
 
 
 
 
 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมเชิงจริยธรรมกบัความตระหนักในจรรยาบรรณ
วชิาชีพครูของครูผู้สอนในระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน:สํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
 
 
 
 
 

 
หทยัรัตน์ ดุจจานุทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 

พ.ศ. 2559 
 

DPU



 
 
 
 
 
 

The Relationships Between Ethical Behavior and Awareness in The Code of 
Ethics for Professional Teacher of Teachers in Basic Education of Primary 

Education Service Under The Prachuap Khiri Khan  Area Office 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hatairat   Dujjanutat 
 
 
 
 
 

 
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the Degree of Master of  Education 
Department of Curriculum and lnstruction 

College of Education Sciences, Dhurakij Pundit University 
 2016 

DPU



ฆ 

หวัขอ้วิทยานิพนธ์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความตระหนกัใน
จรรยาบรรณวชิาชีพครูของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน:
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 

ช่ือผูเ้ขียน   หทยัรัตน์ ดุจจานุทศัน ์
อาจารยท่ี์ปรึกษา   อาจารย ์ดร.ธนัยากร  ช่วยทุกขเ์พื่อน 
สาขาวิชา   หลกัสูตรและการสอน 
ปีการศึกษา  2558  
 

บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและความตระหนกั
ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี คือ ขา้ราชการครูในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1ไดม้า
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างจากเกณฑร้์อยละของประชากรและใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ได้
จาํนวน 42 โรงเรียน ครูรวม 463 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชพเฟ และการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1.พฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีอายแุละ
ประสบการณ์แตกต่างกนั มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ส่วนเพศ ไม่มีความแตกต่าง 
 2. ความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า 
ครูผูส้อนท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครู แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนเพศและประสบการณ์ ไม่มีความแตกต่าง 
 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู พบวา่ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัความตระหนกัในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยความสัมพนัธ์ท่ีอยู่ในระดบัสูง คือ พฤติกรรม
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เชิงจริยธรรมต่อสังคม (r=.69) และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ (r = .72) ส่วนพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมต่อตนเองมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (r=.53) 
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  ABSTRACT 
 

The purpose of this research were to compare ethical behavior and the awareness in 
the code of ethics for professional teachers, categorized by personal factors, and to investigate the 
relationships between ethical behavior and the awareness in the code of ethics for professional 
teachers. The samples used in this study were 463 from 42 schools of teacher in basic education 
of teacher in basic education of primary education service area office 1. Samples were chosen 
from the percentage of the population and stratified random sampling method. The research 
instrument was a five rating scale. Statistics used to analyze the data were frequency, percentage, 
mean, standard deviations, t-tests for independent, one way analysis of variances, Scheffe method 
analysis, and the Pearson product moment correlation coefficient. 

The results revealed that 
1. The ethical behaviors, categorized by personal factors, found out that teachers 

with different age and experiences also have an ethical behaviors were different statistical 
significance at .01 level. Teachers with different genders were not different in the ethical 
behaviors. 

2. Teacher’s awareness in the code of ethics, categorized by personal factors, found 
out that teachers with different age experiences also have a different awareness in the code of 
ethics were different statistical significance at .01 level, there’s no such characteristic different 
founds with the gender and experiences differences however. 
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3. The relationships between ethical behavior and the awareness in the code of 
ethics for professional teachers. All aspect ethical behaviors related to the awareness in the code 
of ethics for professional teachers with statistical significance at .01 level. statistically significant 
at the degree of freedom of .01. The relationships that were considered high level were the ethical 
behavior concerning with the society (r = .69) and the ethical behavior concerning to the 
professions earned(r = .72). The ethical behavior towards self earned the relationship at a middle 
level  ( r = .53). 
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บทที ่1 

   บทนํา 
 

1.1  ความสําคญัและทีม่าของปัญหา 
ครูเป็นวิชาชีพท่ีมีบทบาทสาํคญัในการปลูกฝัง ทั้งวิชาความรู้ ความประพฤติแก่เดก็และ

เยาวชน และยงัเป็นผูส้ร้างพฒันาการให้เด็กมีความรู้ความสามารถอยา่งมีมิติครบทุกส่วน (มิติใหม่
ครูไทยสอนในแบบบูรณาการ, 2558) ซ่ึงอาชีพครูเป็นอาชีพท่ีสาํคญัมากตอ้งรับภาระหน้าท่ีต่อ
สงัคมและชาติบา้นเมืองหากผูเ้ป็นครูปฏิบติัหนา้ท่ีต่อตนเองบกพร่อง ผลกระทบก็จะตกไปถึงความ
เส่ือมของสงัคมและชาติบา้นเมืองดว้ย 

จากอดีตจนถึงปัจจุบนั จะเห็นได้ว่าอาชีพครูมีบทบาทสําคญัอย่างยิ่งในการพฒันา
ประเทศเพราะครูเป็นผูก้าํหนดอนาคตของคนในชาติ เป็นผูเ้ตรียมเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพทั้ง
ทางดา้นการถ่ายทอดความรู้การฝึกทกัษะวิชาชีพ ทกัษะชีวิตและการประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูจากหนา้ท่ีสาํคญัดงักล่าวทาํใหค้รู มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ
และพฤติกรรมของเยาวชนของชาติโดยการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้น สามารถเป็นไดท้ั้งทางบวก
และทางลบซ่ึงวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นวิชาชีพชั้นสูงและผูป้ระกอบวิชาชีพน้ี
ตอ้งประกอบวิชาชีพดว้ยวิธีแห่งปัญญา(Intellectual Method)และท่ีสาํคญัตอ้งมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ(Professional ethics)(มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา, 2558) 

พระราชบญัญติัสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546มาตรา 49 กาํหนดให้มี
มาตรฐานวิชาชีพ 3 ดา้น ประกอบดว้ย 1) มาตรฐานความรู้  และประสบการณ์วิชาชีพ 2)มาตรฐาน
การปฏิบติังาน และ 3)มาตรฐานการปฏิบติัตน หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยจรรยาบรรณวิชาชีพครู
นั้น ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตามโดยมีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบติั  หากผูป้ระกอบวิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนเกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอ่ืน จนได้รับการร้องเรียนถึงคุรุสภาแลว้ ผูน้ั้นอาจถูกวินิจฉัยช้ีขาดลงโทษได้
(เลขาธิการคุรุสภา, 2549, น.19-20) และแนวทางในการปฏิบติัของวิชาชีพครูนั้น ไดก้าํหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 และขอ้บงัคบั
คุรุสภาว่าดว้ยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2549 เป็นแนวปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรมโดยแบ่งจรรยาบรรณครูออกเป็น 5 ดา้นยอ่ยไดแ้ก่ 1)จรรยาบรรณต่อตนเอง 2)จรรยาบรรณ
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ต่อวิชาชีพ 3)จรรยาบรรณต่อผู ้รับบริการ 4)จรรยาบรรณต่อผู ้ร่วมประกอบวิชาชีพ  และ5)
จรรยาบรรณต่อสงัคม(เลขาธิการคุรุสภา, 2552) 

จากสภาวะทางสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้อาชีพครู ได้รับ
ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะความเช่ือมัน่ของครูไทยเห็นไดจ้ากสวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิตไดจ้ดัทาํดชันีความเช่ือมัน่ครูไทย ปี2557 โดยสาํรวจความคิดเห็นจาก
ประชากรทุกสาขาอาชีพทัว่ประเทศ จาํนวน 8,209 คน โดยเนน้ตวัช้ีวดั 30 ประเด็น ท่ีบ่งบอกความ
เช่ือมัน่ต่อ ครูไทย ทั้งในดา้นส่วนตวั ชุมชนและการพฒันาวิชาชีพตลอดจนการพฒันาประเทศ ใน
รอบปี 2558 พบว่า ดชันีครูไทยในภาพรวมคะแนนเตม็ 10 ได ้7.43 คะแนน เม่ือพิจารณาดชันีช้ีวดั
ในแต่ละดา้นของปี 2554-2558 พบว่า ดชันีท่ีมีแนวโน้มลดลงทุกปี ท่ีสําคญัและส่งผลกระทบต่อ
วิชาชีพครู คือ 1) การมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของความเป็นครู 2) อุดมการณ์ จิตสาํนึก 
ความรักในวิชาชีพครู และ 3) ความน่าเช่ือถือในการปฏิบติัตนต่อสังคม(สวนดุสิตโพล,  2558) 
นอกจากน้ีข่าวตามหนา้หนงัสือพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ และส่ือออนไลน์ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ยงัพบเห็นข่าวครูกระทาํละเมิดเด็กนักเรียนเป็นระยะๆ โดยอา้งว่านั่นคือการทาํโทษ ซ่อมวินัย 
บางคร้ังก็พบว่าเป็นการลงโทษเด็กเกินกว่าความผิดท่ีเขาก่อเสียดว้ยซํ้ า ดงัเช่นในข่าวล่าสุดท่ีครู
โรงเรียนแห่งหน่ึงฉีกกระโปรงนักเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จนขาดวิ่น โดยอา้งเหตุผลดา้น
ระเบียบการแต่งกาย (มติชนออนไลน์, 2559) จะเห็นไดว้่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดมาจากพฤติกรรมการ
แสดงออกของครูทั้งส้ิน ซ่ึงพฤติกรรมท่ีสังคมชมชอบ ไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑห์รือค่านิยมในสังคม ดา้น
การแสดงออกทั้งกาย วาจาและใจ คือพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม (สาํนกังานเลขาธิการ
คุรุสภา 2532, น. 6 – 9) ไดแ้ก่ 1) การมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ช่วยเหลือสนใจและห่วงใย
ในการเรียนและความประพฤติของผูเ้รียนและผูร่้วมงานใหมี้ความสุข 2) การมีความยติุธรรมปฏิบติั
เป็นกลางและเสมอภาคต่อนกัเรียนและเพื่อนร่วมงาน  3)การมีความรับผดิชอบมุ่งมัน่ในผลงานให้
งานออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 4) มีวินยัในตนเองปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบ 5) 
การมีความขยนัตั้งใจ กระตือรือร้นปฏิบติังานสอนอยา่งเตม็ความสามารถใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 6) มี
ความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรค ไม่ท้ิงงานกลางคนั 7) มีความประหยดัอดออมต่อตนเองและ
ส่วนรวม 8) มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู เกิดความสาํนึกและตระหนกัท่ีจะเป็นครูท่ีดีรวมทั้ง
ช่วยรักษาช่ือเสียงวิชาชีพครู และ 9) มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบติังานและการดาํรงชีวิต 
รับฟังความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้ของผูอ่ื้น ซ่ึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมน้ีจะทาํใหค้รูแสดงพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสมซ่ึงเป็นผลดีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัของนกัวิชาการ
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อพฒันาการทางการใชเ้หตุผลหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมคือระดบั
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อาย ุและประสบการณ์ในการทาํงาน (สุดใจ บุญอารีย,์ 2541 นิพนธ์ แสนนางชน, 2548,วิรัช วรรณ
รัตน์และโกสุมสายใจ,  2555) 

เน่ืองจากอาชีพครูมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ต่อสังคมและประเทศชาติ และสังคมคาดหวงั
ว่าครูจะเป็นผูท่ี้มีความรู้ดี ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด หากครูไม่มีความตระหนักในจรรยาบรรณ ก็จะส่งผลให้ครูแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค ์ซ่ึงผลกจ็ะตกไปท่ีผูเ้รียน ทาํใหก้ารพฒันาดา้นการศึกษาไม่เป็นไปในแนวทางท่ีดี 

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมกบัความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครูของขา้ราชการครู และเปรียบเทียบพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมและความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาครูให้มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีเป็นแบบอยา่งตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และเป็นแนวทางในการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพสาํหรับองคก์รทางการศึกษาต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของครูผูส้อนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูผูส้อนในระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยจาํแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความตระหนกัในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

 
1.3  ความสําคญัของการวจัิย  

การศึกษาคร้ังน้ีมีความสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 
1.  ทราบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีมีผลต่อความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2.  เป็นแนวทางในการพฒันาวิชาชีพครูให้มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นแบบอย่างตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.  เป็นแนวทางในการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพสาํหรับองคก์รทางการศึกษา 
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1.4  สมมติฐานการวจัิย 
1.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
2.  ความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
แตกต่างกนั 

3.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม กบัความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั 

 
1.5  ขอบเขตของการวจัิย  
 การวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตดงัน้ี 
1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการครูในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จาํนวน 122 โรงเรียน ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รวม 1,285 
คน 
2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการครูในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยเกณฑก์ารสุ่มตวัอยา่งท่ีมีประชากรจาํนวนเป็นร้อย สุ่มมา
ไม่น้อยกว่า 15-30 เปอร์เซ็นต์ของประชากร หรือ 25 เปอร์เซ็นต์ของประชากร และประชากร
จาํนวนเป็นพนั สุ่มมาไม่นอ้ยกว่า 10-15 เปอร์เซ็นตข์องประชากร(วาโร เพง็สวสัด์ิ,  2551, น.187-
188) และใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ไดจ้าํนวน 42 โรงเรียน รวม 463 คน 
3.  ตวัแปรท่ีศึกษา คือ 
1.  ปัจจยัส่วนบุคคล  

-  เพศ 
-  อาย ุ

2.  ประสบการณ์การทาํงาน 
-  คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
-  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อตนเอง 
-  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อสงัคม 
-  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ 
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-  ตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การกระทาํการแสดงออกทางกาย วาจาใจท่ีดีงาม
ถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์ของสังคมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม ซ่ึง
ผูว้ิจยัพิจารณาจาก 3 ดา้น ตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของดวงเดือน 
คือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อตนเอง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อสังคม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ต่อวิชาชีพ 

1.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อตนเอง คือ การมีวินยัในตนเอง ควบคุมตนเองให้ปฏิบติั
ตนอย่างถูกตอ้งตามทาํนองครองธรรม มีความประหยดั มีความมุ่งมัน่และรับผิดชอบ สามารถ
ควบคุมอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม อดทน อดกลั้น ต่อคาํวิพากษว์ิจารณ์ต่างๆ และรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น 

2.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อสังคม คือ การยอมรับและปฏิบติัตามความคิดเห็นท่ีมี
เหตุผลโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั แนะนาํเอาใจใส่ช่วยเหลือเด็กและเพ่ือนร่วมงานให้
ไดรั้บความสุขพน้จากความทุกข ์เต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและสังคมตามกาํลงัความสามารถ 
และมีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบติังานและดาํรงชีวิต 

3.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ  คือ การเห็นความสาํคญัของอาชีพครู สนบัสนุน
การดาํเนินงานขององค์กรวิชาชีพครู ร่วมมือและส่งเสริมให้มีการพฒันามาตรฐานวิชาชีพครู มี
ความเป็นธรรมและปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเสมอภาคและไม่ลาํเอียง มีจิตสํานึกและ
ตระหนกัท่ีจะเป็นครูท่ีดี ปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมท่ีเป็นปูชนียบุคคล 

ความตระหนักในจรรยาบรรณของวชิาชีพครู หมายถึง การกระทาํท่ีเกิดจากความสาํนึก 
ในดา้นแบบแผนพฤติกรรม ซ่ึง เกิดจากทศันคติท่ีมีต่อส่ิงเร้าอนัไดแ้ก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่ม
สังคม และส่ิงต่าง ๆ ท่ีโนม้เอียง หรือท่ีจะตอบสนองในทางบวกหรือทางลบ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้และประสบการณ์ 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูท่ีได้
ประมวลพฤติกรรมท่ีเป็นตวัอย่างในการประพฤติ ตามขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประกอบ 5 ดา้น คือ 

1.  จรรยาบรรณต่อตนเอง หมายถึง ครูตอ้งมีวินยัในตนเอง พฒันาตนเองดา้นวิชาชีพ
บุคลิกภาพและวิสยัทศัน์ใหท้นัต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองอยูเ่สมอ 

DPU



6 

2.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ หมายถึง ครูตอ้งรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพและเป็นสมาชิกและเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารวิชาชีพ 

3.  จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ หมายถึง ครูตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่อยเหลือ ส่งเสริม
ใหก้าํลงัใจแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจครู
ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทางกายวาจา และจิตใจ ครูตอ้งใจบริการดว้ยความจริง 
และเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้าํแหน่งโดยมิชอบ 

4.  จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ หมายถึง ครูตอ้งช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและ
กนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

5.  จรรยาบรรณต่อสังคม หมายถึง ครูตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้าํในการอนุรักษ ์
และพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงประมุข 

ครูผู้สอน หมายถึง ขา้ราชการครูผูท่ี้ปฏิบติังานสอนในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
 
1.7 กรอบแนวคดิในการวจัิย 

จากการศึกษา เอกสารและงานวิจัยต่างๆท่ีผ่านมาพบว่า จริยธรรมและคุณธรรมมี
ความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของคนในสังคมมาก (วศิน อินทสระ.2536, น. 6-7) และวิชาชีพครู
ตอ้งมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู(สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา,  2549, น. 12-19) จาก
การศึกษาพบว่า ดชันีท่ีมีแนวโน้มลดลงทุกปีท่ีสาํคญัและส่งผลกระทบต่อวิชาชีพครู คือ 1) การมี
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของความเป็นครู 2) อุดมการณ์ จิตสํานึก ความรักในวิชาชีพครู 
และ3) ความน่าเช่ือถือในการปฏิบติัตนต่อสังคม (สวนดุสิตโพล, 2558) เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีสืบ
เน่ืองมาจากบุคลากรทางการศึกษาขาดความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จึงแสดง
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมออกมา   
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ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงได้นําแนวคิดทั้ งหมดน้ีมาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซ่ึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจยัตามภาพประกอบท่ี 1.1 
 
 
        
     

 
 
 

ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
‐ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อตนเอง 
‐ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อวชิาชีพ 
‐ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อสงัคม

ความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู DPU



 
 

บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความตระหนักใน

จรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน:สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
ผูว้ิจยัขอเสนอตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
2.1  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

2.1.1  ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
2.1.2  ความสาํคญัของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  

2.1.3  ประเภทของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
2.1.4  ประโยชน์ของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
2.1.5  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมสาํหรับผูป้ระกอบวิชาชีพครู 
2.1.6  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของครู 
2.1.7  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
2.1.8  แบบวดัพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัความตระหนกั 
 2.2.1 ความหมายของความตระหนกั 
 2.2.2 กระบวนการเกิดความตระหนกั 
 2.2.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกั 
2.3  จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2.3.1 ความหมายของจรรยาบรรณครู 
 2.3.2 พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2.4  งานวิจยัทีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
2.1.1  ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

ผูว้ิจยัขออธิบายความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
ความหมายของ พฤติกรรมและความหมายของจริยธรรม 

1.พฤติกรรม หมายถึง เป็นการกระทาํของบุคคลเพื่อปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้ม (Zimbardo 
and Gerrig  1999 , p. 3)  เวดและทาฟรีส (Wade  and Tavris  1999 , p.  245)  อธิบายว่า  พฤติกรรม
คือการกระทาํของคนเราท่ีสงัเกตได ้

 Allen and Santrock (1993, p.8) กล่าวว่า พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ทุก ๆ ส่ิงท่ี
บุคคลทาซ่ึงสามารถสังเกตได้โดยตรง หรืออยู่ในกระบวนการทางจิตใจ ซ่ึงได้แก่ ความคิด 
ความรู้สึก และแรงขบัซ่ึงเป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลท่ีไม่สามารถจะสงัเกตไดโ้ดยตรง  

 เวดและทาฟรีส (Wade  and Tavris  1999 , p.  245)  อธิบายว่า  พฤติกรรมคือการ
กระทาํของคนเราท่ีสงัเกตได ้ 

 ซิมบาร์ โดและเกอร์ริก (Zimbardo and Gerrig 1999 , p. 3) อธิบายว่า พฤติกรรมเป็น
การกระทาํของบุคคลเพ่ือปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีสงัเกตได ้

 ลาเฮย ์(Lahey 2001 , p. 5) กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นการประพฤติปฏิบติัของบุคคลท่ี
สามารถสงัเกตได ้

