสยีงของตนเองและผูป้ระกอบวชิำชพีครทูกุคน [2] และนอกจำกนี ้อำจเป็นเพรำะ จรรยำบรรณ

วิชำชีพของครู เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สสำคัญในมำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำและเป็นข้อบังคับ ว่ำด้วยจรรยำบรรณ

วิชำชีพ แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2546 ซึ่งโดยอำศัย กฎหมำยดังกล่ำว คณะ

กรรมกำรคุรุสภำ จึงออกข้อบังคับคุรุสภำว่ำด้วยจรรยำบรรณของวิชำชีพ กสำหนดให้ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ

ต้องประพฤติและปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพมี 5 ด้ำน ครูจึงให้ควำมสสำคัญและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 

นักศึกษำได้รับรู้ถึงกำรแสดงพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู จึงมีควำมเห็นว่ำคร ู

ของตนได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทุกด้ำนเป็นอย่ำงมำก จึงทสำให้ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำ

บรรณวชิำชพีของคร ูมค่ีำเฉลีย่ โดยรวมและรำยด้ำนอยูใ่นระดบัมำก สอดคล้องกบัผลกำรวจิยัของ ทศันำ วจันะประดษิฐ์ 

และ พนมพร จันทรปัญญำ [7] ที่พบว่ำ กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครูโดยรวมอยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับ 

ผลกำรวิจัยของปนัดดำ วัฒโน [5] พบว่ำ ครูในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับของกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ

วิชำชีพอยู่ในระดับมำกที่สุด และ สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของพัดชำ ช่วยปลอดและคณะ [8] ผลกำรวิจัยปรำกฏว่ำ 

ครใูนสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 14 มกีำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณวชิำชีพในภำพรวม

อยู่ในระดับมำกที่สุด

 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนจรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ มีค่ำเฉลี่ยลสำดับแรก ทั้งนี้อำจเนื่องจำก

นักศึกษำรับรู้กำรแสดงพฤติกรรมของครูในลักษณะครูให้เกียรติและแสดงควำมเคำรพแก่เพ่ือนครูที่อำวุโสและครูให้

กสำลงัใจและช่วยเหลอืเพือ่นคร ูเมือ่เพือ่นครมูปัีญหำอปุสรรคในกำรปฏิบติัรำชกำรและเรือ่งส่วนตัว ตลอดจนครใูห้ควำม

ร่วมมอืและช่วยเหลอืเกือ้กลูเพือ่นครใูนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนด้วยควำมเต็มใจ สอดคล้องกบัผลกำรวจิยัของ 

สิริวรรณ กสิบำล [9] ที่พบว่ำ ด้ำนกำรช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทำงสร้ำงสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด  

ส่วนด้ำนจรรยำบรรณต่อสังคม มีค่ำเฉลี่ยลสำดับสุดท้ำย ทั้งนี้อำจเนื่องจำกนักศึกษำรับรู้กำรแสดงพฤติกรรมของครู ใน

บทบำทและทสำหน้ำที่เป็นผู้นสำสังคม ซึ่งครูจะต้องมีหลักคุณธรรมในด้ำนสังคมและยึดถือปฏิบัติอย่ำงจริงจัง ในฐำน

สมำชิกของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพที่คุรุสภำกสำหนดไว้ สอดคล้องกับ

ผลกำรศึกษำของคุณัชญำ สมจิตร และ ผดุง พรมมูล [1] พบว่ำ กำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของครูด้ำนจรรยำบรรณ

ต่อสังคมมีค่ำเฉลี่ยเป็นลสำดับสุดท้ำยสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ สุวีธำ ฤกษ์เกษม, ฐิติพร พิชญกุล และ อรสำ โกศลำ

นันทกุล [10] พบว่ำ ครูผู้สอนมีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนวิชำชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ด้ำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติตน อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด โดยที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำนจรรยำบรรณต่อวิชำชีพ รองลง

มำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน 2 ด้ำน คือ ด้ำนจรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร และด้ำนจรรยำบรรณต่อสังคม

 2. กำรเปรยีบเทียบกำรปฏบิตัตินตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวชิำชพีของครตูำมควำมคดิเหน็ของนกัศกึษำชัน้ปีที ่1 

คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ จสำแนกตำมสำขำวิชำ พบว่ำ มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน ทั้งนี ้

เนื่องจำกจรรยำบรรณวิชำชีพของครูเป็นดังศีลธรรมท่ีมีท้ังเป็นข้อพึงปฏิบัติเพื่อประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและ 

ข้อไม่พงึปฏบิตั ิครจูงึยดึถอืว่ำเป็นสิง่ทีส่สำคญัยิง่ ในกำรประกอบวชิำชพีคร ูเพือ่รกัษำเกยีรตศิกัดิศ์ร ีและส่งเสรมิเกยีรตคิณุ

แห่งวิชำชีพและเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกด้ำน นักศึกษำทุกสำขำวิชำได้รับรู้พฤติกรรมและ
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กำรปฏบิตัตินของครใูนทศิทำงทีส่อดคล้องกนั ว่ำครตู้องถอืปฏบิตัตินตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวชิำชพีของคร ูดงันัน้

ผลกำรวจิยัจงึพบว่ำกำรปฏบิตัตินตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวชิำชพีของคร ูควำมคดิเหน็ของนกัศกึษำชัน้ปีที ่1 จสำแนก

ตำมสำขำวชิำจงึไม่แตกต่ำงกนั ผลกำรศกึษำครัง้นี ้สอดคล้องกบังำนวจิยัของ จรยิำ บญุธรรม และนภิำ ศรไีพโรจน์ [11] 

พบว่ำ ครทูีม่ปีระสบกำรณ์กำรทสำงำนต่ำงกนั มกีำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณของวชิำชพีครโูรงเรยีนในกลุม่สหวทิยำเขต

สตัตบงกช สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำเขต 4 โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกนัและสอดคล้องกบัผล

กำรศึกษำของคุณัชญำ สมจิตร และ ผดุง พรมมูล [1] ที่พบว่ำ กำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพของครูในโรงเรียน

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจังหวัดชุมพร ในภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. จำกผลกำรวจิยัพบว่ำ ด้ำนจรรยำบรรณต่อสงัคม มคีวำมคดิเหน็ว่ำมกีำรปฏิบติั ลสำดบัสดุท้ำย ดงันัน้สถำนศกึษำ

ควรมีกิจกรรมให้ครูผู้สอนได้พัฒนำตนเองในกำรเป็นผู้นสำด้ำนสังคมอย่ำงสมส่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนปฏิบัติ

หน้ำที่ด้ำนสังคมร่วมกับผู้รับบริกำรด้วยควำมม่ันใจและเต็มใจ และควรมีนโยบำยส่งเสริมให้ครูนสำภูมิปัญญำท้องถิ่น

และศิลปวัฒนธรรมมำเป็นปัจจัยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 2. จำกผลกำรวจิยัพบว่ำควำมคดิเหน็ของนกัศกึษำต่อกำรปฏบิตัตินตำมจรรยำบรรณวชิำชพีของคร ูแม้จะพบว่ำ

มค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดบัมำก สถำนศกึษำควรมนีโยบำยส่งเสรมิ กระตุน้ครดู้ำนจรรยำบรรณวชิำชพีครอูย่ำงสมสำ่เสมอ และ

ควรมกีำรจดัอบรมและจดักจิกรรมด้ำนจรรยำบรรณวชิำชพีคร ูเพือ่กระตุน้ยสำ้เตอืนให้ครตูระหนกัและปฏบิตัติำมจรรยำ

บรรณวิชำชีพครูให้อย่ำงสมส่ำเสมอ

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงอื่นเพิ่มขึ้น เช่น ครู และผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง

 2. ควรศึกษำกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพผู้บริหำรของโรงเรียน
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