 ชุดา จิตพิทกัษ ์(2525 , น. 2) กล่าววา่ พฤติกรรมนั้น หมายถึง การกระทาํของบุคคลทั้งท่ี
เป็นการแสดงปรากฏออกมาภายนอก และส่ิงท่ีอยูภ่ายในจิตใจของบุคคล ซ่ึงไม่สามารถสังเกตเห็น
ไดโ้ดยตรง เช่น ค่านิยมท่ียดึถือเป็นหลกัในการประเมินส่ิงต่าง ๆ ทศันคติท่ีเขามีต่อส่ิงต่าง ๆ ความ
คิดเห็น ความเช่ือ รสนิยมท่ีเช่ือถือเป็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆ 

 วิมลสิทธิ หรยางกรู (2526 , น. 35) กล่าวว่า พฤติกรรมมนุษยน์ั้นเป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมทางจิตกบัพฤติกรรมในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมทาง 

จิต หรือพฤติกรรมภายใน ไดแ้ก่ ความคิด ทศันคติ ความรู้สึก ความเช่ือ ฯลฯ จะทาํ
หนา้ท่ีควบคุมพฤติกรรมภายนอก 

 ณัฐรดี คงคนั (2546 , 45) ไดใ้หค้วามหมายของ พฤติกรรม หมายถึง การกระทาํ หรือ
กิจกรรมใด ๆ ของมนุษยท่ี์ตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ต่าง ๆ ทั้งท่ีสังเกตได ้คือ พฤติกรรมทีแสดงออก
และสงัเกตไม่ไดห้รือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใน 

  2.  จริยธรรม  มีความหมายหลายแบบ มีผูนิ้ยามความหมายของจริยธรรม ต่างกนัไปทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ดงัน้ี 
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 พระเทวินทร์ เทวินโท (2544) ไดใ้หนิ้ยามคาํว่า จริยธรรม (Ethics) ว่า หมายถึง ความ
จริง ความประพฤติดี ความถูกตอ้ง คุณความดี ความชอบ คาํสั่งสอน  หลกัแห่งความประพฤติหรือ 
แนวทางของการประพฤติจริยธรรม หมายถึง ความประพฤติปฏิบัติท่ีมีธรรมะเป็นตัวกํากับ  
จริยธรรมกคื็อ ธรรมท่ีเป็นไป ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั ศีลธรรม กฎศีลธรรม 

 สุนทร โคตรบรรเทา (2551) จริยธรรม หมายถึง ศีลธรรมประการหน่ึงและคุณธรรมอีก
ประการหน่ึงรวมเป็นสองประการดว้ยกนั  

 วิทย ์วิศทเวทย ์(2537) อธิบายวา่ จริยธรรมคือความประพฤติตามค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
 สาโรช บวัศรี (2549) ให้ความหมายของจริยธรรมว่า คือ หลกัความประพฤติท่ีอบรม

กิริยาและปลูกฝังลกัษณะนิสยัใหอ้ยูใ่นครรลองของของคุณธรรมหรือศีลธรรม  
 สุลกัษณ์ ศิวรักษ ์(2519) กล่าวว่า จริยธรรม คือส่ิงท่ีคนในสังคมเกิดความเช่ือถือซ่ึงมี

ตวัตนมาจากปรมตัถสจัจะ (ความจริงขั้นสูงสุด) 
 ก่อ สวสัดิพาณิชย ์(2518) กล่าวว่า จริยธรรม คือ ประมวลความประพฤติและความนึก

คิดในส่ิงท่ีดีงามและเหมาะสม 
 ดวงเดือน พนัธุมนาวิน  (2538)  กล่าวว่า คาํว่า จริยธรรม นั้น หมายถึง ระบบการทาํ

ความดี ละเวน้ความชัว่ ซ่ึงเป็นระบบท่ีหมายถึงสาเหตุท่ีบุคคลจะกระทาํหรือไม่กระทาํ และผลของ
การกระทาํและไม่กระทาํ ตลอดจนกระบวนการเกิดและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเหล่าน้ีดว้ย 
สาํหรับความหมายของจริยธรรมในการทาํงาน ในเร่ืองซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบและเก่ียวขอ้งกบัผู ้
ปฏิบติั เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์การทาํงาน เก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาํงาน และผลงานตลอดจน
เก่ียวขอ้งกบัผูรั้บผลประโยชน์หรือโทษจากผลงานนั้นๆ 

 โสภณ พรโชคชยั (2550)  อธิบายสภาวะแห่งคุณธรรมจริยธรรม และความสัมพนัธ์กบั
กฎหมายเอาไวว้่า  คุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายถือเป็นเน้ือเดียวกัน แยกออกจากกันไม่ได ้
ขดักนัไม่ได ้จึงไม่มีสภาวะท่ี “ถูกกฎหมายแต่ผิดจริยธรรม” หรือ “มีคุณธรรมแต่ละเมิดกฎหมาย” 
ส่ิงท่ีถูกตอ้งก็คือ “ถูกกฎหมายคือมีจริยธรรมและคุณธรรม” “มีคุณธรรมตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย” 
เป็นตน้ 

 คาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V. Good.1974, p.314) ใหค้วามหมายของจริยธรรมว่า จริยธรรม 
คือ การปรับตวัใหเ้ขา้กบักฎเกณฑห์รือมาตรฐานของความประพฤติท่ีถูกตอ้งดีงาม 

 ลอร์เรนซ์ โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg.1976, p.45) กล่าวว่า จริยธรรมเป็น พื้นฐาน
ของความยุติธรรม ซ่ึงยึดถือเอาการกระจายสิทธิและหน้าท่ีอย่างเท่าเทียมกนั โดย มิไดห้มายถึง 
กฎเกณฑ์ท่ีบังคบัโดยทั่วไป แต่เป็นกฎเกณฑ์ซ่ึงมีความเป็นสากลท่ีคนส่วน ใหญ่รับไวใ้นทุก
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สถานการณ์ ไม่มีการขดัแยง้กนั เนน้อุดมคติ ดงันั้น พนัธะทางจริยธรรม จึงเป็นการเคารพต่อสิทธิ
และขอ้เรียกร้องของบุคคลอยา่งเสมอภาคกนั 

 อลัเบิร์ด แบนดูรา (Bandura.1977, p.1) กล่าวสรุปไวว้่า จริยธรรมคือ กฎสาํหรับ การ
ประเมินพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 

 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม (2553) หมายถึง 1) พฤติกรรมตามคุณธรรม และ ค่านิยมต่างๆ 
เช่น พฤติกรรมซ่ือสัตย ์ พฤติกรรมสามคัคี ฯลฯ  2) พฤติกรรมการให้รางวลั ส่งเสริมผูอ่ื้น และ
พฤติกรรม  การลงโทษผูอ่ื้น3) พฤติกรรมทางศาสนา  เช่น พฤติกรรมการรักษาศีล พฤติกรรมให้
ทาน ใหอ้ภยั ฯลฯ และ 4) พฤติกรรมทาํเพื่อส่วนรวม กฎหมาย หลกัการขั้นสูง  

 พฤติกรรมจริยธรรมในการทาํงาน (2553) หมายถึง1) พฤติกรรมตามจรรยาอาชีพของ
ตน 2) พฤติกรรมการบริหาร การปกครอง การใชพ้ระเดชพระคุณของหัวหน้าต่อลูกนอ้ง 3) 
พฤติกรรมทางศาสนา ท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน เช่น พฤติกรรมตามบารมี 10 ประการ พฤติกรรมตาม
อิทธิบาท 4 4) พฤติกรรมทาํงานเพื่องาน (เงินสาํคญัเป็นรอง) ทาํตามกฎระเบียบ ทาํเพื่อส่วนรวม 
และผลท่ีย ัง่ยนื  

 บราวน์ (Brown1965, p.411-412) มีความเห็นว่าจริยธรรมประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ
คือ ความรู้ (knowledge)  ความรู้สึก (feeling) และความประพฤติ(conduct)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ
จาํแนกของฮอฟแมน (Hoffman 1979 , p. 958-966) ท่ีว่ากระบวนการซึมซาบทางจริยธรรม (moral 
internalization) มี   3 กระบวนการ ท่ี เ ป็นอิสระจากกัน  คือ  ความคิดทางจริยธรรม  (moral 
thought)  ความรู้สึกทางจริยธรรม (moral feeling)และพฤติกรรมทางจริยธรรม (moral behavior)
องค์ประกอบของจริยธรรมขา้งตน้น้ี คือลกัษณะต่างๆ ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรม ซ่ึงมี
องคป์ระกอบ 3 ประการ คือองคป์ระกอบดา้นสติปัญญา องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก และ
ความประพฤติ 

 จากความหมายของคาํดงักล่าว สรุปไดว้่าพฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การกระทาํ
และการแสดงออกทาง กาย วาจาใจ ท่ีดีงามถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์ของสังคมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์
และความสุขต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสงัคม 
2.1.2  ความสาํคญัของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนับว่าเป็นพื้นฐานท่ีสําคญัของมนุษยทุ์กคน ถา้คนใดขาด
จริยธรรมอาจมี ผลร้ายต่อตนเองและสังคม สังคมท่ีมีคนขาดจริยธรรมมาก ยอ่มเป็นสังคมท่ีวุ่นวาย 
ไร้ความสุข ดงัจะพบไดจ้ากการเกิดวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงในปัจจุบนั ทั้งใน วงการ
วิชาชีพครู แพทย ์ตาํรวจ ทหาร หรือนกัการเมือง เป็นตน้ จึงมีคาํกล่าวว่า เราไม่ สามารถสร้างครูบน
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พื้นฐานของคนไม่ดี และไม่สามารถผลิตแพทย ์ตาํรวจ ทหาร นกัธุรกิจท่ีดีได ้ถา้หากบุคคลเหล่านั้น
มีพื้นฐานทางนิสยัและความประพฤติท่ีไม่ดี (รัตนวดี โชติกพนิช, น. 2554). 

 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัต่อชีวิตและสังคม มีส่วนสาํคญัท่ีจะนาํความ
สงบสุขและความเจริญกา้วหนา้มาสู่สงัคมนั้น ๆ เพราะเม่ือคนในสงัคมมีจริยธรรมจิตใจก็ยอ่มสูงส่ง 
มี ความสะอาดและสว่างในจิตใจ จะทาํการใดก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนไม่ก่อใหเ้กิดทุกขแ์ก่
ตนเองและผูอ่ื้นเป็นบุคคลท่ีมีค่ามีประโยชน์ต่อสังคม คนทุกคนควรไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรมและ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมไปพร้อมๆกนั  

 เน่ืองดว้ยพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและคุณธรรมมีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของคน
ในสังคม มาก ซ่ึงอาจสรุปความสาํคญัของพฤติกรรมจริยธรรมและคุณธรรมไดด้งัน้ี คือ (วศิน  
อินทุระ. 2539, น. 6-7)  

1. ช่วยให้ชีวิตดาํเนินไปดว้ยความราบร่ืนและสงบ ไม่พบอุปสรรค ถา้คนในสังคมทุก
คนมี  คุณธรรมและจริยธรรม สังคมของเราก็จะสงบสุขตามไปดว้ย ทุกคนจะใชเ้วลาท่ีมีทั้งหมด
ช่วยกันพฒันาบา้นเมืองให้เจริญมัน่คง เป็นปึกแผ่น เป็นอารยประเทศไม่ตอ้งแบ่งเวลาไปคอย 
ระมดัระวงัอนัตรายใด ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทาํของคนเลว 

2. ช่วยให้คนเรามีสติสัมปชญัญะอยูต่ลอดเวลา คุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีอยูใ่นตวัแต่
ละคน จะเตือนสติให้รักษาเกียรติยศช่ือเสียงของตนเองและวงศต์ระกูล ไม่ไปเบียดเบียนผูอ่ื้น รู้จกั
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผช่่วยเหลือผูท่ี้ดอ้ยโอกาสกวา่ สงัคมกจ็ะสงบสุขประเทศชาติกจ็ะมัง่คัง่มัน่คง 

3. ช่วยสร้างความมีระเบียบวินยัใหแ้ก่บุคคลในชาติ โดยจะเป็นตวักาํหนดการประพฤติ
ปฏิบติัของบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับว่าถูกตอ้ง กฎเกณฑน์ั้นจะ
มาจากความพอใจของคนเพียงคนเดียวไม่ได ้คนเม่ืออยู่ในสังคมจะตอ้งพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
เป็นญาติพี่นอ้ง หรือเพ่ือนฝงูร่วมสงัคมเดียวกนั จะอยูค่นเดียวยอ่มเป็นไปไม่ได ้เม่ือบุคคลประพฤติ
ตามคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม ชีวิตก็จะมีระเบียบไม่ตอ้งพบกบัอุปสรรค ถา้ทุกคนปฏิบติั
เหมือนกนัสงัคมและประเทศชาติกจ็ะเป็นระเบียบตามไปดว้ย 

4. ช่วยควบคุมไม่ให้คนชัว่มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน การปฏิบติัตนให้เป็นตวัอย่างแก่ผูอ่ื้น 
นับว่าเป็นคุณแก่สังคม เพราะนอกจากจะเป็นตวัอย่างโดยการช้ีนําทางออ้มแลว้ยงัจะออกปาก
แนะนาํสั่งสอนโดยตรงไดอี้กดว้ย เช่น แนะนาํให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อย่าเห็นแก่ตวั 
อยา่เห็นแก่ไดจ้นสร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูอ่ื้น ซ่ึงส่งผลกระทบไปถึงความมัน่คงของสังคมและ
ประเทศชาติ มิฉะนั้นผูท่ี้คอยยึดเราเป็นตวัอย่างอาจหมดความศรัทธา และหมดกาํลังใจสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม หนักลบัไปทาํความชัว่เช่นเดิมไดอี้ก 
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5. ช่วยทาํให้มนุษยน์าํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดร่ํ้าเรียนมาสร้างสรรค ์แต่ส่ิงดีมี
คุณค่า ถา้มนุษยน์าํความรู้และประสบการณ์มาใชใ้นการประกอบอาชีพท่ีสุจริตย่อมสร้างสรรค์
คุณประโยชน์ให้แก่คนทัว่ไป รวมทั้งสังคมและประเทศชาติดว้ย แต่ในทางตรงขา้ม ถา้มนุษยข์าด
คุณธรรมและจริยธรรมกจ็ะนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีมีไปเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น สร้าง
ความเสียหายใหส้ังคมและประเทศชาติ เพียงหวงัใหต้นเองมีทรัพย ์มีความสุข ผูอ่ื้นจะทุกขอ์ยา่งไร
กไ็ม่คาํนึงถึง 

6. ช่วยควบคุมความเจริญทางดา้นวตัถุและจิตใจของคนใหเ้ติบโตไปพร้อมๆ กนั อยา่ง
สมดุล ปัจจุบนัความเจริญก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีมีสูงมาก ถา้มนุษยน์ําความเจริญน้ีมาใช้
ในทางท่ีผิด เช่น สร้างอาวุธมาประหัตประหารกนั จนคนลม้ตายลงเป็นจาํนวนมากโดยหวงัความ
เป็นใหญ่ ความมีอาํนาจ ความเดือดร้อนก็จะเกิดแก่คนทัว่ไป แต่ถา้ผูผ้ลิตเทคโนโลยมีีคุณธรรมและ
จริยธรรมเหตุการณ์เหล่าน้ีก็จะไม่เกิด ส่ิงท่ีจะไดรั้บการสร้างหรือผลิตข้ึนมาก็จะมุ่งแต่ประโยชน์ท่ี
จะเกิดแก่คนทัว่ไป เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ดาวเทียม ฯลฯ เพราะมีจิตใจท่ีสงบ
สุขจึงสร้างสรรคแ์ต่ส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อคนในสงัคมและประเทศชาติ 

ดงันั้นความสําคญัของคุณธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีกล่าวมาน้ี ประเด็นท่ี
สาํคญัก็คือ สามารถลดปัญหาและขจดัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนแก่บุคคล สังคม และประเทศชาติได ้เม่ือ
ทุกคนประพฤติปฏิบติัตนดีแลว้ อุปสรรค ศตัรู ภยัอนัตราย กจ็ะหมดส้ินไป ผูค้นมีแต่ความรักต่อกนั 
สงัคมมีแต่ความสงบ และประเทศชาติกจ็ะเจริญรุ่งเรือง  
2.1.3  ประเภทของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

การประพฤติของคนมีไดห้ลายระดบัแยกตามสภาพจิตใจและจะไดรั้บผลมากนอ้ยนั้น 
ข้ึนอยู่กบัระดบัสติปัญญาของบุคคลผูน้ั้น บางคนอาจปฏิบติัไดร้ะดบัสูงสุด แต่บางคนก็ปฏิบติัได้
ตามระดบัมาตรฐานขั้นตํ่าท่ีมนุษยค์วรปฏิบติัเท่านั้น 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และเพญ็แข ประจนปัจจนึก (2520, น. 4-6) แบ่งจริยธรรม
ออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1.  ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง ลกัษณะของความรู้ท่ีบุคคลต่าง ๆ สามารถบอกไดว้่า 
ควรทาํหรือบอกไดว้า่ พฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เช่น การท่ีเรารู้วา่มารยาทท่ีดีนั้นเป็น
อย่างไร หรือ รู้ว่าเราตอ้งมีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีอย่างไร เป็นตน้ความรู้เชิงจริยธรรมน้ี ข้ึนอยู่
กบัอาย ุระดบัการศึกษา และพฒันาการทางสติปัญญาของคนดว้ย 

2.  ทศันคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความชอบหรือไม่
ชอบ ทาํดีเป็นลกัษณะทาํถูกตอ้ง ทาํชอบเป็นลกัษณะทาํถูกใจ การตดัสินความดีความชอบโดย
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ถือเอาเกณฑข์องความถูกตอ้ง และความถูกใจของบุคคลมาประเมินค่าจริยธรรม จึงเป็นทศันคติเชิง
จริยธรรม เช่น การท่ีเราไม่พอใจคนท่ีแยง่ท่ีนัง่คนแก่บนรถเมล ์หรือ ไม่ช่วยคนท่ีถือของพะรุงพะรัง 

3.  เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การตดัสินใจท่ีจะกระทาํพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง
ของบุคคลลงไป จะตอ้งประกอบดว้ยเหตุผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงเกิดข้ึนเฉพาะหนา้นั้น และเหตุผล
เชิงจริยธรรมของบุคคลเกิดจากประสบการณ์และสติปัญญาของบุคคลนั้น 

4.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีคนแสดงถึงพฤติกรรมท่ีสังคมช่ืนชอบหรือ
งดการกระทาํท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบและค่านิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมซ่ึงเป็นการกระทาํ
ท่ีสงัคมเห็นชอบและสนบัสนุนมีหลายประการ เช่น การช่วยเหลือผูต้กทุกขไ์ดย้าก เป็นตน้ 
2.1.4  ประโยชน์ของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมจะมีประโยชน์ก็ต่อเม่ือนาํไปปฏิบติั เพราะจริยธรรมเป็นหลกั
สําคญัสําหรับการปฏิบัติ การศึกษาเพื่อเขา้ใจหรืออธิบายได้เท่านั้ นไม่มีประโยชน์ แต่การนํา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมไปใชป้ฏิบติันั้น จะเป็นประโยชน์ได ้ดงัน้ี รัตนวดี โชติกพนิช (2554, น.8-
9). 

1.  ต่อตนเอง คนท่ีมีจริยธรรมย่อมมีเคร่ืองมือท่ีช่วยให้คิดให้กระทาํในส่ิงท่ีดีสร้าง
ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม มีส่ิงท่ียึดเหน่ียวจิตใจและจูงใจให้ทาํแต่ส่ิงดีๆมีความเจริญต่อ
ตนเอง เช่น คนท่ีขยนัเรียนมีความรับผิดชอบ ย่อมประสบความสาํเร็จในการเรียน ในทางตรงกนั
ขา้ม คนท่ีเกียจคร้านและขาดความขยนัหมัน่เพียร ก็จะสอบตกเป็นตน้ หรือพนักงานขายของท่ีมี
วาจาสุภาพอ่อนนอ้มต่อลูกคา้ ยอ่มจะไดรั้บคาํชมมากกวา่ผูท่ี้มีกริยาวาจาหยาบคาย ไร้มารยาท 

2.  ต่อสังคม คนท่ีมีจริยธรรม ยอ่มทาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและแก่ผูอ่ื้น อยา่ง
นอ้ยการไม่ทาํชัว่ ก็เป็นการช่วยให้สังคมไม่ตอ้งแกไ้ขปัญหา ถา้คนในสังคมมีจริยธรรมดีสังคมนั้น
ก็จะมีความเจริญกา้วหนา้ไดเ้ช่นกนั คนดีจึงเป็นผูรั้กษาสังคมดว้ยการไม่ทาํลายสังคมไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรของประเทศ สภาพแวดลอ้ม หรือการประพฤติทุจริตต่าง ๆ 

3.  ดา้นการรักษาจริยธรรม จริยธรรมเป็นส่ิงท่ีดีมีคุณค่าทั้งทางกาย ใจ และสังคม
ดงักล่าวมาแลว้ จะรักษาไวไ้ดก้็ดว้ยการปฏิบติั ถา้ไม่ปฏิบติัแลว้ก็เป็นเพียงตวัหนังสือหรือคาํพูด
เปล่า ๆ จะช่วยใครไม่ไดท้ั้งส้ิน การศึกษาจริยธรรมและนาํไปปฏิบติัจึงเป็นการรักษาจริยธรรมใหค้ง
อยู ่

4.  การพฒันาบา้นเมือง ตอ้งพฒันาจิตใจคนก่อน หรืออาจพฒันาควบคู่กนัไปกบัการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจ สงัคม เพราะการพฒันาท่ีไม่มีจริยธรรมเป็นแกนนาํ จะสูญเปล่าและเกิดผลเสีย
เป็นอนัมาก 
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ดร. โสภณ พรโชคชยั (2550) อธิบายเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างคุณธรรม จริยธรรม 
และกฎหมาย วา่มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะเป็นเน้ือเดียวกนัแยกออกจากกนัไม่ได ้นัน่หมายความว่า 
การปฏิบติัตามกฎหมาย ก็คือการท่ีผูป้ฏิบติัมุ่งหวงัคงอยู่อย่างย ัง่ยืน เขา้ทาํนอง “ซ่ือกินไม่หมด คด
คิดไม่นาน” ตรงกนัขา้ม หากผูใ้ดละเมิดกฎหมาย ผูน้ั้นยอ่มตอ้งรับโทษตามกฎหมาย เช่นอาจติดคุก
หรือเสียค่าปรับ หรือทั้งจาํทั้งปรับ และเสียช่ือเสียง เสียโอกาสในการประกอบอาชีพอีกดว้ย จึงสรุป
ไดว้า่ การมีจริยธรรมมีประโยชน์ต่อผูป้ฏิบติัคือการสร้างความมัน่คงในอาชีพการงานนัน่เอง 
2.1.5  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมสาํหรับผูป้ระกอบวิชาชีพครู 

ซ่ึงมีขอ้รายละเอียดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ พฤติกรรมหลกั และพฤติกรรมบ่งช้ีตามเกณฑ ์
มาตรฐานวิชาชีพครู การมีคุณธรรม จรรยาบรรณ ประกอบดว้ย คุณลกัษณะ พฤติกรรม

หลกัและพฤติกรรมบ่งช้ี ดงัต่อไปน้ี  รัตนวดี โชติกพนิช (2554, น.57-58). 
1.  ความเมตตากรุณา คือการมีพฤติกรรมในดา้นความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ช่วยเหลือเพ่ือน

ร่วมงานและสงัคม ไม่น่ิงดูดายและเตม็ใจ ช่วยเหลือตามกาํลงัความสามารถมีความสนใจและห่วงใย
ในการเรียนและความประพฤติของผูเ้รียน แนะนาํเอาใจใส่ช่วยเหลือเด็ก และเพื่อนร่วมงานให้
ไดรั้บความสุข และพน้ทุกขเ์ป็นกนัเองกบัผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้สึกเปิดเผย ไวว้างใจและเป็น
ท่ีพึ่งของผูเ้รียนได ้

2. ความยติุธรรมคือพฤติกรรมการมีความเป็นธรรมต่อนกัเรียน เอาใจใส่และปฏิบติัต่อ
ผูเ้รียนและเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเสมอภาคและไม่ลาํเอียง ตดัสินปัญหาของผูเ้รียนดว้ย ความ
เป็นธรรม มีความเป็นกลาง ยนิดีช่วยเหลือผูเ้รียน ผูร่้วมงานและผูบ้ริหาร โดยไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 

3. ความรับผดิชอบคือการมีพฤติกรรมมุ่งมัน่ในผลงาน มีวิธีการท่ีจะปฏิบติังานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์วางแผนการใชเ้วลาอยา่งเหมาะสมและปฏิบติังานไดท้นัเวลา ใชเ้วลาอยา่งคุม้ค่าและมี
ประสิทธิภาพ 

4. วินยั คือกามีรพฤติกรรมทางมีวินยัในตนเอง ควบคุมตนเองใหป้ฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้ง
ตามทาํนองคลองธรรมมีวิธีทาํงานท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุคคลอ่ืนได ้ ปฏิบติัตามกฎและระเบียบ
ของหน่วยงานและสถานศึกษา 

5.  ความขยัน  คือการมีพฤติกรรมความตั้ งใจ กระตือรือร้น และปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถอยา่งสมํ่าเสมอ ไม่ทอ้ถอยต่ออุปสรรคในการทาํงาน และมีความพยายามท่ีจะสอนเด็ก
ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 

 6. ความอดทนคือการพฤติกรรมท่ีแสดงออกในเร่ืองความอดทนเม่ือเกิดอุปสรรค 
ปฏิบติังานเต็มท่ีไม่ท้ิงขวา้งกลางคนั มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ไม่โกรธง่ายและ
สามารถควบคุมอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม อดทน อดกลั้น ต่อคาํวิพากษว์ิจารณ์ 
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7.  ความประหยดั คือการมีพฤติกรรมท่ีรู้จกัประหยดัอดออม ช่วยรักษาและใชข้อง
ส่วนรวมอยา่งประหยดั ไม่ใชจ่้ายฟุ่ มเฟือยเกินฐานะของตน รู้จกัเกบ็ออมทรัพย ์เพื่อความมัน่คงของ
ฐานะ ใชข้องคุม้ค่า ช่วยรักษาและใชข้องส่วนรวมอยา่งประหยดั 

8.  ความรักและศรัทธาในอาชีพครูคือการพฤติกรรมท่ีเห็นความสาํคญัของอาชีพครู 
สนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รวิชาชีพครู เขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพครู ร่วมมือและส่งเสริม
ใหมี้การพฒันามาตรฐานวิชาชีพครู รักษาช่ือเสียงวิชาชีพครู ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้กิดผลดีและเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสาํคญั รักษาความสามคัคีและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในหนา้ท่ีการงาน 
ปกป้องและสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อสงัคมเก่ียวกบัวิชาชีพครู เกิดความสาํนึกและตระหนกัท่ีจะเป็น
ครูท่ีดี ปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมท่ีเป็นปูชนียบุคคล 

9.  มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบติังานและการดาํรงชีวิต รับฟังความคิดเห็น
และขอ้โตแ้ยง้ของผูอ่ื้น เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นแสดงความคิดเห็น มีเหตุผล ยอมรับและปฏิบติัตามความ
คิดเห็นท่ีมีเหตุผลโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั ใชห้ลกัการและเหตุผลในการตดัสินใจ
และแกปั้ญหา 
2.1.6  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของครู 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของครูท่ีดี 10 ประการ และ หลกัสิบประการของความเป็นครูดี
ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ 2523 , น. 18) 

1. ความมีระเบียบวินยั หมายถึง ความประพฤติทั้งทางกายวาจาและใจท่ีแสดงถึงความ
เคารพในกฎหมายระเบียบประเพณีของสังคมและความประพฤติท่ีสอดคลอ้งกับอุดมคติหรือ
ความหวงัของตนเองโดยใหย้ดึส่วนรวมสาํคญักวา่ส่วนตวั 

2. ความซ่ือสัตยสุ์จริตและความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติท่ีไม่ทาํให้ผูอ่ื้น
เดือดร้อนไม่เอาเปรียบหรือคดโกงผูอ่ื้นหรือส่วนรวมให้ยึดถือหลกัเหตุผลระเบียบแบบแผนและ
กฎหมายของสงัคมเป็นเกณฑ ์

3. ความขยนัประหยดัและยึดมัน่ในสัมมาอาชีพ หมายถึง ความประพฤติท่ีไม่ทาํให้
เสียเวลาชีวิตและปฏิบติักิจอนัควรกระทาํใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนและสงัคม 

4. ความสํานึกในหน้าท่ีและการงานต่างๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ หมายถึง ความประพฤติท่ีไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมและไม่ก่อความเสียหายให้เกิดข้ึน
แก่สงัคม 

5. ความเป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมวิจารณ์และตดัสินอยา่งมีเหตุผล หมายถึง ความประพฤติ
ในลกัษณะสร้างสรรคแ์ละปรับปรุงมีเหตุมีผลในการทาํหนา้ท่ีการงาน 
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6. ความกระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูน
ชาติ ศาสนาพระมหากษตัริย ์หมายถึง ความประพฤติท่ีสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการอยู่
ร่วมกนัโดยยดึผลประโยชน์ของสงัคมใหม้ากท่ีสุด 

7.  ความเป็นผูมี้พลานามยัท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หมายถึง ความมัน่คงและ
จิตใจรู้จกับาํรุงรักษากายและจิตใจใหส้มบูรณ์มีอารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยูใ่นจิตใจอยา่งมัน่คง 

8.  ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติเป็นท่ีพึ่งไม่ไหวว้านหรือขอความ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้นโดยไม่จาํเป็น 

9. ความภาคภูมิและการรู้จกัทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและทรัพยากรของชาติ หมายถึง
ความประพฤติทีแสดงออกซ่ึงศิลปะและวฒันธรรมแบบไทยๆมีความรักและหวงแหนวฒันธรรม
ของตนเองและทรัพยากรของชาติ 

10. ความเสียสละและเมตตาอารีกตญัญูกตเวทีกลา้หาญและความสามคัคีกนั หมายถึง
ความประพฤติท่ีแสดงออกถึงความแบ่งปันเก้ือกลูผูอ่ื้นในเร่ืองของเวลากาํลงักายและกาํลงัทรัพย ์

 ลกัษณะครูท่ีดีตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 
 ลกัษณะครูท่ีดีตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู มี 9 ประการดงัน้ี (ลกัษณะครูท่ีดีตาม

เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู.2558, น. ออนไลน์) 
1. มีความเมตตากรุณา 
- มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและสังคม ไม่น่ิงดูดายและ เต็มใจ

ช่วยเหลือตามกาํลงัความสามารถ 
- มีความสนใจและห่วงใยในการเรียนและความประพฤติของผูเ้รียน แนะนาํ เอาใจใส่

ช่วยเหลือเด็ก และเพ่ือนร่วมงานใหไ้ดรั้บความสุข และพน้ทุกข ์เป็นกนัเองกบัผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียน
มีความรู้สึกเปิดเผย ไวว้างใจและเป็นท่ี พึ่งของผูเ้รียนได ้

2. มีความยติุธรรม 
- มีความเป็นธรรมต่อนกัเรียน เอาใจใส่และปฏิบติัต่อผูเ้รียนและเพื่อน ร่วมงานทุกคน

อย่างเสมอภาคและไม่ลาํเอียง ตดัสินปัญหาของผูเ้รียนดว้ย ความเป็นธรรม มีความเป็นกลาง ยินดี
ช่วยเหลือผูเ้รียน ผูร่้วมงานและ ผูบ้ริหาร โดยไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 

3. มีความรับผดิชอบ 
- มุ่งมัน่ในผลงาน มีวิธีการท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค ์วางแผนการ ใชเ้วลา

อยา่งเหมาะสมและปฏิบติังานไดท้นัเวลา ใชเ้วลาอยา่งคุม้ค่าและมี ประสิทธิภาพ 
4. มีวินยั 
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- มีวินยัในตนเอง ควบคุมตนเองให้ปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม มีวิธี
ทาํงานท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุคคลอ่ืนได ้

- ปฏิบติัตามกฎและระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา 
5. มีความขยนั 
- มีความตั้ งใจ กระตือรือร้น และปฏิบัติงานเต็มความสามารถอย่าง สมํ่าเสมอ ไม่

ทอ้ถอยต่ออุปสรรคในการทาํงาน 
- มีความพยายามท่ีจะสอนเดก็ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 
6. มีความอดทน 
- อดทนเม่ือเกิดอุปสรรค ปฏิบติังานเตม็ท่ีไม่ท้ิงขวา้งกลางคนั 
- มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ไม่โกรธง่ายและสามารถควบคุม อารมณ์ได้

อยา่งเหมาะสม อดทน อดกลั้น ต่อคาํวิพากษว์ิจารณ์ 28  
7. มีความประหยดั 
- รู้จกัประหยดัอดออม ช่วยรักษาและใชข้องส่วนรวมอยา่งประหยดั ไม่ใชจ่้าย ฟุ่ มเฟือย

เกินฐานะของตน รู้จกัเกบ็ออมทรัพย ์เพื่อความมัน่คงของฐานะ 
- ใชข้องคุม้ค่า ช่วยรักษาและใชข้องส่วนรวมอยา่งประหยดั 
8. มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู 
- เห็นความสาํคญัของอาชีพครู สนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รวิชาชีพ ครู เขา้ร่วม

กิจกรรมทางวิชาชีพครู ร่วมมือและส่งเสริมใหมี้การพฒันา มาตรฐานวิชาชีพครู 
- รักษาช่ือเสียงวิชาชีพครู ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้กิดผลดีและเกิดประโยชน์ต่อ ส่วนรวม

เป็นสําคญั รักษาความสามคัคีและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในหน้าท่ี การงาน ปกป้องและสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีต่อสงัคมเก่ียวกบัวิชาชีพครู 

- เกิดความสาํนึกและตระหนกัท่ีจะเป็นครูท่ีดี ปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมท่ีเป็น ปูชนียบุคคล 
9. มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบติังานและการดาํรงชีวิต 
- รับฟังความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้ของผูอ่ื้น เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นแสดงความ คิดเห็น 
- มีเหตุผล ยอมรับและปฏิบติัตามความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลโดยคิดถึง ประโยชน์ส่วนรวม

เป็นหลกั ใชห้ลกัการและเหตุผลในการตดัสินใจและ แกปั้ญหา 
2.1.7  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

กรมวิชาการ (2535 , น. 5 ) ไดจ้ดัทาํเอกสารการประชุมเก่ียวกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ไทย สรุปวา่ จริยธรรมของบุคคลมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ  
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1.  ดา้นความรู้ (moral reasoning) คือ ความเขา้ใจในเหตุผลของความถูกตอ้งดีงาม 
สามารถตดัสินแยกความถูกตอ้งออกจากความไม่ถูกตอ้งไดด้ว้ยการคิด  

2.  ดา้นอารมณ์ความรู้สึก (moral attitude and belief) คือ ความพึงพอใจ ความศรัทธา
เล่ือมใส ความนิยมยนิดี ท่ีจะรับจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตน  

3.  ดา้นพฤติกรรม (moral conduct) คือการกระทาํหรือการแสดงออกของบุคคลใน
สถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเช่ือวา่เกิดจากอิทธิพลของทั้งสององคป์ระกอบขา้งตน้ 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน(2538)ไดท้าํการศึกษาวิจยัถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคน
เก่ง โดยไดท้าํการประมวลผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา สาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของคน
ไทยทั้งเด็กและผูใ้หญ่ อายตุั้งแต่ 6-60 ปี ว่าพฤติกรรมเหล่านั้น มีสาเหตุทางจิตใจอะไรบา้ง และ ได้
นาํมาประยุกตเ์ป็นทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมสําหรับคนไทยข้ึน โดยแบ่งตน้ไมจ้ริยธรรม ออกเป็น 3 
ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ ดอกและผลไมบ้นตน้ ท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการทาํดีละเวน้ชัว่และ
พฤติกรรมการทาํงานอย่างขยนัขนัแข็งเพื่อส่วนรวม ซ่ึงล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี 
พฤติกรรมท่ีเอ้ือเฟ้ือต่อการพฒันาประเทศ  

ส่วนท่ีสอง ไดแ้ก่ ส่วนลาํตน้ของตน้ไม ้แสดงถึงพฤติกรรมการทาํงานอาชีพอยา่ง ขยนั
ขนัแขง็ ซ่ึงประกอบดว้ยจิตลกัษณะ 5 ดา้น คือ  

1)  เหตุผลเชิงจริยธรรมหมายถึง เจตนาของการกระทาํท่ีทาํเพื่อส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตวัหรือพวกพอ้ง ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการทางเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg 

2) มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเองหมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกลว่า ส่ิง
ท่ีกระทาํลงไปในปัจจุบนั จะส่งผลอยา่งไร ในปริมาณเท่าใด ต่อใคร ตลอดจนความสามารถในการ
อดได ้สามารถอดเปร้ียวไวกิ้นหวานได ้ 

3) ความเช่ืออาํนาจในตนหมายถึง ความเช่ือวา่ผลท่ีตนกาํลงัไดรั้บอยู ่เกิดจากการกระทาํ
ของตนเอง มิใช่เกิดจากโชคเคราะห์ความบงัเอิญหรือการควบคุมของคนอ่ืนเป็นความรู้สึกในการ
ทาํนายได ้ควบคุมไดข้องบุคคล ซ่ึงมีพื้นฐานมากจากทฤษฎี Locus of Control ของRotter (1966) 

4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิหมายถึง ความมานะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในการทาํส่ิงใด  
ส่ิงหน่ึงโดยไม่ยอ่ทอ้ ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland (1963) 

5) ทศันคติ คุณธรรมและค่านิยมหมายถึงการเห็นประโยชน์ – โทษของส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ความพอใจ ไม่พอใจต่อส่ิงนั้น และความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมต่อส่ิงนั้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันคติ
ในทฤษฏีของ Ajzen และ Fishbein (1980) ส่วนคุณธรรม หมายถึง ส่ิงทีส่วนรวมเห็นว่าดีงาม  
ส่วนใหญ่แลว้มกัเก่ียวขอ้งกบัหลกัทางศาสนา เช่น ความกตญัญู ความเสียสละ ความซ่ือสัตยเ์ป็นตน้ 
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และค่านิยม หมายถึง ส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าสาํคญั เช่น ค่านิยมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัสูง ค่านิยม
ในการใชสิ้นคา้ไทย ค่านิยมในดา้นการรักษาสุขภาพ เป็นตน้ 

ส่วนท่ีสาม ได้แก่ รากของต้นไม้ ท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการทาํงานอาชีพอย่างขยนั
ขนัแขง็ซ่ึงประกอบดว้ยจิตลกัษณะ 3 ดา้น คือ  

1) สติปัญญา หมายถึง การรู้การคิดในขั้นรูปธรรมหลายด้าน และการคิดในขั้น
นามธรรม ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการทางการรู้การคิดของ Piaget (1966) 

2) ประสบการณ์ทางสงัคม หมายถึง การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเราความเอ้ืออาทร เห็นอก
เห็นใจ และสามารถคาดหรือทาํนายความรู้สึกของบุคคลอ่ืน 

3) สุขภาพจิตหมายถึง ความวิตกกงัวล ต่ืนเตน้ ไม่สบายใจของบุคคลอยา่งเหมาะสมกบั
เหตุการณ์ 
 

 
ภาพที ่2.1  แสดงทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม 
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 ผูว้ิจัยได้นําแนวคิดลกัษณะครูท่ีดีตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรมมาสงัเคราะห์ แสดงดงัตาราง 2.1 
 
ตาราง  2.1  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัวิชาการและจากทฤษฏี 
  

ลกัษณะครูทีด่ีตามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพครู (2558) 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
ตามแนวคดิทฤษฏีต้นไม้
จริยธรรมของดวงเดือน 
พนัธุมนาวนิ(2538) 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมตาม
แนวคดิของนักวชิาการ 

1.มีความเมตตากรุณา 
2.มีวินยัในตนเอง 
3. มีความขยนั 
4. มีความอดทน 
5.มีความยติุธรรม 
6.มีความประหยดั 
7. มีความรับผดิชอบ 
8. มีความรักและศรัทธาใน
อาชีพครู 
9. มีความเป็นประชาธิปไตยในการ
ปฏิบติังานและการดํารงชีวิต 

1. มุ่งอนาคตและการ
ควบคุมตนเอง 
2.การรู้การคิดในขั้น
รูปธรรมหลายดา้น 
3. เจตนาของการกระทาํท่ี
ทาํเพื่อส่วนรวมมากกวา่
ส่วนตวั 
4.การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจ
เราความเอ้ืออาทร เห็นอก
เห็นใจผูอ่ื้น 
5.ความมานะพยายามฝ่า
ฟันอุปสรรคในการทาํส่ิง
ใด ส่ิงหน่ึงโดยไม่ยอ่ทอ้ 
6. ความวิตกกงัวล ต่ืนเตน้ 
ไม่สบายใจของบุคคลอยา่ง
เหมาะสมกบัเหตุการณ์ 

1.พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อ
ตนเอง 
2.พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อ
สงัคม 
3.พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
ตอ่วิชาชีพ 
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 จากตาราง 2.1 พบวา่พฤติกรรมเชิงจริยธรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  
1)  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อตนเอง เป็นพฤติกรรมท่ีครูแสดงออกต่อตนเอง ไดแ้ก่ 

ควบคุมตนเองใหป้ฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งตามทาํนองครองธรรม  มีความประหยดั มีความมุ่งมัน่และ
รับผิดชอบ สามารถควบคุมอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม อดทน อดกลั้น ต่อคาํวิพากษว์ิจารณ์ต่างๆ 
และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 2)  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อสังคม เป็นพฤติกรรมท่ีครูแสดงออกต่อสังคม เช่นคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั แนะนาํเอาใจใส่ช่วยเหลือเด็กและเพื่อนร่วมงานเตม็ใจช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานและสังคมตามกาํลงัความสามารถ และมีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบติังานและ
ดาํรงชีวิต 
 3)  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ เป็นพฤติกรรมท่ีมีต่อวิชาชีพครูไดแ้ก่ สนบัสนุน
การดาํเนินงานขององค์กรวิชาชีพครู ร่วมมือและส่งเสริมให้มีการพฒันามาตรฐานวิชาชีพครู มี
ความเป็นธรรมและปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเสมอภาคและไม่ลาํเอียง มีจิตสํานึกและ
ตระหนกัท่ีจะเป็นครูท่ีดี ปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมท่ีเป็นปูชนียบุคคล 

2.1.8  แบบวดัพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
ลกัษณะพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแต่ละลกัษณะจะมีธรรมชาติและคุณสมบติัท่ีค่อนขา้ง

แตกต่างกนัจึงเป็นไปไดย้ากท่ีจะใชเ้คร่ืองมือหรือเทคนิคเดียวกนัในการวดัหลาย ๆ ลกัษณะก่อนจะ
เลือกหรือสร้างเคร่ืองมือเพื่อวดัลกัษณะใดจึงควรใชค้วามพิจารณาอยา่งรอบคอบเสียก่อน อยา่งไรก็
ตามในกรณีทัว่ ๆไปอาจเลือกใช้เคร่ืองมือวดัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมให้เหมาะสมกบัลกัษณะท่ี
ตอ้งการวดัไดด้งัน้ี (โกศล มีคุณ. 2533, น.94-98) 

1.  ลกัษณะดา้นความรู้ความคิด เป็นการเนน้วดัความสามารถทางสมองหรืกระบวนการ
แกปั้ญหาของมนุษย ์ซ้ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ขั้น เรียงลาํดบัจากขั้นตํ่าสุดไปขั้นสูงสุดได ้คือ 

1.1 ความรู้ความจาํ 
1.2 ความเขา้ใจ 
1.3 การนาํไปใช ้
1.4 การวิเคราะห์ 
1.5 การสงัเคราะห์ 
1.6 การประเมินค่า 

หลกัของการวดัความสามารถทางสมอง คือ นาํส่ิงเร้าท่ีเป็นปัญหา สถานการณ์หรือ
คาํถามไปกระตุน้ใหบุ้คคลไดใ้ชส้มองในการระลึกการคิดเพื่อการตอบสนองงานเหล่านั้น เคร่ืองมือ
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ท่ีนิยมใช้เพื่อวดัคุณลักษณะพฤติกรรมเชิงจริยธรรมประเภทน้ี คือ ขอ้สอบหรือแบบทดสอบ 
นอกจากนั้นท่ีพอใชก้คื็อการซกัถาม หรือการใหท้าํงานแกปั้ญหา 

 2.  ลกัษณะทางการใชเ้หตุผลพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ลกัษณะน้ีก็ยงัถือว่าเป็น
ความสามารถทางดา้นสมองจึงควรวดัไดด้ว้ยขอ้สอบ การสัมภาษณ์หรือให้ทาํงานแกปั้ญหา แต่
เน่ืองจากเหตุผลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมีโครงสร้างทางทฤษฎีท่ีแยกออกไปต่างหาก ดงันั้นวิธีการ
ซกัถามและการตอบจึงอาจแตกต่างไปจากขอ้สอบท่ีใชว้ดัลกัษณะดา้นความรู้ความคิดท่ีกล่าวมาใน
ขอ้ 1 นอกจากนั้นลกัษณะคาํตอบของคาํถามแบบน้ีก็ไม่มีลกัษณะถูก-ผดิเหมือนขอ้สอบวดัความรู้
ความคิด คาํตอบทุกคาํตอบจะไดรั้บการยอมรับและถูกตีค่าออกมาเป็นระดบัหรือคะแนน ซึงแสดง
ถึงระดบัขั้นทางจริยธรรมของผูต้อบตามหลกัทฤษฎีของการใชเ้หตุผลพฤติกรรมเชิงจริยธรรม การ
วดัคุณธรรมน้ีใชข้อ้สอบเป็นสถานการณ์ ซ่ึงสามารถทาํให้ผูส้อบวดัความสามารถพิจารณาตดัสิน
ไดจ้ากคาํตอบหรือเหตุผลของผูถู้กวดัวา่มีลกัษณะทางจริยธรรมดา้นน้ีเป็นอยา่งไร 

 3.  ลกัษณะทางดา้นความรู้สึก อนัหมายถึงความสนใจ เจตคติ ค่านิยม การวดัทางดา้น 
ความรู้สึกไม่สามารถวดัไดด้ว้ยแบบทดสอบเพราะแบบทดสอบจะให้คาํตอบท่ีว่าถูก

หรือผิดและผูถู้กทดสอบพยายามทาํใหถู้ก ในสถานการณ์การสอบนั้น ก็จะตอ้งพยายามจูงใจให้ผู ้
ถูกทดสอบไดใ้ชค้วามสามารถของเขาอย่างเต็มท่ี แต่ในการวดัดา้นความรู้สึกนั้นไม่มีคาํตอบ
ประเภทถูกหรือผิด ส่ิงท่ีผูท้ดสอบตอ้งการทราบก็คือ ความรู้สึกหรือสภาพจิตใจอนัแทจ้ริงของ
ผูต้อบขณะนั้น ปัญหาของการวดัทางดา้นนึกก็คือเป็นการยากท่ีจะทราบว่า ส่ิงท่ีเขาตอบนั้นเป็น
ความเช่ือ ความคิดเห็น เจตคติ หรือความรู้สึกอนัแทจ้ริงหรือไม่ ดงันั้นประเด็นสาํคญัก็คือผูส้อบวดั
จะตอ้งพยายามหาวิธีการท่ีจะทาํใหผู้ต้อบเปิดเผยความรู้สึกอนัแทจ้ริงของเขาอยา่งตรงไปตรงมา 

 เคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับวดัลกัษณะทางดา้นความรู้สึกน้ีอาจแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภทท่ีผูว้ดัเป็นผูป้ระเมิน เช่น จากการสังเกตพฤติกรรม และประเภทท่ีผูถู้กวดั

รายงานความรู้สึกของตนเอง ซ่ึงไดแ้ก่ การใหต้อบแบบสาํรวจ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และ
การทาํ(ตอบ) สเกลวดัเจตคติ เป็นตน้ 

 4. ลกัษณะทางดา้นพฤติกรรม การวดัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นการวดัส่ิงท่ีบุคคล
แสดงแสดงออกภายนอก ซ่ึงผูส้อบวดัอาจสังเกตเห็นได ้ เช่น ความรับผดิชอบ ความร่วมมือ ความ
สนใจ ความมีวินยั ความซ่ือสัตยว์ิธีการสังเกตน่าจะดีท่ีสุดสาํหรับการวดัพฤติกรรมทางจริยธรรม 
แต่ขอ้จาํกดัของวิธีการดงักล่าวอยูต่รงท่ีผูส้ังเกตมกัไม่ค่อยมีโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นพฤติกรรมท่ีแทจ้ริง
ตามธรรมชาติของผูถู้กสังเกต เพราะบุคคลมกัจะระมดัระวงัพฤติกรรมของตนเองเม่ือออยูต่่อหนา้
ผูอ่ื้น อีกประการหน่ึงกคื็อพฤติกรรมทางจริยธรรมนั้นจะแสดงออกกต่็อเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหา
ทางจริยธรรมเกิดข้ึนเท่านั้นและเหตุการณ์ดงักล่าวมิใช่จะเกิดข้ึนตลอดเวลา หรือตามท่ีตอ้งการให้
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เกิด จึงเป็นการยากท่ีผูส้ังเกตจะเฝ้ารออยูท่ี่สาํคญัอีกประเด็นหน่ึงก็คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกเพียง
คร้ังสองคร้ังไม่อาจนาํมาสรุปไดว้่าเป็นพฤติกรรมประจาํตวับุคคล เพราะมนัอาจเป็นพฤติกรรมท่ี
เป็นลักษณะอันแท้จริงของเขาไม่ได้จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมดอาจสรุปเคร่ืองมือหรือเทคนิควัด
จริยธรรมกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได ้ดงัตาราง 2.2 
 
ตาราง 2.2 เทคนิคหรือเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมลกัษณะต่าง ๆ 
 
ลกัษณะทางจริยธรรม เทคนิคหรือเคร่ืองมือวดั 
1. ลกัษณะดา้นความรู้ความคิด 1. ขอ้สอบ หรือแบบทดสอบ 

2. การซกั-ถาม หรือสมัภาษณ์ 
3. สถานการณ์หรืองานแกปั้ญหา 

2. ลกัษณะดา้นการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม 1. แบบทดสอบท่ีเป็นสถานการณ์ 
2. การสมัภาษณ์โดยใชส้ถานการณ์ 
3. ใหท้าํงานแกปั้ญหาท่ีเป็นสถานการณ์ 

3. ลกัษณะดา้นความรู้สึก 1. การสงัเกตพฤติกรรม 
2. แบบสาํรวจ 
3. แบบสอบถาม 
4. การสมัภาษณ์ 
5. สเกลวดัเจตคติ 

4. ลกัษณะดา้นพฤติกรรม 1. การสงัเกต 
2. ใชส้ถานการณ์ย ัว่ย ุ
3. ตรวจสอบผลงาน 
4. รายงานพฤติกรรมตนเองแบบสาํรวจ 

 

ที่มา:นิตยา กณัณิกาภรณ์ (2553). การศึกษาปัจจยับางประการท่ีส่งผลต่อการพฒันาตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของขา้ราชการครู.หนา้ 56. 
 ตาราง 2.2 แสดงใหเ้ห็นวา่ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในแต่ลกัษณะสามารถวดัไดห้ลายวิธี
และบางลกัษณะก็อาจใชว้ิธีเดียวกนัหรือคลา้ยกบัลกัษณะอ่ืนได ้ในแต่ละลกัษณะไม่อาจกล่าวไดว้่า
วิธีใดดีท่ีสุดการจะเลือกใชเ้คร่ืองมือชนิดใด ย่อมข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ความพร้อมและความ
เหมาะสมในขณะนั้นซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีวจิยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการวดัดว้ยแบบสอบถาม โดยสร้างเป็น
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สเกล 5 สเกลเน่ืองจากเป็นวิธีการวดัท่ีมีความคล่องตวั ขจดัความลาํเอียงในการสมัภาษณ์และการให้
คะแนนขจดัความยุง่ยาก ซบัซอ้นในการสอบ 
 ในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัพฤติกรรมเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลวิจยัเพ่ือพฒันา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยใหจ้ดัลาํดบัความสาํคญั 5 ลาํดบั 
ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุดเป็นตน้ 

 
2.2  แนวคดิเกีย่วกบัความตระหนัก 
2.2.1  ความหมายของความตระหนกั 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2521, น. 24) ไดใ้ห้ความหมายของ “ความ
ตระหนกั” ไวว้า่ ความรู้ตวัอยูแ่ลว้ คือการท่ีรู้อยูว่า่ส่ิงน้ีมีอยูห่รือเป็นอยู ่แต่ไม่รู้อยา่งละเอียดถ่องแท ้

วิชยั วงษใ์หญ่ (2523, น. 133) กล่าวถึง “ความตระหนกั” ไวว้่าเป็นพฤติกรรมชั้นตํ่าสุด
ทางดา้นความรู้ (Cognitive Domain) แต่ความตระหนกันั้นไม่ไดเ้ก่ียวกบัความจาํ หรือความสามารถ
ระลึกได ้ความตระหนกั หมายถึง ความสามารถนึกคิด ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในสภาวะจิตใจ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2545, น. 428) ใหค้วามหมายของคาํว่าตระหนกัไวว้่า รู้ประจกัษช์ดั 
รู้ชดัแจง้ 

กลุวดี ราชภกัดี (2545, น. 38 ) กล่าวถึงความตระหนกัว่า หมายถึงภาวการณ์ท่ีบุคคลเกิด
ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นหรือประสบการณ์จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง เป็นภาวะท่ีบุคคล
เขา้ใจและประเมินสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัตนเองได ้โดยเกิดจากสภาวะจิตท่ียอมรับถึงภาวการณ์หรือ
ความโน้มเอียงท่ีจะเลือกพฤติกรรม และปฏิบติัตนเพ่ือแสดงต่อปัญหาหรือเหตุการณ์หน่ึงท่ีได้
ประสบ 

อนุสรณ์ กาลดิษฐ์ ( 2548, น. 51 ) กล่าวถึงความตระหนกัว่า หมายถึงความสาํนึกซ่ึง
บุคคลเคยมีการรับรู้ หรือเคยมีความรู้มาก่อน เม่ือมีส่ิงเร้ามากระตุน้จึงเกิดความสํานึกหรือความ
ตระหนกัข้ึน ความตระหนกัมีความหมายเหมือนกบัความสาํนึก เป็นสภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรู้สึก ความคิดความปรารถนาต่าง ๆ อนัเกิดจากความรู้และความสาํนึกต่าง ๆ มาแลว้ โดยมีการ
ประเมินค่าและตระหนกัถึงความสาํคญัของตนท่ีมีต่อส่ิงนั้น 

กุลวดี สุดหลา้ (2550) กล่าวว่า ความตระหนกัหมายถึงการแสดงออกซ่ึงความรู้สึก 
ความเห็นความสาํนึก เป็นภาวะท่ีบุคคลเขา้ใจและประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัตนเองได้
โดยอาศยัระยะเวลา เหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือสภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัทาํให้คนเกิดความ
ตระหนกั 
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เดวิด อาร์ แครธโวล และคณะ (ม.ป.ป. อา้งถึงใน อุทุมพร ทองอุทยั. 2523, น. 99) กล่าว
ว่า “ความตระหนกั” หมายถึง ความรู้สึกไวต่อการมีอยู่ของปรากฏการณ์บางอยา่ง และของส่ิงเร้า
บางอยา่งซ่ึงเราตอ้งการจะรับรู้ 

อีเซนต ์และอาร์โนลด ์(ม.ป.ป. อา้งถึงใน ภิญญาภรณ์ เพญ็ภินนัท.์ 2544, น. 35) ได้
อธิบาย “ความตระหนัก” ในแง่จิตวิทยาว่า ความตระหนักเป็นความสัมพนัธ์ของความสํานึก
(Consciousness) และ เจตคติ (Attitudes) ความตระหนกัเป็นภาวะของจิตใจ ซ่ึงไม่อาจแยกเป็น
ความรู้สึกหรือความคิดเพียงอยา่งเดียวโดยเดด็ขาด 

Bloom, S.B.,   Thomas, J., and Madaus F.G. (1971, p. 89) กล่าวว่า “ความตระหนกั”
คล้ายกับความรู้ตรงท่ี ทั้ งความรู้และความตระหนักต่างไม่เน้นท่ีลกัษณะของส่ิงเร้า แต่ความ
ตระหนกัต่างจากความรู้ตรงท่ี ความตระหนักไม่จาํเป็นตอ้งเนน้ ประสบการณ์ หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใด 
ความตระหนกัจะเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงเร้ามาเร้าใหเ้กิดความตระหนกั 

Good, V.C. (1973, p. 34) ไดใ้หค้วามหมายของ “ความตระหนกั” ไวว้่า การกระทาํท่ี
แสดงว่าจาํได้ การรับรู้หรือมีความรู้และความตระหนัก มีความหมายเหมือนกับความสํานึก
(Consciousness) 

Atkin, K.C. (1973, p.78) กล่าวถึง “ความตระหนกั” ไวอ้ยา่งสั้น ๆ ว่าเป็นการกระทาํท่ี
เกิดจากความสาํนึก 

จากแนวคิดของนกัวิชาการเก่ียวกบัความตระหนกั สามารถสรุปไดว้่า “ความตระหนกั” 
หมายถึง การกระทาํท่ีเกิดจากความสาํนึก ในดา้นแบบแผนพฤติกรรม ซ่ึง เกิดจากทศันคติท่ีมีต่อส่ิง
เร้าอนัได้แก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม และส่ิงต่าง ๆ ท่ีโน้มเอียง หรือท่ีจะตอบสนองใน
ทางบวกหรือทางลบ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ 
2.2.2  กระบวนการเกิดความตระหนกั 

Good,C.V.(1973 อา้งถึงใน เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล,2554) อธิบายว่า กระบวนการเกิด
ความตระหนกัเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) กล่าวคือ เม่ือบุคคลไดรั้บ
การกระตุน้จากส่ิงเร้า หรือสมัผสัจากส่ิงเร้าแลว้จะเกิดการรับรู้ เม่ือรับรู้ขั้นต่อไปก็จะเขา้ใจในส่ิงเร้า
นั้น คือเกิดความคิดรวบยอด และนาํไปสู่การเรียนรู้ คือ มีความรู้ในส่ิงนั้น และนาํไปสู่การเกิดความ
ตระหนกัในท่ีสุด ซ่ึงความรู้และความตระหนกัก็จะนาํไปสู่การกระทาํหรือการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลต่อส่ิงเร้านั้นๆ สรุปไดด้งั ภาพท่ี 2.2 
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ภาพที ่2.2 กระบวนการเกิดความตระหนกั 
  

Smith,E.E.,et al.(2003) =ไดอ้ธิบายกระบวนการของความตระหนกัไวว้่า คนท่ีมีความ
ตระหนักในทศันคติ/ความคิด มีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติ/ความคิดนั้น
นอกจากน้ี ความสํานึกของคนจะทาํให้เกิดความตะหนักในการตรวจสอบตนเอง รวบถึงควบคุม
การเกิดความตระหนกันั้นข้ึนอยูก่บัการรับรู้ของแต่ละบุคคล  

 Blacker.S.W.(1986 อา้งถึงใน อริญา อู่บวัทอง.2550) อธิบายว่า ความตระหนกัเกิดจาก
ทศันคติท่ีมีต่อส่ิงเร้า อนัไดแ้ก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคมและส่ิงต่างๆ ท่ีโนม้เอียงหรือพร้อมท่ี
จะสนองตอบในทางบวกหรือทางลบ เป็นส่ิงเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ สําหรับ
องคป์ระกอบของการเกิดความตระหนกั ไดแ้ก่ 

1.  องคป์ระกอบดา้นการรับรู้ (Cognitive Component) ความรู้หรือความเขา้ใจจะเร่ิมตน้
จากระดบัง่าย และมีการพฒันาข้ึนตามลาํดบั 

2.  องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ดา้นความรู้สึก (Affective Component) เป็นความรู้สึกดา้น
ทศันคติค่านิยม ความตระหนกัชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี เป็นองคป์ระกอบในการประเมินส่ิงเร้า
ต่างๆ 

3.  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นการแสดงออกทั้งทาง
วาจากริยาท่าทางท่ีมีต่อส่ิงเร้า หรือแนวโนม้ท่ีมีบุคคลจะกระทาํกบับุคคล สถานการณ์ กลุ่มสงัคม 
 
 
 
 
 
 

การ
สมัผสั

การรับรู้
การคดิ
รวบยอด

การ
เรียนรู้

ความ
ตระหนกั
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2.2.3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกั 
บณัฑิต จุฬาศยั (2528) กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคลไว ้ 3 

ประการไดแ้ก่ 
1.  ประสบการณ์การรับรู้นั้ นข้ึนอยู่กับประสบการณ์ทั้ งในอดีตท่ีผ่านมาและใน

ชีวิตประจาํวนั การรับรู้เร่ืองราวใด ๆ ข้ึนอยูก่บัความเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์นั้น ประสบการณ์ท่ีได้
พบเห็นจะมีผลกระทบโดยตรง ทาํใหเ้กิดความรับรู้ในระดบัต่าง ๆ 

2.  ความใส่ใจและการให้คุณค่าในเร่ืองท่ีจะรับรู้ ซ่ึงแปรเปล่ียนไดห้ลายระดบั ตั้งแต่
ความจาํเป็นความตอ้งการ ความคาดหวงั ความสนใจ และอารมณ์ 

3.  ลกัษณะรูปแบบของเร่ืองท่ีจะรับรู้ นอกจากการรับรู้ของบุคคลจะข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ความเอาใจใส่ และการใหคุ้ณค่าในเร่ืองท่ีจะรับรู้และยงัข้ึนอยูก่บัรูปแบบของส่ิงหรือ
เร่ืองท่ีจะรับรู้เน่ืองจากความตระหนกัของแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บัการรับรู้ของบุคคลนั้น ๆ 

 ทนงศกัด์ิ ประสบกิตติคุณ (2534, น. 22 – 23 ) ไดส้รุปเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ตระหนกัสรุปไวว้า่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกัคือ 

1. ประสบการณ์ท่ีมีต่อการรับรู้ 
2. ความเคยชินต่อสภาพแวดลอ้ม จะมีผลทาํใหบุ้คคลตระหนกัหรือไม่ตระหนกัต่อส่ิงท่ี

เกิดข้ึน 
3. การเอาใจใส่และการใหคุ้ณค่า ถา้มนุษยใ์ส่ใจในเร่ืองใดมากก็จะมีความตระหนกัใน

เร่ืองนั้นมากข้ึน 
4. ลกัษณะและรูปแบบของส่ิงเร้า ถา้ส่ิงเร้านั้นสามารถทาํให้ผูพ้บเห็นเกิดความสนใจ

ยอ่มทาํใหผู้พ้บเห็นเกิดการรับรู้และการตระหนกัมากข้ึน 
5. ระยะเวลาและความถ่ีในการรับรู้ ถา้มนุษยไ์ดรั้บการรับรู้บ่อยคร้ังหรือนานเท่าไรจะ

ทาํใหมี้โอกาสเกิดความตระหนกัมากข้ึนเท่านั้น 
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2.3  จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
2.3.1  ความหมายของจรรยาบรรณครู 

 ราชบณัฑิตยสถาน (2525, น. 212-213) อธิบายว่า “จรรยา” เป็นคาํนาม หมายถึง ความ
ประพฤติ กริยาท่ีควรปฏิบติัในหมู่คณะ เช่น จรรยาแพทย ์จรรยาครู เป็นตน้ “จรรยา” นิยมใชใ้นทาง
ท่ีดี หากใชค้าํว่า “ไม่มีจรรยา” หมายความว่า ไม่มีความประพฤติ ท่ีดี ส่วนคาํว่า “จรรยาบรรณ” 
หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพการ งานแต่ละอยา่งกาํหนดข้ึน เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก ซ่ึงอาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่กไ็ด ้
 ไกรนุช ศิริพลู (2531, น. 113) กล่าวว่า จรรยาบรรณของครู คือหนงัสือหรือเอกสารท่ีว่า 
ดว้ยกริยาท่ีครูควรประพฤติปฏิบติั  
 ยนต ์ ชุ่มจิต (2541, น. 197) กล่าวว่า จรรยาบรรณของครู หมายถึง ประมวลความ
ประพฤติ หรือกริยาอาการท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพครูควรปฏิบติั เพื่อรักษาส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง
และฐานะ ของความเป็นครู 
2.3.2  พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

 ขอ้บงัคบัคุรุสภา ว่าดว้ยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
(สภาครูและบุคคลกรทางการศึกษา, น.2556) ไดแ้บ่งพฤติกรรมออก เป็น 5 ส่วนดงัน้ี 
 2.3.2.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 
             ครูตอ้งมีวินยัในตนเอง พฒันาตนเองดา้นวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทศัน์ใหท้นัต่อการ
พฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยตอ้งประพฤติและละเวน้การ
ประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
                พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์

1.  ประพฤติตนเหมาะสมกบัสถานภาพและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2.  ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการดาํเนินชีวิตตามประเพณี และวฒันธรรมไทย 
3.  ปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้สําเร็จอย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมายท่ี

กาํหนด 
4.  ศึกษา หาความรู้ วางแผนพฒันาตนเอง พฒันางาน และสะสมผลงานอยา่งสมํ่าเสมอ 
5.  คน้ควา้ แสวงหา และนาํเทคนิคดา้นวิชาชีพท่ีพฒันาและกา้วหนา้เป็นท่ียอมรับมาใช้

แก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิท่ีพึงประสงค ์
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 พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
1. เก่ียวขอ้งกบัอบายมุขหรือเสพส่ิงเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นท่ีน่า

รังเกียจในสงัคม 
2. ประพฤติผดิทางชูส้าวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 
3. ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความเสียหายในการ

ปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 
4.ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการจดัการเรียนรู้ และการปฏิบติัหนา้ท่ี 
5. ขดัขวางการพฒันาองคก์ารจนเกิดผลเสียหาย 

 2.3.2.2  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 ครูตอ้งรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร

วิชาชีพ โดยตอ้งประพฤติและละเวน้การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 พฤติกรรมทีพ่งึประสงค์ 
1. แสดงความช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 
2. รักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 
3. ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานในวิชาชีพใหส้าธารณชนรับรู้ 
4. อุทิศตนเพื่อความกา้วหนา้ของวิชาชีพ 
5. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของ

ทางราชการ 
6. เลือกใชห้ลกัวิชาท่ีถูกตอ้ง สร้างสรรคเ์ทคนิค วิธีการใหม่ๆ เพื่อพฒันาวิชาชีพ 
7. ใชอ้งคค์วามรู้หลากหลายในการปฏิบติัหน้าท่ี และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกใน

องคก์าร 
8. เขา้ร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองคก์รวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค ์
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
1.  ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ 
2.  ดูหม่ิน เหยียดหยาม ให้ร้ายผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพ หรือองคก์ร

วิชาชีพ 
3.  ประกอบการงานอ่ืนท่ีไม่เหมาะสมกบัการเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
4.  ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่รับผิดชอบ หรือไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของ

ทางราชการจนก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
5.  คดัลอกหรือนาํผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
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6.  ใชห้ลกัวิชาการท่ีไม่ถูกตอ้งในการปฏิบติัวิชาชีพ ส่งผลให้ศิษยห์รือผูรั้บบริการเกิด
ความเสียหาย 

7.  ใชค้วามรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ หรืออาศยัองคก์รวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง
หรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
 2.3.2.3  จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
 ครูตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาํลงัใจแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการตาม
บทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหน้า ครูตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทกัษะ และนิสัย ท่ีถูกตอ้งดีงามแก่
ศิษยแ์ละผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ครูตอ้งประพฤติ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ครูตอ้งไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษต่์อความ
เจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสงัคมของศิษยแ์ละผูรั้บบริการ และครูตอ้งใหบ้ริการดว้ย
ความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีโดยมิ
ชอบโดยตอ้งประพฤติและละเวน้การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
1. ใหค้าํปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษยแ์ละผูรั้บบริการดว้ยความเมตตากรุณาอยา่งเตม็กาํลงั

ความสามารถและเสมอภาค 
2. สนบัสนุนการดาํเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเดก็ เยาวชน และผูด้อ้ยโอกาส 
3. ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริการไดรั้บการ

พฒันาตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจของแต่ละบุคคล 
4. ส่งเสริมใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริการสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากส่ืออุปกรณ์ 

และแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
5. ให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบติัท่ี

เหมาะสมกบัตนเอง 
6. เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการดว้ยการรับฟังความคิดเห็นยก

ยอ่ง ชมเชย และใหก้าํลงัใจอยา่งกลัยาณมิตร 
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
1. ลงโทษศิษยอ์ยา่งไม่เหมาะสม 
2. ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษยห์รือผูรั้บบริการ จนเกิดผลเสียหายต่อศิษยห์รือ

ผูรั้บบริการ 
3. ดูหม่ินเหยยีดหยามศิษยห์รือผูรั้บบริการ 
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4. เปิดเผยความลบัของศิษยห์รือผูรั้บบริการ เป็นผลใหไ้ดรั้บความอบัอายหรือเส่ือมเสีย
ช่ือเสียง 

5. จูงใจ โนม้นา้ว ยยุงส่งเสริมใหศิ้ษยห์รือผูรั้บบริการปฏิบติัขดัต่อศีลธรรมหรือ
กฎระเบียบ 

6. ชกัชวน ใชจ้า้ง วานศิษยห์รือผูรั้บบริการใหจ้ดัซ้ือ จดัหาส่ิงเสพติด หรือเขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัอบายมุข 

7. เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษยห์รือผูรั้บบริการในงานตามหนา้ท่ีท่ีตอ้งใหบ้ริการ 
 2.3.2.4  จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ 
 ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรมสร้าง
ความสามคัคีในหมู่คณะ โดยพึงประพฤติและละเวน้การประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดัง
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

พฤติกรรมทีพ่งึประสงค์ 
1.  เสียสละ เอ้ืออาทร และใหค้วามช่วยเหลือผูร่้วมประกอบวิชาชีพ 
2.  มีความรัก ความสามคัคี และร่วมใจกนัผนึกกาํลงัในการพฒันาการศึกษา 
พฤติกรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 
1.  ปิดบงัขอ้มูลข่าวสารในการปฏิบติังาน จนทาํให้เกิดความเสียหายต่องานหรือผูร่้วม

ประกอบวิชาชีพ 
2.  ปฏิเสธความรับผดิชอบ โดยตาํหนิ ใหร้้ายผูอ่ื้นในความบกพร่องท่ีเกิดข้ึน 
3.  สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองคก์ารหรือกลัน่แกลง้ผูร่้วมประกอบวิชาชีพให้เกิดความ

เสียหาย 
4.  เจตนาใหข้อ้มูลเทจ็ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิหรือเกิดความเสียหายต่อผูร่้วมประกอบ

วิชาชีพ 
5.  วิพากษ์ วิจารณ์ผูร่้วมประกอบวิชาชีพในเร่ืองท่ีก่อให้เกิดความเสียหายหรือแตก

ความสามคัคี 
 2.3.2.5 จรรยาบรรณต่อสงัคม 
 ครูพึงประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้าํในการอนุรักษ์และพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพึงประพฤติและละเวน้การ
ประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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 พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
1 .  ยึดมั่น  สนับสนุน  และส่ง เส ริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
2. นําภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมมาเป็นปัจจยัในการจดัการศึกษาให้เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3. จดักิจกรรมส่งเสริมให้ศิษยเ์กิดการเรียนรู้และสามารถดาํเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. เป็นผูน้าํในการวางแผนและดาํเนินการเพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มพฒันาเศรษฐกิจภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรม 
 พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
1. ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนท่ีจดัเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา

ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม 
2.  ไม่แสดงความเป็นผู ้นําในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา

ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาหรือส่ิงแวดลอ้ม 
3. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการอนุรักษห์รือพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
4. ปฏิบติัตนเป็นปฏิปักษต่์อวฒันธรรมอนัดีงามของชุมชนหรือสงัคม 
จากท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้่าจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแนวทางหรือขอ้กาํหนดท่ีครู 

พึงปฏิบติั ซ่ึงประกอบดว้ย 1)จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) ต่อวิชาชีพ 3) ต่อผูรั้บบริการ 4) ต่อผูร่้วม
ประกอบวิชาชีพ และ 5) ต่อสงัคม  
 
2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 วรรณา มณีโชติ  (2541, น.บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาระดบัพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู 
ของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตการศึกษา 2 และเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู 
ของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตการศึกษา 2 โดยจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง
และประสบการณ์ในการทาํงาน กลุ่มตวัอย่าง คือ ครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตการศึกษา 2 ปี
การศึกษา 2541 จาํนวน 346 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช ้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัย พบว่า 1.พฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณครู ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 2 อยู่ในระดับมาก 2.ครูผูช้ายมี
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูมากกว่าครูผูห้ญิง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3.ครูกลุ่มอาย ุ
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41-60 ปี มีพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูมากกว่าครูกลุ่มอายุ 22-40 ปี อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
4.ครูท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูมากกว่าครูท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 5.ครูท่ีมีตาํแหน่งสายบริหารมีพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณครูมากกวา่ครูท่ีมีตาํแหน่งสายผูส้อน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ6.ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูไม่แตกต่างกนั 
 พระราชวรมุณี (2541, น.บทคดัยอ่) กล่าวว่า จรรยาบรรณเป็นส่วนยอ่ยของจริยธรรม 
จริยธรรม คือหลกัแห่งการปฏิบติัท่ีดีงาม โดยมีคุณธรรมซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีดีในจิตใจเป็นส่ิงควบคุม
จริยธรรมดงันั้นจริยธรรมและคุณธรรมจึงตอ้งไปดว้ยกนั จรรยาบรรณกคื็อจริยธรรมสาํหรับวิชาชีพ 
ซ่ึงคนในวิชาชีพนั้น ๆ จะตอ้งทาํแต่วิชาชีพอ่ืนไม่ตอ้งทาํ 
 พิบูลย ์กระแสสุข (2542, น.บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การส่งเสริมพฤติกรรมครู
ตามจรรยาบรรณในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า สภาพพฤติกรรมครูตามจรรยาบรรณท่ีปฏิบติัไดม้าก ไดแ้ก่ มีความตั้งใจสอนไม่
ขาดสอนโดยไม่จาํเป็น ตรวจผลงานและโชวผ์ลงานของศิษย ์ไม่ลงโทษเกินเหตุ ไม่ใชแ้รงงานศิษย์
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบติัหนา้ท่ีปกติ ติดตามข่าวสาร
ทางดา้นวิทยาการ ฟังการบรรยายและเขา้รับการอบรม มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีการนาํเทคโนโลยี
มาใชใ้นการสอน ร่วมกิจรรมขององคก์รวิชาชีพ ช่วยเหลือเพื่อนครูในเร่ืองส่วนตวั ร่วมงานกุศล
และงานประเพณีทั้งของเพ่ือนครูและชุมชน ส่วนพฤติกรรมของครูท่ีมีการแสดงออกนอ้ยในเร่ือง
ต่อไปน้ีคือ ดา้นการสอนคือเร่ืองการกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียน การแกไ้ข
ขอ้บกพร่องของศิษย ์ การนัดหมายศิษยเ์พื่อการเรียนรู้ การจดักิจกรรมเพ่ือมุ่งสู่ผลจริงๆ การ
ประเมินผลเพื่อพฒันางานและการกาํหนดเป้าหมายการสอนท่ีพฒันาข้ึน ลกัษณะท่ีกล่าวมาทาํให้
สรุปไดว้่า ครูยงัไม่ทุ่มเทเพื่อการสอนอยา่งจริงจงั ขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ในดา้นส่วนตวั
และเพื่อนร่วมงาน พบวา่ครูขาดความสามคัคีพดูส่อเสียดนินทา ไม่เปล่ียนพฤติกรรมการสอนใหท้นั
ต่อวิทยาการ ขาดการวางแผนเพ่ือพฒันาตน ไม่นิยมศึกษาหาความรู้จากเอกสารตาํรา มีปัญหาการ
ยอมรับผลงานทางวิชาการ และไม่ประชาสัมพนัธ์ผลงานของเพ่ือนครู ของตนเองขององคก์ร
วิชาชีพ ในดา้นการเป็นผูน้าํในการอนุรักษ ์พฒันาภูมิปัญญาและวฒันธรรม พบว่า ครูมีพฤติกรรม
สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณนอ้ย อุปสรรคปัญหาของการส่งเสริมพฤติกรรมตามจรรยาบรรณท่ีพบ
คือ ครูขาดแรงจูงใจ ปัญหาความพร้อมของโรงเรียนและของครู ครูมีปัญหาส่วนตวัเร่ืองหน้ีสิน 
ปัญหาการขาดความสามคัคีไม่พฒันาตนเอง และมีครูส่วนหน่ึงท่ีไม่ศรัทธาต่อวิชาชีพครู ฯลฯ 
สําหรับแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมพบว่า ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้บทบาทสําคญัท่ีตอ้งปฏิบติัเป็น
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แบบอย่างท่ีดีก่อนและวิธีการส่งเสริมพฤติกรรมในขอ้ใดขอ้หน่ึงสามารถส่งผลสืบเน่ืองไปอีกขอ้
หน่ึงได้ด้วย ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับบุคคล 
สถานการณ์และความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เอ้ือ ทรวงโพธ์ิ (2545, น. บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการศึกษาบทบาทของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเก่ียวกับการเสริมสร้างและพฒันาจรรยาบรรณครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทในการ
เสริมสร้างและพฒันาจรรยาบรรณครูในทุกขอ้ในระดบัมาก ( x = 4.16,S.D. =0.45) โดยมีบทบาท
ในการเสริมสร้างและพฒันาจรรยาบรรณครูขอ้ 4 ครูตอ้งไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญ
ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย ์มากเป็นอนัดบัสูงสุด ( x = 4.32, S.D. =0.49) 
ขอ้ 7 ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพครู เป็นลาํดับ
รองลงมา ( x = 4.292, S.D.=0.52) และ ขอ้ 1 ครูตอ้งรักและเมตตาศิษย ์โดยให้ความเอาใจใส่
ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า เป็นลาํดับสุดท้าย 
 ( x = 3.95, S.D.=0.56) 
 นํ้ าฝน ปลกัปลา (2546, น.บทคดัย่อ)ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ืองแนวทางการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตนของครูตามจรรยาบรรณครูตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนจงัหวดัเชียงรายพบว่าผูบ้ริหารควรเป็นตวัอย่างท่ีดีในการแสดง
ความรักควาเมตตาต่อครูและนกัเรียนโดยปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอในเร่ืองการช่วยเหลือเก้ือกลูครูและ
ชุมชนเป็นผูน้าํท่ีเขม้แขง็ให้คาํแนะนาํปรึกษาแก่ครูการเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการกิจกรรม
ของชุมชนและผูบ้ริหารมีการนิเทศหรือสังเกตพฤติกรรมครูอยา่งสมํ่าเสมอหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของตนเอง ผูบ้ริหารสถานศึกษาย่อมมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีแตกต่างจากขา้ราชการครูทัว่ไปเพราะตอ้ง
ดูแลบริหารจัดการองค์กร ทั้งด้านงานบริหารทัว่ไป งานบริหารงบประมาณ งานวิชาการ งาน
บริหารบุคลากร ความรับผดิชอบสูงกวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะมองในภาพรวมทั้งองคก์ร 
 นิพนธ์ แสนนางชน(2548, น.บทคดัยอ่) พบว่าประสบการณ์ในการทาํงานมีผลต่อการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณครู ผลการศึกษาสะทอ้นให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างครูเก่าและครูใหม่
เน่ืองจากว่าครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานมากจะมีความรู้ และความเขา้ใจในระเบียบ ขอ้บงัคบัตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณในความเป็นครูมากกว่าครูรุ่นใหม่ จึงส่งผลให้มีเหตุผลใน
เชิงจริยธรรมท่ีสูงในการดาํเนินงานและการดาํเนินชีวิต สูงกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานนอ้ย 
 เกรียงศกัด์ิ ชิณกะธรรม (2550, น. บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการปฏิบติังานตาม 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของขา้ราชการครู สังกัดศูนยพ์ฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพะลานกองโพนศูนย์ท่ี  16 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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อุบลราชธานี เขต2 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูเพศชายมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของขา้ราชการครู สังกัดศูนยพ์ฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพะลานกองโพน  ศูนย์ท่ี  16 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมและดา้นมาตรฐานการปฏิบติังานและดา้นมาตรฐานการปฏิบติัตน
สูงกว่าขา้ราชการเพศหญิง ส่วนดา้นมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพขา้ราชการครู เพศ
หญิงมีความคิดเห็นสูงกวา่ขา้ราชการครูเพศชาย 
 สุวรรณี หาญกลา้ (2550, น. บทคดัยอ่)ไดว้ิจยัเร่ือง “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะของครูกับการปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพฒันาวิชาชีพครู สํานักงาน
อาชีวศึกษามหานคร”มีวตัถุประสงค1์)เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของครูสาํนกังานอาชีวศึกษามหานคร 
สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน 2 ดา้น คือ ดา้นความรู้ความสามารถ และดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 2) เพื่อศึกษาการปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูสํา 
นักงานอาชีวศึกษามหานคร สังกดัสํา นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน 3 ดา้น คือ ดา้น
การศึกษาคน้ควา้เพื่อพฒันาตนเองดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และดา้นการเป็นผูน้าํในการ
พฒันาวิชาชีพครู 3)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของครูกบัการปฏิบติักิจกรรมทาง
วิชาการเ ก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  สํา  นักงานอาชีวศึกษามหานคร  สังกัดสํา  นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนใน 10 สถานศึกษา 
สาํนกังานอาชีวศึกษามหานคร สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปีการศึกษา 2549 
จาํนวน 237 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด ซ่ึงแบบสอบถามคุณลกัษณะของครูมีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั .96และการปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
.93 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า 1
คุณลกัษณะของครูสํานักงานอาชีวศึกษามหานคร สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามระดับท่ีมีหรือท่ีเป็นจริงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ใน
ระดบัมากทั้ง 2 ดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและดา้น
ความรู้ ความสามารถ 2.การปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู ของขา้ราชการ
ครูสาํนกังานอาชีวศึกษามหานคร สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีระดบัการปฏิบติั
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น 
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อพฒันาตนเอง และดา้นการเขา้
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ส่วนดา้นการเป็นผูน้าํในการพฒันาวิชาชีพครูอยู่ในระดบัปานกลาง3. 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของครูกบัการปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการ
พฒันาวิชาชีพครู สํา นักงานอาชีวศึกษามหานคร สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พบวา่มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 นุชรินทร์ สุวรรณชาตรี (2550, น. บทคดัย่อ)การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบของจรรยาบรรณของครูใน 3 จังหวดัชายแดนใต้ และศึกษาความแตกต่างของ
จรรยาบรรณตามตวัแปรเพศ อาย ุระดบัสถานศึกษา ตาํแหน่งและประสบการณ์ในการทาํงาน กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ขา้ราชการครูในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ไดแ้ก่ 
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส จาํนวน 600 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
รายคู่ โดยวิธี HSD ของทูกีย ์ ผลการวิจยัพบองคป์ระกอบ 10 องคป์ระกอบ คือ ความสัมพนัธ์กบั
ชุมชน การอุทิศตนใหแ้ก่ศิษย ์การรักษาความลบัและไม่ทาํใหผู้อ่ื้นเสียหาย ความซ่ือสัตยต่์อวิชาชีพ
ครู การส่งเสริมและอนุรักษ์วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน การสนับสนุนเพ่ือให้ศิษยพ์ฒันาตนเอง การ
พฒันาตนเอง การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์การดาํรงชีวิตอยา่งพอเพียง และการศรัทธาใน
วิชาชีพครู จรรยาบรรณของขา้ราชการครูใน 3 จงัหวดัชายแดนใตโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัดี ครูเพศหญิง
มีจรรยาบรรณมากกว่าครูเพศชายในองค์ประกอบการอุทิศตนให้แก่ศิษยแ์ละองค์ประกอบการ
สนับสนุนเพื่อให้ศิษยพ์ฒันาตนเอง ครูท่ีมีตาํแหน่งสายบริหารมีจรรยาบรรณครูสูงกว่าครูท่ีมี
ตาํแหน่งสายผูส้อนในองคป์ระกอบความสัมพนัธ์กบัชุมชนและการศรัทธาในวิชาชีพครูและการ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย ์ครูท่ีมีอายุ ระดบัสถานศึกษาและประสบการณ์ในการทาํงาน
ต่างกนั มีจรรยาบรรณครูไม่แตกต่างกนั 
 เทอดไท คงงาม (2551, น. บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู พ.ศ. 2548 ของขา้ราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการครูท่ีมีตาํแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  พ .ศ .  2548 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 4.ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู พ.ศ. 2548 
สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ยกเวน้ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการและต่อสงัคม 
 พินิจ นารถ ลาํดวน (2552, น. บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติั
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกบัความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบติังานของครูสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า ครูโรงเรียน
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สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับรู้การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั คือ ดา้นจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคมดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ และดา้น
จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ 
 นิตยา กณัณิกาภรณ์ (2553, น.บทคดัย่อ).ไดศึ้กษาปัจจยับางประการทีส่งผลต่อการ
พฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพของขา้ราชการครูสังกดักรุงเทพมหานคร.ผลการศึกษาพบว่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรปัจจยั ไดแ้ก่ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง 
ความทะเยอทะยาน เจตคติต่ออาชีพครู และการสนบัสนุนของผูบ้ริหารสถานศึกษา กบั การพฒันา
ตนเองตามแนวจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทั้ง 3 ดา้นพบว่าตวัแปรการรับรู้ในความสามารถของตนเอง 
ส่งผลต่อการพฒันาตนเองตาจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในดา้นวิชาชีพ ดา้นวิสัยทศัน์ และดา้น
บุคลิกภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ตวัแปรความทะเยอทะยาน และตวัแปรการ
สนบัสนุนของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งผลการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในดา้น
วิชาชีพ และดา้นวิสยัทศัน์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั ส่วนตวัแปรเจต
คติต่ออาชีพครู ส่งผลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในดา้นวิสัยทศัน์ และดา้น
บุคลิกภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ปนดัดา วฒัโน (2554, น.บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลการศึกษาพบว่า  ครูในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่าเฉล่ียของเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล และความรู้เร่ืองจรรยาบรรณ
วิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือไดรั้บอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกจากความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพมากท่ีสุด 
รองลงมาคือเจตคติต่อวิชาชีพแรงจูงใจในการปฏิบติังาน นโยบายและการบริหารงาน ความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน เงินเดือนและผลประโยชน์
เก้ือกลู สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความรู้สึกมัน่คงในหน่วยงาน และประสบการณ์ในการทาํงาน
ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง พบว่าการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือไดรั้บอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพมากท่ีสุด 
รองลงมาคือเจตคติต่อวิชาชีพ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน และแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานตามลาดบั และเม่ือพิจารณาอิทธิพลทางออ้ม พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มสูงสุดต่อ
การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ อิทธิพลของนโยบาย
และการบริหารงาน ส่งผา่นไปยงัเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู ส่งผา่นไปยงัความพึงพอใจใน
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การปฏิบติังาน ส่งผา่นไปยงัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ส่งผา่นไปยงัเจตคติต่อวิชาชีพ ส่งผา่นไปยงั
ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพและส่งผา่นไปยงัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ณัฐ จนัทร์หนูหงส์ (2554, น.บทคดัยอ่)ไดก้ารศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียน 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ระดบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียน และ 3) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางการปลูกฝังและ
พฒันาจริยธรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ เขตดอน
เมืองกรุงเทพมหานครดาํเนินการวิจยัโดยวิจยัจากกลุ่มตวัอย่างนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 
โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จาํนวน 340 คน วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ตวัแปร
ทางเดียวและเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยของ LSD’ Methodผลการวิจยัพบว่า 
1).นกัเรียนผูท่ี้มีระดบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก( x  = 3.68)เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น คือ ดา้นความมีระเบียบวินยั และดา้นความรับผดิชอบ  2).นกัเรียนท่ีมีเพศและอายตุ่างกนั มี
ผลต่อการพฒันาทางจริยธรรมไม่แตกต่างกันส่วนนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษา และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันาทางจริยธรรมท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ี .05 นักเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาจริยธรรมกบัโรงเรียนของนักเรียนท่ีต่างกนั มีผลต่อการ
พฒันาทางจริยธรรมท่ีไม่แตกต่างกันนักเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการเขา้ค่ายคุณธรรมพฒันาจิตกับ
โรงเรียนของนกัเรียนท่ีต่างกนั มีผลต่อการพฒันาทางจริยธรรมท่ีแตกต่างกนั และนกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของนกัเรียนท่ีต่างกนั มีผลต่อการพฒันาทางจริยธรรมท่ีไม่
แตกต่างกนั3. ขอ้เสนอแนะแนวทางการปลูกฝัง และพฒันาจริยธรรมของนกัเรียน พบวา่ส่วนใหญ่ท่ี
นกัเรียนตอ้งการคือ ตอ้งการให้ลดกฎระเบียบลง รองลงมาคือการคดัเลือกเด็กมาอยูห่้อง 1  ควรดู
นิสัยและพฤติกรรม ตอ้งการให้ครูจดักิจกรรมเล่นกีฬา และตอ้งการให้มีงานโรงเรียนมากข้ึนเป็น
ตน้ ตามลาํดบั 
 พระครูปลดัไทรทอง สุธมฺโม (2555, น.บทคดัยอ่ )ไดศึ้กษาเร่ืองคุณลกัษณะของครูตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู กรณีศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ มี
วตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะ ของครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2) เพื่อเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู จาํแนกตามปัจจัยพื้นฐาน 3) เพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรคเก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตอาํเภอ
เมืองจงัหวดัสมุทรปราการ โดยกลุ่มตวัอยา่ง เป็นผูบ้ริหารและครูสอนในโรงเรียนมธัยมศึกษาใน 
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เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 170 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
และวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความ แปรปรวนทางเดียว ผล
การศึกษาความคิดเห็นผูบ้ริหารและครูตามคุณลกัษณะจรรยาบรรณวิชาชีพครู : กรณีศึกษาโรงเรียน
มธัยมศึกษาในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ทั้ง 3 โรงเรียน โดยภาพรวมทั้งหมด 9 ดา้น อยู่
ในระดบัมาก และพิจารณารายดา้นเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความตอ้งอบรมสั่งสอน 
ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ให้กบัตนเอง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ครูมีความรักและเมตตาศิษยค์รูไม่
กระทาํตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญต่อวิชาชีพตนเอง ครูตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี
แก่ศิษย ์มีการพฒันาตนดา้นวิชาชีพ คอยช่วยเหลือเก้ือกูลเพื่อนครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
สามคัคี อยู่ในระดับมาก ตามลาํดับผลการเปรียบเทียบขอ้มูลความคิดเห็นผูบ้ริหารและครูตาม
คุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทั้ ง 3 โรงเรียน โดยภาพรวม ทั้ ง 9 ด้าน จาํแจกตาม
ปัจจยัพื้นฐานทัว่ไปของผูบ้ริหารและครู โดยเพศ อายุ ตาํแหน่งหนา้ท่ี วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ในการทาํงานของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการต่าง
มีความเห็นท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ขอ้เสนอแนะแนวทางทั้ง 9 ดา้น โดย
ภาพรวม พบว่า ครูตอ้งอบรมสั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ให้ศิษย์ในโรงเรียนให้นักเรียน
ประพฤติปฏิบติัตามกฎและวินยัของโรงเรียนมากกวา่น้ี และตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีแก่ศิษย ์ครูบางท่านทาํตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญต่อตนเอง ชอบแสวงหาประโยชน์อนัมิชอบ
ไม่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเองและส่งเสริมครูใหมี้ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
 วิรัชวรรณ รัตน์ และ โกสุม สายใจ (2555, น.บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาระดบัคุณลกัษณะผูน้าํ
เชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย ์เปรียบเทียบ คุณลกัษณะผูน้าํเชิงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง คุณลกัษณะ
ผูน้าํเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของคณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวิชาการเบญจ 
มิตรและเครือข่ายวิจยัประชาช่ืนกลุ่มตวัอย่างเป็นคณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา ในสถาบนัการศึกษา
เอกชน เครือข่ายทางวิชาการเบญจมิตร และเครือข่ายวิจยัประชาช่ืน จาํนวน 336 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าสถิติ การแจก
แจงความถ่ี ( frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) การเปรียบเทียบรายคู่ ตาม 
วิธีของฟิชเชอร์ ( Fisher’s leastsignificant difference : LSD) และค่าสัมประสิทสหสัมพนัธ์ตามวิธี
ของเพียร์สัน (Pearson ProductMoment Correlation)ผลการวิจยั พบว่า 1)ระดบัคุณลกัษณะผูน้าํเชิง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของคณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวิชาการเบญจมิตร และ
เครือข่ายวิจยัประชาช่ืน พบว่า คุณลกัษณะผูน้าํเชิงจริยธรรมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.02) ทั้งใน
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ภาพรวมและรายดา้น และจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.20) ทั้งภาพรวมและราย
ดา้น2)การเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคณาจารย์
ระดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครือข่ายวิจยัประชาช่ืน พบว่า2.1 คุณลกัษณะผูน้า 
เชิงจริยธรรมของอาจารย  ์จาํแนกตามสังกัดสถาบนั กลุ่มสาขาวิชาประสบการณ์การสอน และ
ประสบการณ์การบริหารงานจดักิจกรรมให้แก่นักศึกษา มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นวุฒิการศึกษา ไม่พบความแตกต่าง 2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู จาํแนก
ตามสังกัดสถาบนั ประสบการณ์การสอน และประสบการณ์การบริหารงานจดักิจกรรมให้แก่
นกัศึกษา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือจาํแนกตามกลุ่มสาขา และวุฒิ
การศึกษา ไม่พบความแตกต่าง3)การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะผูน้าเชิงจริยธรรมกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู พบวา่คุณลกัษณะผูน้าํเชิงจริยธรรมกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครูของคณาจารย์
สถาบันการศึกษาเอกชนเครือข่ายทางวิชาการเบญจมิตร  และเครือข่ายวิจัยประชาช่ืน  มี
ความสมัพนัธ์กนัในทิศทางบวกและอยูใ่นระดบัสูง(r = .698) 
 ธญัลกัษ ์รุจิภกัด์ิ และเอมม่า อาสนจินดา (2557, น.บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ืองการรับรู้ 
และเจตคติต่อแนวทางการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมวิชาชีพ
ครูวิจยัเชิงปริมาณน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้ เจตคติในการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทั้งพฤติกรรมเชิงจริยธรรมวิชาชีพครู จาํแนกตามเพศและประสบการณ์ทาํงาน และ
ศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ และเจตคติในการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมวิชาชีพครู กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาไดแ้ก่ครูระดบัปฏิบติัการทั้งหมด 1,017 
คน จาก 26โรงเรียนทัว่ประเทศ ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบผสมผสานระหว่างการสุ่มตวัอยา่งแบบ
กลุ่มและการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามในการสํารวจ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมวิชาชีพครู ผลการศึกษาพบว่าครูในระดบัปฏิบติัการไดรั้บความรู้ดา้น
ประมวลจริยธรรมวิชาชีพจากหน่วยงานทั้งในและนอกสถานศึกษา แต่ก็มีครูบางกลุ่มท่ีไม่มีความรู้
ในเร่ืองประมวลจริยธรรมวิชาชีพ ในเร่ืองเจตคติต่อ การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งหา้ดา้น 
พบว่ามีระดบัเจตคติอยูใ่นระดบัมาก ครูเพศหญิงมีเจคติ ต่อจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการมากกว่าครูเพศชายนอกจากน้ีครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน
นอ้ยกวา่ 10 ปีมีระดบัเจตคติต่อจรรยาบรรณวิชาชีพนอ้ยกว่าครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานมากกว่า ผล
การศึกษาพบว่าเจตคติต่อแนวทางปฏิบติัตามจริยธรรมวิชาชีพทั้ง 5ด้านมีอิทธิพลต่อระดับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมวิชาชีพครู ส่วนปัจจยัดา้นการรับรู้ในประมวลจริยธรรมวิชาชีพไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมวิชาชีพ ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคือ สถานศึกษา 
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หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรท่ีจะส่งเสริมความรู้ดา้นจริยธรรมวิชาชีพ รวมทั้งสร้างความตระหนกั
ต่อการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 Harpit (1989 , p. 2518) ไดศึ้กษาผลกระทบของโครงการบนัไดความกา้วหน้าใน
วิชาชีพครูในโรงเรียนของมลรัฐมิสซูร่ี ในทุกส่วนของโครงการพบว่า มีส่วนในการกระตุ้น
ความกา้วหนา้ส่วนตวั แต่ไม่ไดพ้ฒันาในเร่ืองการสอน ผูส้อนทั้งหลายยงัตอ้งการใหข้ยายโครงการ
น้ีต่อไปใน โรงเรียนต่างๆ ในรัฐมิสซูร่ีเพื่อความสาํเร็จของโครงการ 
 กวิน (Gwin. 1989 , p. 1366 A) ไดศึ้กษาบุคลิกภาพท่ีดีของครูในโรงเรียนราษฎร์ในเขต
รัฐอิลลินอยส์ตอนใต้ จํานวน  412 คน  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของเพอร์ดูว ์
(PurdueTeacher Opinion) เก่ียวกบัลกัษณะความมีจริยธรรมของครู พบวา่ ครูท่ีสอนในเขตท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดี มีจริยธรรมสูงกวา่ครูท่ีสอนในเขตท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า ครูท่ีสอนในคณะวิชาท่ี
มีนกัเรียนหญิงอยูเ่ป็นจาํนวนมากมีจริยธรรมสูงกว่าครูท่ีสอนในคณะวิชาท่ีมีนกัเรียนอยู่นอ้ย และ
ครูหญิงมีจริยธรรมสูงกวา่ครูชาย 

Hankin (1991, p. 3044-A) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง เกณฑท่ี์คณะกรรมาธิการศึกษาของ
กรุงนิวยอร์ก ใชใ้นการตดัสินความสามารถของครูเพื่อทาํสัญญาจา้งครู จากปี ค.ศ. 1958ถึง ค.ศ. 
1986 โดยศึกษาจากรายงานเกณฑก์ารประเมินผลของกรรมการศึกษานิวยอร์ก ซ่ึงไดร้วบรวมจาก
วนัท่ี2 เมษายน 1958 ถึง 30 มิถุนายน 1986 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ครูท่ีมีความสามารถและมี
ความเหมาะสมท่ีจะจา้ง ทาํการสอนนั้นประกอบดว้ย สุขภาพตอ้งมีความสมบูรณ์แข็งแรง รู้และ
เขา้ใจบทบาทของตนเอง สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้ริหาร และคณะกรรมการของโรงเรียนรู้จกั
ปรับปรุงและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ และมีความเก่ียวกบัการทดสอบ 

เคลเดอรอน (Calderon. 1992 , p. 2512-A) เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะ
ของครูท่ีสอนไดดี้เยีย่มในทศันะของนกัเรียน เพื่อนครู และผูบ้ริหารโรงเรียนในเขตวิทยาลยัชุมชน
ลอสแองจีลิส (Los Angeles Community College District) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ
ความคิดเห็น กลุ่มตวัอย่างเลือกจากประชากรในเขตวิทยาลยัชุมชนลอสแองจีลิสเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวบุคลิกและพฤติกรรมท่ีสาํคญัของครูท่ีทาํการสอนได้
เยี่ยม ผลการศึกษา พบว่า นักเรียน ครู และผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นตรงกนัโดยเฉพาะใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัคุณภาพหรือคุณลกัษณะท่ีดี 3 ลกัษณะ คือ 1. ลกัษณะการสอนท่ีดี 2. ลกัษณะเก่ียวกบั
บุคลิกภาพท่ีดี และ 3. ลกัษณะเก่ียวกบัอาชีพครู ผลการศึกษาไม่พบความแตกต่างระหว่างความ
คิดเห็นของทั้งสามกลุ่มแต่กลบัพบความคิดเห็นท่ีตรงกนัของประชาชนทั้งสามกลุ่ม 

Moswela และ Gobagoba (2014, , p.199-207) ไดศึ้กษาการปฏิบติัตามจริยธรรมของ
ครูฝึกสอนระหว่างการฝึกสอนในประเทศบอทสวานา โดยสอบถามครูฝึกหัดจาํนวน 70 คน ผู ้
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ประสานงานครูฝึกหัดจาํนวน 10 คน และอาจารยค์ณะคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับอทสวานา 
จาํนวน 10 คน ดว้ยวิธีวิจยัเชิงประจกัษ ์โดยแบบสอบถามแบบปลายเปิด ผลการวิจยัพบว่า ครูฝึกหดั
มีความเขา้ใจเร่ืองจริยธรรมครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ไม่ไดน้าํความรู้
ความเข้าใจเหล่าน้ีไปใช้ปฏิบัติจริง  โดยพบว่าครูฝึกหัดจํานวนหน่ึง  คิดเป็นร้อยละ  65 มี
ความสัมพนัธ์เชิงชูส้าวกบันักเรียน ความสัมพนัธ์ระหว่างครูฝึกหัดกบันักเรียนในลกัษณะน้ีเป็น
อุปสรรคต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยจะส่งผลเสียต่อนกัเรียนหญิงมากท่ีสุด โดยท่ี
ครูชายจะพฒันาความสมัพนัธ์ทางเพศน้ีไปสู่นกัเรียนหญิงมากกว่าท่ีครูหญิงจะพฒันาความสัมพนัธ์
ดงักล่าวไปสู่นกัเรียนชาย ซ่ึงพฤติกรรมของครูฝึกสอนเหล่าน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากการขาดการบงัคบั
ใชป้ระมวลจริยธรรมครู (code of ethics) อยา่งจริงจงั ส่งผลให้ครูจาํนวนหน่ึงละเลยจรรยาบรรณ
วิชาชีพไดโ้ดยง่าย ผูว้ิจยัยงัเสนออีกว่าจาํเป็นตอ้งมีประมวลจริยธรรมครูเพื่อปรับปรุงภาพลกัษณ์ครู
ในฐานะอาชีพ และตอ้งกาํหนดให้วิชาจริยศาสตร์เป็นวิชาบงัคบัให้นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุก
คนตอ้งเรียนในสถาบนัการผลิตครูทุกแห่งในบอตสาวานาดว้ย 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 งานวิจัย เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน:สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ(Survey Research)  ซ่ึงมีวิธีการดาํเนินการ
ตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3  ขั้นตอนในการสร้างและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.4  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.5  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1  ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการครูในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จาํนวน 122 โรงเรียน ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รวม 1,285 
คน แสดงดงัตารางท่ี 3.1 

 
ตารางที ่3.1 แสดงจาํนวนประชากร 
 

จํานวน โรงเรียน ขนาดโรงเรียน จํานวน
ข้าราชการครู 

1 
2 
3 

อนุบาลประจวบคีรีขนัธ์ 
ธนาคารออมสิน 
อนุบาลบางสะพาน 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
ขนาดใหญ่ 
ขนาดใหญ่ 

63 
53 
34 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

จํานวน โรงเรียน ขนาดโรงเรียน จํานวน
ข้าราชการครู 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

บางสะพาน 
บา้นไชยราช 
บา้นทุ่งกะโตน 
บา้นทองมงคล 
บา้นในลอ็ค 
บา้นวงันํ้าเขียว 
ด่านสิงขร 
บา้นคลองวาฬ 
พฒันาประชานุเคราะห์ 
บา้นหว้ยนํ้าพ ุ
บา้นท่าฝาง 
บา้นคอกชา้ง 
อนุบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์(สละชีพ) 
บา้นบึง 
บา้นคัน่กระได 
บา้นหนองเสือ 
ไทยรัฐวิทยา 65 (วงัไทรต่ิง) 
หาดสนุกราษฏร์บาํรุง 
บา้นดอนใจดี 
บา้นมะเด่ือทอง 
อนุบาลทบัสะแก 
สมาคมเลขานุการสตรี 2 
บา้นทุ่งตาแกว้ 
ประชาพิทกัษ ์
บา้นหว้ยยางมิตรภาพท่ี 35 
บา้นอ่างทอง 

ขนาดใหญ่ 
ขนาดใหญ่ 
ขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 

32 
34 
32 
31 
20 
27 
8 

16 
17 
17 
10 
13 
16 
9 

14 
14 
11 
20 
7 

23 
19 
14 
6 

10 
19 
11 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

จํานวน โรงเรียน ขนาดโรงเรียน จํานวน
ข้าราชการครู 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

บา้นวงัยาง 
วดัหนองหอย 
บา้นหนองมะค่า 
บา้นหว้ยทรายขาว 
บา้นดอนสง่า 
บา้นมรสวบ 
สมาคมเลขานุการสตรี 1 
บา้นหนองจนัทร์ 
บา้นธรรมรัตน์ 
วดัธงชยัธรรมจกัร 
วดัดอนยาง 
บา้นหนองระแวง 
บา้นหินกอง 
บา้นสวนหลวง 
บา้นท่าขาม 
บา้นคลองลอย 
บา้นทุ่งเชือก 
บา้นดอนสาํนกั 
มูลนิธิศึกษา 
บา้นไร่บนสามคัคี 
บา้นบางเจริญ 
บา้นทองอินทร์ 
บา้นชา้งเผอืก 
อนุบาลบางสะพานนอ้ย 
บา้นฝ่ังแดง 
บา้นทุ่งสีเสียด 

ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 

5 
16 
13 
10 
12 
15 
17 
8 
13 
15 
15 
11 
6 
10 
9 
6 
7 
7 
16 
13 
16 
12 
12 
15 
9 
12 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

จํานวน โรงเรียน ขนาดโรงเรียน จํานวน
ข้าราชการครู 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

บา้นบางสะพานนอ้ย 
บา้นปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) 
บา้นหนองหว้ยฝาด 
วงัมะเด่ือ 
บา้นหนองกก 
บา้นทุ่งเคลด็ 
อุดมราชภกัดี 
บา้นทางหวาย 
บา้นหนองหิน 
บา้นหวา้กอ (มิตรภาพท่ี72) 
บา้นหว้ยใหญ่ 
เศรษฐพานิชวทิยา 
ประชารังสรรค ์
วดัปากคลองเกลียว 
วดับ่อนอก(ทองวิทยา) 
บา้นหนองปุหลก 
บา้นยบุพริก 
บา้นคลองชายธง 
ยวุสมาคมประจวบคีรีขนัธ์อนุสรณ์ 
ประชาสงเคราะห์อุปถมัภ ์
บา้นอ่าวนอ้ย 
บา้นหนองยายเอม 
เนินแกว้วิทยาคาร 
บา้นยา่นซ่ือ 
สามคัคีร่วมจิต 

ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดกลาง 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 

24 
8 
18 
9 
5 
4 
7 
4 
3 
8 
4 
6 
6 
6 
5 
6 
3 
4 
4 
6 
6 
4 
6 
5 
5 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

จํานวน โรงเรียน ขนาดโรงเรียน จํานวน
ข้าราชการครู 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 

ประชาบูรณะวิทยา 
บา้นพตุะแบก 
วดัทุ่งกลาง 
วดันาหูกวาง 
วดันาลอ้ม 
บา้นหนองพกิลุ 
วดัทุ่งประดู่ 
บา้นดอนทราย 
ประชาราษฏร์บาํรุง 
บา้นเหมืองแร่ 
อ่างทองพฒันา 
บา้นไร่ใน 
บา้นหินเทิน 
บา้นเนินดินแดง 
บา้นทุ่งยาว 
บา้นสีดางาม 
บา้นดอนทอง 
วดันาผกัขวง 
บา้นถํ้าเขานอ้ย 
ไตรกิตทตัตานนท ์
บา้นดงไมง้าม 
บา้นเขามนั 
บา้นยางเขา 
บา้นหนองหญา้ปลอ้ง 
บา้นวงัยาว 

ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 

8 
5 
6 
8 
3 
4 
7 
6 
7 
6 
2 
5 
3 
5 
7 
3 
1 
5 
4 
5 
7 
5 
2 
4 
4 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

จํานวน โรงเรียน ขนาดโรงเรียน จํานวน
ข้าราชการครู 

106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 

บา้นราษฏร์ประสงค ์
บา้นหนองมงคล 
บา้นดอนสูง 
วดัถํ้าคีรีวงศ ์
บา้นชะม่วง 
บา้นหว้ยแกว้ 
บา้นดอนสาํราญ 
บา้นอ่าวยาง 
บา้นบางเบิด 
วดักาํมะเสน 
บา้นหว้ยสกั 
บา้นทรายทอง 
บา้นหนองฆอ้ง 
บา้นทุ่งไทร 
วดัดอนตะเคียน 
วดัเขาราษฎร์บาํรุง 
บา้นปากแพรก 

ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 
ขนาดเลก็ 

6 
7 
1 
3 
6 
5 

10 
3 
7 

11 
9 
4 
8 
4 
5 
5 
3 

 รวม  1,285 

 
ทีม่า: สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
 
3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการครูในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  พิจารณาจากเกณฑโ์ดยกาํหนดเป็นร้อยละของประชากรและ
ใชว้ิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling ) ตาม
สัดส่วนจาํนวนโรงเรียนและจาํนวนขา้ราชการครูในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1ไดจ้าํนวน 42 โรงเรียน รวม 463 คน    โดยเกณฑ์การสุ่มกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ประชากรจาํนวนเป็นร้อย สุ่มมาไม่น้อยกว่า 15-30 เปอร์เซ็นตข์องประชากร หรือ 25 เปอร์เซ็นต์
ของประชากร และประชากรจาํนวนเป็นพนั สุ่มมาไม่นอ้ยกว่า 10-15 เปอร์เซ็นตข์องประชากร (วา
โร เพง็สวสัด์ิ, 2551, น.187-188) แสดงดงัตารางท่ี 3.2 

 
ตารางที ่3.2 แสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ขนาดโรงเรียน จํานวนประชากร จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ร้อยละ 

ขนาดใหญ่พิเศษ 63 37 58.73 
ขนาดใหญ่ 185 88 47.56 
ขนาดกลาง 711 225 31.64 
ขนาดเลก็ 326 113 34.66 

รวม 1,285 463 36.03 

 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Ratting scale) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมท่ีมีผลต่อความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบดว้ย 1) พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมต่อตนเอง  2) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ 3) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อสังคม  
ท่ีส่งผลต่อความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครูทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นจรรยาบรรณต่อบุคคล  
2) ดา้นจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  3) ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ  4) ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วม
วิชาชีพ และ5)ดา้นจรรยาบรรณต่อสงัคม แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) สอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ทั้ง 3 ดา้น คือ 1) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อตนเอง  
2) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อสงัคม  และ 3) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ จาํนวน 19 ขอ้ 
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  ผูว้ิจยักาํหนดค่านํ้ าหนกัคะแนน เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบโดยมีเกณฑก์ารให้
คะแนน และแปลความหมายของคะแนนดงัน้ี  
เกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้คาํถามดา้นบวก 

คะแนน 5 เป็นระดบั ปฏิบติัมากท่ีสุด 
คะแนน 4 เป็นระดบั ปฏิบติัมาก 
คะแนน 3 เป็นระดบั ปฏิบติัปานกลาง 
คะแนน 2 เป็นระดบั ปฏิบติันอ้ย 
คะแนน 1 เป็นระดบั ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้คาํถามดา้นลบ  
คะแนน 5 เป็นระดบั ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
คะแนน 4 เป็นระดบั ปฏิบติันอ้ย 
คะแนน 3 เป็นระดบั ปฏิบติัปานกลาง 
คะแนน 2 เป็นระดบั ปฏิบติัมาก 
คะแนน 1 เป็นระดบั ปฏิบติัมากท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สอบความความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในดา้นการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซ่ึง
พิจารณาจากจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นจรรยาบรรณต่อบุคคล 2) ดา้นจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ 3) ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ  4) ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมวิชาชีพ และ5) ดา้น
จรรยาบรรณต่อสงัคม จาํนวน 50 ขอ้ 
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
3.3  ขั้นตอนในการสร้างและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือและเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
3.3.1  ขั้นท่ี 1 การสร้างแบบสอบถาม 

1.  ศึกษาทฤษฏี หลกัการ และแนวคิดของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและความตระหนกั
จากตาํรา เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัเพื่อนาํขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆมา
ใชว้ิเคราะห์คุณลกัษณะพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีมีผลต่อความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2.  ศึกษาคน้ควา้แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม จากตาํราและเอกสารงานวิจยัต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและนาํมาปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบันิยามตวัแปรของงานวิจยั 
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 3.  รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาตามขอ้1 และขอ้2 และนาํขอ้มูลพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ทั้ง 3 ดา้น ท่ีผูว้ิจยัสังเคราะห์มา คือ 1) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อตนเอง 2) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ต่อสังคม และ 3) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ และความตระหนกัในดา้นการปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูซ่ึงพิจารณาจากจรรยาบรรณวิชาชีพครูทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นจรรยาบรรณ
ต่อบุคคล  2) ดา้นจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  3) ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ  4) ดา้นจรรยาบรรณ
ต่อผูร่้วมวิชาชีพ และ5) ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม มาประมวลเป็นหลกัในการสร้างขอ้คาํถามใน
แบบสอบถาม 
 4.  สร้างแบบสอบถามเพ่ือความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีกบัความ
ตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน จะแบ่งเป็น 4 ตอนคือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดบั 
เก่ียวกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรม จาํนวน 22 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดบั 
เก่ียวกบัความตระหนกัในการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู จาํนวน 50 ขอ้ 
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามขอ้เสนอเก่ียวกบั ความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
                 ซ่ึงการแปลผลค่าคะแนนเฉล่ียพิจารณาดงัน้ี  

       4.50 – 5.00    หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่น    ระดบัมากท่ีสุด 
       3.50 – 4.49    หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่น    ระดบัมาก 
       2.50 – 3.49    หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่น    ระดบัปานกลาง 
       1.50 – 2.49    หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่น    ระดบันอ้ย 
       1.00 – 1.49       หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่น    ระดบันอ้ยท่ีสุด 

         5. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงแกไ้ข
ใหเ้หมาะสม และเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ในการประเมินความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
ความเหมาะสมของภาษาท่ีใชโ้ดยใชแ้บบวดัค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item objective 
congruence: IOC) ไดค่้า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.60 - 1.00 จากนั้นผูว้จิยัดาํเนินการแกไ้ขตามคาํแนะนาํ
ของผูเ้ช่ียวชาญ  โดยพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมีความเหมาะสม 19 ขอ้ และความตระหนกัในการ
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูมีความเหมาะสม 50 ขอ้   

6.นําแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง โดยผูเ้ช่ียวชาญเสนอต่อ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกคร้ังเพื่อเสนอ ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 
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7. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บัครูผูส้อนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 32 คน จากนั้นนําผลท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ีอมัน่โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coetticient) ของครอนบาค (Cronbach)(ลว้นสายยศ และองัคณา สายยศ 2538:200-
201) ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.902   

8.นาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์แลว้ นาํไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3.2  ขั้นท่ี 2 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

1.ผูว้ิจยันาํหนังสือจากสํานักงานบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์พื่อไปขอ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ไปยงัขา้ราชการครู โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 

2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามทางไปรษณียไ์ปใหข้า้ราชการครูท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยั
ส่งไปมากวา่จาํนวนในการสุ่มแบบชั้นภูมิท่ีไดพ้ิจารณาไว ้เน่ืองจากลดปัญหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ไดรั้บคืนอาจจะไม่เพียงพอ ผูว้ิจยัจึงส่งไป จาํนวน 64 โรงเรียน รวม 845 คน และรับแบบสอบถาม
คืนดว้ยการส่งไปรษณีย ์ไดรั้บกลบัคืน จาํนวน 42 โรงเรียน รวม 463 คน คิดเป็นร้อยละ 54.79 และ
คิดเป็นร้อยละ 36.03 ของประชากรทั้งหมด มีความสอดคลอ้งกบัเกณฑ์การสุ่มกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ประชากรจาํนวนเป็นร้อย สุ่มมาไม่น้อยกว่า 15-30 เปอร์เซ็นตข์องประชากร หรือ 25 เปอร์เซ็นต์
ของประชากร และประชากรจาํนวนเป็นพนั สุ่มมาไม่นอ้ยกว่า 10-15 เปอร์เซ็นตข์องประชากร (วา
โร เพง็สวสัด์ิ. 2551: 187-188) 

3. นําแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั้นจึงนําแบบสอบถามท่ีมี
ความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์มาจดัเรียบเรียงขอ้มูล แยกขอ้มูล และตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ตั้ง
ไว ้
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยพิจารณาดงัน้ี 
3.4.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใชก้ารวิเคราะห์ ขอ้มูลโดยหาค่า

ร้อยละ 
3.4.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรม จาํแนกตามเพศ โดยการทดสอบค่าที (t-test for 

Independent Sample) จาํแนกตามอายแุละประสบการณ์โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทิศทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงทาํการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีของ เชพเฟ (S c h e f f e ’ s  M e t h o d )  
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3.4.3  เปรียบเทียบความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู จาํแนกตามเพศ โดยการทดสอบ
ค่าที (t-test for Independent Sample) จาํแนกตามอายแุละประสบการณ์โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทิศทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ จึงทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีของ เชพเฟ (Scheffe’s Method)  

3.4.4  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีกบัความตระหนกัในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ค่าสัมประสิทสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 ค่าลบแสดงความสัมพนัธ์ทางลบหรือ
ทางตรงกนัขา้ม ค่าบวกแสดงความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกนั ในการวิจยัคร้ังน้ีกาํหนด 
เกณฑก์ารแปลความหมายดงัน้ี 
 0.80 - 1.00 หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูงมาก 

0.60 - 0.79 หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง 
0.40 - 0.59 หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
0.20 - 0.39 หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในระดบันอ้ย 
0.00 - 0.19 หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในระดบันอ้ยมาก 

 
3.5  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.5.1  สถิติพื้นฐาน 
  1. ค่ าร้อยละ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, น. 101) 

    สูตร         100x
n

f
P        

    เม่ือ   P     แทน ค่าร้อยละ 
        f      แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงเป็นร้อยละ 
          n      แทน  จาํนวนความถ่ีทั้งหมด 
  2.  ค่าเฉล่ีย (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2550, น. 32) 

    สูตร          
N

x
x       

    เม่ือ      x   แทน  ค่าเฉล่ีย 
          x   แทน  ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
          N   แทน  จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 
  3. ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2550, น. 55) 
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    สูตร      
)1(

)(
.

22




 

NN

xxN
DS  

    เม่ือ DS.      แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     x     แทน  ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
                           2)(x    แทน  ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมดยกกาํลงัสอง 
                            2x      แทน  ผลรวมของขอ้มูลแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
                N        แทน  จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด  
3.5.2  สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1.  ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหา ใชก้ารหาค่าความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
ของแบบประเมินโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชสู้ตร (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ,์ 
2545, น. 95) 
    สูตร 

N

R
IOC   

    เม่ือ IOC  แทน  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
      R     แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
     N  แทน  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

2. ค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตร การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach) 
ดงัน้ี (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 200-201) 

    
 = 











  2

ts

2
is11n

n  

    เม่ือ    คือ  ค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
      n     คือ  จาํนวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 
     2

iS   คือ  คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 

     2
tS    คือ  ความแปรปรวนของเคร่ืองมือนั้นทั้งฉบบั 

3.5.3  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
     1.  เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรม และเปรียบเทียบความตระหนกัในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  จาํแนกตามเพศโดย การทดสอบค่าสถิติที t-test for Independent Sample) โดยใชสู้ตร  
(ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2550, น. 173-175) 
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)

11
(

21

2

21

nn
S

xx
t

P 


   

       2

)1()1(

21

2
22

2
112





nn

SnSn
S P

 

      เม่ือ  t       แทน    ค่าสถิติทดสอบที   
     2

PS       แทน    ความแปรปรวนร่วม   
     2

2
2

1 , SS  แทน    ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1,2       
     

21, nn    แทน    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1,2 
   df       แทน    ชั้นแห่งความเป็นอิสระ มีค่าเท่ากบั 221  nn  

       2.  เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรม และความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
จาํแนกตามอายุและประสบการณ์ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทิศทางเดียว (One-way 
Analysis Variance) ซ่ึงมีสูตรดงัต่อไปน้ี(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550, น. 153-155) 

w

b

MS

MS
F   

      เม่ือ     F     แทน   อตัราส่วนของความแปรปรวน 
      

bMS     แทน    ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
      

wMS     แทน    ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 3 .   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ซ่ึงมีสูตรดงัต่อไปน้ี (Ferguson,1981, น. 113) 

    
  






2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN
rxy  

 
เม่ือ rxy แทน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร x กบั y 
     ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนชุด x 
   ∑ y  แทน ผลรวมของคะแนนชุด y 
   ∑ x2  แทน ผลรวมของคะแนนชุด x แต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
   ∑ y2  แทน ผลรวมของคะแนนชุด y แต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

                            ∑ xy  แทน ผลรวมระหวา่งผลคูณชุด x กบั y 
                                                N  แทน จานวนคู่ของขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่ง 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบั
ความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน:สาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ผูว้ิจยัขอเสนอ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่ง
ออกเป็น 4  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
 ตอนท่ี 3 ความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 ตอนท่ี 4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความตระหนกัใน
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
   N     แทน   จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 
  X    แทน ตวัแปร 

     x     แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
   S.D   แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  

t      แทน ค่าสถิติในการแจกแจงใน F-Distribution 
df   แทน ชั้นความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

 p    แทน ค่าความน่าจะเป็น(Probability) ของสถิติทอสอบ  
F    แทน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) 
p    แทน ค่าความน่าจะเป็น 

                 SS    แทน ผลบวกกาํลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
                 MS  แทน      ค่าคะแนนเฉล่ียของผลบวกกาํลงัสองของคะแนน (Mean Squares) 
 *    แทน     นยัสาํคญัท่ีระดบั .01 
 r     แทน     ค่าสมัประสิทสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  
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ตอนที ่1  สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์เก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของครูผูส้อนในระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน: สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ผลปรากฏ
ดงัตารางท่ี 4.1 

 

ตารางที ่4.1 จาํนวนและร้อยละสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน  ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
97 
366 

 
     20.95 
      79.05 

รวม 463 100.00 
อายุ 

20-30  ปี 
31-40  ปี 
41-50  ปี 

    51  ปีข้ึนไป 

 
80 
145 
63 
175 

 
17.28 
31.32 
13.60 
37.80 

รวม 463 100.00 
วุฒิการศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
15 
343 
105 

- 

 
3.24 

74.08 
22.68 

- 
รวม 463 100.00 

ประสบการณ์สอน 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 

6-10 ปี 
11-20 ปี 

21 ปีข้ึนไป 

 
113 
97 
72 
181 

 
24.41 
20.95 
15.55 
39.09 

รวม 463 100.00 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

สถานภาพ จํานวน  ร้อยละ 

ตําแหน่ง 
ครูผูส้อน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
428 
35 

 
92.44 
7.56 

           รวม 463 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 79.05   

โดยส่วนใหญ่มีอาย ุช่วง 51 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 37.80 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
74.08  และมีประสบการณ์สอนมากกว่า 21 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 39.09  เม่ือจาํแนกตาํแหน่ง
พบวา่ส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อนคิดเป็นร้อยละ 92.44  

 
ตอนที ่2 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผูว้ิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ของ
ครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน: สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 
เขต 1 ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.2 – 4.6 

 
ตารางที ่4.2 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ N x  S.D. df t p 

ชาย 97 4.26 0.40 461 -0.74 .23* 
หญิง 366 4.30 0.41 
*นยัสาํคญัท่ีระดบั .01 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที ่4.3  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยจาํแนกตามอาย ุ
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหวา่งกลุ่ม    
ภายในกลุ่ม 

6.62 
69.02 

3 
459 

2.21 
0.15 

14.66 .00* 

รวม 76.64 462    
*มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .01 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ย
วิธีของเชพเฟ (Scheffe’ s Method) แสดงดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที่  4.4  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
โดยจาํแนกตามอายดุว้ยวิธีของเชพเฟ 
 

อายุ ( 2x =4.28 ) 
 

( 3x = 4.45) 
 

( 4x = 4.35) 

20-30 ปี ( 1x =4.05 ) 
31-40 ปี  ( 2x =4.28 ) 
41-50 ปี  ( 3x = 4.45) 
51   ปีข้ึนไป  ( 4x =4.35 ) 

.23* 
- 
- 
- 

.39* 

.17* 
- 
- 

.29* 
.07 

.10* 
- 

    

                   *นยัสาํคญัท่ีระดบั .01 
 จากตารางท่ี 4.4   พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม แตกต่าง
กนัจาํนวน 5 คู่ คือ1) อาย ุ20-30 ปีแตกต่างกบัอาย ุ31-40 ปี  2) อาย ุ20-30 ปีแตกต่างกบัอาย ุ41-50 ปี  
3)อาย ุ20-30 ปีแตกต่างกบัอาย ุ51ปี ข้ึนไป  4)อาย ุ31-40 ปีแตกต่างกบัอาย ุ41-50 ปี และ 5)อาย ุ41-
50 ปีแตกต่างกบัอาย ุ51ปี ข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ส่วนครูผูส้อนท่ีมีอาย3ุ1-40 
ปีกบัอาย ุ51ปี ข้ึนไปไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที ่4.5  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยจาํแนกตาม
ประสบการณ์ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหวา่งกลุ่ม    
ภายในกลุ่ม 

2.27 
73.37 

3 
459 

0.76 
0.16 

4.73 .00* 

รวม 75.64 462    
*นยัสาํคญัท่ีระดบั .01 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนั มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่ดว้ยวิธีของเชพเฟ (Scheffe’ s Method) แสดงดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตาราง  4.6 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดย
จาํแนกตามประสบการณ์ดว้ยวิธีของเชพเฟ 
 

ประสบการณ์ ( 2x =4.20 ) 
 

( 3x = 4.37) 
 

( 4x = 4.34) 

นอ้ยกวา่ 5 ปี ( 1x =4.22 ) 
6-10 ปี ( 2x =4.20 ) 
11-20 ปี  ( 3x = 4.37)       
21 ปีข้ึนไป ( 4x =4.34 )     

.02 
- 
- 
- 

.15* 

.17* 
- 
- 

.12* 

.14* 
.03 
- 

                    *นยัสาํคญัท่ีระดบั .01 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนั มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
แตกต่างกนัจาํนวน 4 คู่ คือ1)ประสบการณ์นอ้ยกว่า 5 ปี แตกต่างกบัประสบการณ์ 11-20 ปี  2) 
ประสบการณ์นอ้ยกว่า5ปี แตกต่างกบัประสบการณ์ 21 ปีข้ึนไป 3)ประสบการณ์ 6-10 ปี แตกต่าง
กบัประสบการณ์ 11-20 ปี และ4) ประสบการณ์ 6-10 ปี แตกต่างกบัประสบการณ์ 21 ปี ข้ึนไป อยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ส่วนครูผูส้อนประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี กบั 6-10 ปี และ
ประสบการณ์ 11-20 ปีกบัครูผูส้อนประสบการณ์ 21 ปี ข้ึนไป ไม่มีความแตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตอนที ่3   ความตระหนักในจรรยาบรรณวชิาชีพครู  โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 ผูว้ิจยัเปรียบเทียบความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยจาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล ของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน: สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.7-4.10 
 
ตารางที ่4.7  แสดงการเปรียบเทียบความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู  โดยจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ N x  S.D. df t p 
หญิง 97 4.22 0.47 461 0.96 .17 
ชาย 366 4.27 0.42 
*นยัสาํคญัท่ีระดบั .01 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั ความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ ความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดย
จาํแนกตามอาย ุ
 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหวา่งกลุ่ม    
ภายในกลุ่ม 

4.71 
81.17 

3 
459 

1.57 
.18 

8.88 
 

.00* 

รวม 85.87 462    
*นยัสาํคญัท่ีระดบั .01 

จากตารางท่ี 4.8  ครูผูส้อนท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
เป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชพเฟ (Scheffe’ s Method) แสดงดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที่ 4.9 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของ ความตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยจาํแนกตามอายดุว้ยวิธีของเชพเฟ 
 

อายุ ( 2x = 4.28) 
 

( 3x =4.42 ) 
 

( 4x = 4.27) 

20-30 ปี ( 1x =4.07 ) 
31-40 ปี  ( 2x =4.28 ) 
41-50 ปี  ( 3x = 4.42 ) 
51   ปีข้ึนไป  ( 4x =4.27 ) 

.22* 
- 
- 
- 

.35* 

.14* 
- 
- 

.21* 
.01 

 .15* 
- 

                    *นยัสาํคญัท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.9  พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความตระหนกัในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู แตกต่างกนัจาํนวน 5คู่ คือ 1) อาย ุ20-30 ปีแตกต่างกบัอาย ุ31-40 ปี  2)อาย ุ20-30 ปี
แตกต่างกบัอาย ุ41-50 ปี  3)อาย ุ20-30 ปีแตกต่างกบัอาย ุ51ปี ข้ึนไป 4) อาย ุ31-40 ปีแตกต่างกบั
อาย ุ41-50 ปี และ 5)อาย ุ41-50 ปีแตกต่างกบัอาย ุ51ปี ข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
ส่วนครูผูส้อนท่ีมีอายุ31-40 ปีกบัอายุ 51ปี ข้ึนไป ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
 
ตารางที ่4.10 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ ความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดย 
จาํแนกตามประสบการณ์ 
   
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหวา่งกลุ่ม    
ภายในกลุ่ม 

0.54 
85.34 

3 
459 

0.179 
0.19 

0.96 .41 

รวม 85.87 462    
  *นยัสาํคญัท่ีระดบั .01 

 
จากตารางท่ี  4 .10 พบว่าครูผู ้สอนท่ีมีประสบการณ์ต่างกันความตระหนักใน

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตอนที ่4 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรม กบัความตระหนักในจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมเชิงจริยธรรม กบัความตระหนกั

ในจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน:สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.11 

 
ตอนที่ 4.11 ค่าสัมประสิทธ์ิระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
 

ตัวแปร 
1x  2x  3x  y  

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
    พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อตนเอง 1x  
   พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อสงัคม 2x  
   พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ 3x  
ความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู y  

 
1 
- 
- 
- 

 
.35* 
1 
- 
- 

 
.35* 
.77* 
1 
- 

 
.53* 
.69* 
.72* 
1 

  *นยัสาํคญัท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่าพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัความตระหนกั
ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ไดแ้ก่ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อ
ตนเอง ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง (r = .53) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อสังคม 
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง(r = .69) และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ ความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัสูง(r= .72) เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ กบัความตระหนกัใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีค่าความสมัพนัธ์อยูใ่นระหวา่ง  r = .53 – .72 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูผูส้อนในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยจาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
สมมติฐานการวจัิย  
 1.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 2.  ความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
แตกต่างกนั 
 3.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม กบัความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการครูในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พิจารณาจากเกณฑ์โดยกาํหนดเป็นร้อยละของประชากร
ร่วมกบัการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling )  
ตามสดัส่วนจาํนวนโรงเรียนและจาํนวนขา้ราชการครูในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ไดจ้าํนวน 42 โรงเรียน รวม 463  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
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ขอ้มูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Ratting scale) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนสอบถาม
เก่ียวกบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีมีผลต่อความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบดว้ย   
1) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อตนเอง  2) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อสังคม 3) พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมต่อวิชาชีพ ท่ีส่งผลต่อความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครูทั้ ง 5 ด้านได้แก่  
1) ดา้นจรรยาบรรณต่อบุคคล  2) ดา้นจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  3) ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ  
4) ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมวิชาชีพ และ5) ดา้นจรรยาบรรณต่อสงัคม 
 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) 
ค่าร้อยละ(percentage) ค่าเฉล่ีย ( Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) การทดสอบ
ค่าที (t-test for Independent Sample) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทิศทางเดียว (One-way Analysis 
of Variance) การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของ เชพเฟ (Scheffe’s Method) และการหาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย  
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน:สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ปรากฏผลดงัน้ี 
5.1.1  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีอายุและ

ประสบการณ์แตกต่างกนั มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชพเฟ พบว่าครูผูส้อนท่ีมีอายุ
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม แตกต่างกนัจาํนวน 5 คู่ ยกเวน้ครูผูส้อนท่ีมีอาย ุ31-40 ปีกบั
อายุ 51ปี ข้ึนไปไม่มีความแตกต่าง และครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม แตกต่างกนัจาํนวน 4 คู่ ยกเวน้ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกว่า 5 ปี กบัประสบการณ์ 
6-10 ปี และประสบการณ์ 11-20 ปีกบัประสบการณ์ 21 ปี ข้ึนไป ไม่มีความแตกต่าง ส่วนเพศ ไม่มี
ความแตกต่าง 
5.1.2  ความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 

ครูผูส้อนท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครู แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชพ
เฟ พบว่าครูผูส้อนท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครู แตกต่างกัน
จาํนวน 5 คู่ ยกเวน้ครูผูส้อนท่ีมีอายุ31-40 ปีกบัอายุ 51ปี ข้ึนไป ไม่มีความแตกต่าง ส่วนเพศและ
ประสบการณ์ ไม่มีความแตกต่าง 
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5.1.3  ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู พบวา่ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยความสัมพนัธ์ท่ีอยู่ในระดับสูง คือ พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมต่อสังคม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั .69 และ.72 
ตามลาํดับ ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อตนเองมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า
ความสมัพนัธ์เท่ากบั .53 

 
5.2  อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีมีผลต่อความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูของครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่มีประเดน็สาํคญัท่ีจะนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
5.2.1  จากผลการศึกษาพบว่าครูผูส้อนท่ีมีอายแุละประสบการณ์แตกต่างกนั มีพฤติกรรมเชิง

จริยธรรม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากครูผูส้อนท่ีมีอายุ
นอ้ย ประสบการณ์การสอนก็มีน้อย การใชเ้หตุผลหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมก็จะน้อยกว่าผูท่ี้มี
อายมุากกว่า  สอดคลอ้งกบั สุดใจ บุญอารีย ์(2541) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยั ซ่ึงมีผลต่อพฒันาการทางการ
ใช้เหตุผลหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมคือระดับอายุ ซ่ึงระดับอายุกับการพฒันาการด้านการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นมีความเก่ียวขอ้งกนัอยู่บา้ง โดยผูท่ี้มีอายุแตกต่างกนัมีผลทาํให้พฒันาการ
ทางจริยธรรมแตกต่างกนัดว้ย ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจกัรินทร์ ปัจฉิมมะ (2554) ท่ี
ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณครูของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาพบว่า 
อายมีุ อิทธิพลต่อความแตกต่าง ในเร่ืองพฤติกรรมเชิงจริยธรรมวิชาชีพ ผลการศึกษาน้ียงัสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของนิพนธ์ แสนนางชน(2548) ท่ีพบว่าประสบการณ์ในการทาํงานมีผลต่อพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมวิชาชีพ ผลการศึกษาสะทอ้นให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างครูเก่าและครูใหม่
เน่ืองจากว่าครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานมากจะมีความรู้ และความเขา้ใจในวิชาชีพครู รวมทั้งจิต
วิญญาณในความเป็นครูมากกว่าครูรุ่นใหม่ จึงส่งผลให้มีเหตุผลในเชิงจริยธรรมในการดาํเนินงาน
และการดาํเนินชีวิตสูงกว่าครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานน้อย อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ 
วิรัชวรรณ รัตน์ และ โกสุม สายใจ (2555) ท่ีไดศึ้กษาคุณลกัษณะผูน้าํเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู พบว่า คุณลกัษณะผูน้าํเชิงจริยธรรมของครูจาํแนกตามประสบการณ์การสอนมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
5.2.2  จากผลการศึกษา ความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยจาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมี เพศและประสบการณ์แตกต่างกนั ความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะผูท่ี้จะมาเป็นครูผูส้อนจะตอ้งผา่นการคดัเลือกจากสถาบนั
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มาระดบัหน่ึงเพื่อท่ีจะเขา้มาเรียนวิชาชีพครู สถาบนัไดป้ลูกฝังวิชาชีพครูแก่นกัศึกษาท่ีเขา้มาเรียน
สายวิชาชีพครู อีกทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นการกระทาํท่ีเกิดจากค่านิยมและความเช่ือภายใน
ของแต่ละบุคคล ดังนั้ นประสบการณ์ในการสอนจึงไม่มีผลต่อความตระหนักในวิชาชีพครู 
สอดคลอ้งกบั วรรณา มณีโชติ (2541) ท่ีทาํการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู ของครู
โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตการศึกษา 2 พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีระดบั
ความตระหนกัในพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูไม่แตกต่างกนั โดยกล่าวว่า บุคลากรในโรงเรียน
ทุกคนย่อมได้รับการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบติัการสอน ผ่านการทดลองปฏิบติัราชการมาแลว้
ทั้งส้ิน ทาํใหเ้ขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของตนเองไดพ้อๆกนั นอกจากน้ียงัปฏิบติัภายใตร้ะเบียบวินยั 
จรรยาบรรณ สภาพแวดลอ้มวฒันธรรมในการปฏิบติังานเหมือนกนั ความสามารถในการอบรมส่ัง
สอน การแกปั้ญหาต่างๆโดยใชเ้หตุผล มีจิตวิทยาในการปลูกฝ่ังคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนไทย เพื่อใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณภาพ คุณธรรมของประเทศชาติไดต้ามจรรยาบรรณครูไม่แตกต่าง
กนั จึงทาํให้ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครูไม่แตกต่าง
กัน อีกทั้ งยงัสอดคล้องกับการศึกษาของ พระครูปลัดไทรทอง สุธมฺโม.(2555) ท่ีพบว่า การ
เปรียบเทียบความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของผูบ้ริหารและครูตามคุณลกัษณะตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยภาพรวม ทั้ ง 9 ด้าน จาํแนกโดยเพศและประสบการณ์พบว่าต่างมี
ความเห็นท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5.2.3  จากผลการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความตระหนกัใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู พบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทั้ง 3 ดา้นมีความสัมพนัธ์กบัความตระหนกั
ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อสังคม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อ
วิชาชีพ  มีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อตนเอง มีความสมัพนัธ์อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากวิชาชีพครูถูกกาํกบัดว้ยจรรยาบรรณในวิชาชีพ และผูท่ี้จะมา
เป็นครูไดน้ั้น ตอ้งมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ถูกตอ้งตามจริยธรรม สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในพระราช
ดาํรัสตอบของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบติัครบ 60ปี เม่ือ
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2549 ณ สีห บญัชร พระท่ีนั่งอนันตสมาคม มีใจความหลกัในส่วนท่ีเก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรมว่า มี 3 ประเด็นไดแ้ก่ การตระหนกัถึงหน้าท่ีของตน การมีแนวการทาํงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ การมีคุณธรรมประจาํตวั เป็นส่ิงสาํคญัท่ีไม่อาจแยกจากการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ได ้ทั้งน้ีเพื่อประกนัวา่ความรู้ความสามารถในเร่ืองการทาํงานและในบทบาทอ่ืนๆจะไม่ถูกนาํไปใช้
ในลกัษณะท่ีเพิ่มพนูประโยชน์ส่วนตน โดยมิไดส้ร้างสรรคป์ระโยชน์แก่ส่วนรวมดว้ย ผลการศึกษา
น้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จกัรินทร์ ปัจฉิมมะ (2545) ท่ีพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างความ
ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพทั้ง5 ดา้นพบว่าทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กนัใน เชิงบวกและเป็น
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ความสัมพนัธ์ท่ีค่อนขา้งสูง กล่าวคือถา้บุคคลมีความตระหนกัต่อจรรยาบรรณดา้นหน่ึงดา้นใดสูง
แลว้จะส่งผลต่อด้านอ่ืนด้วย คือ ครูท่ีมีความตระหนักในจรรยาบรรณต่อตนเองสูง จะมีความ
ตระหนกัต่อจรรยาบรรณดา้นวิชาชีพ ผูรั้บบริการ ผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และสังคมสูงดว้ยเช่นกนั 
สอดคลอ้งกบั พระราชวรมุณี (2541) ท่ีกล่าวว่า จรรยาบรรณเป็นส่วนยอ่ยของจริยธรรม จริยธรรม 
คือหลกัแห่งการปฏิบติัท่ีดีงาม โดยมีคุณธรรมซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีดีในจิตใจเป็นส่ิงควบคุมจริยธรรม 
ดงันั้นจริยธรรมและคุณธรรมจึงตอ้งไปดว้ยกนั จรรยาบรรณกคื็อจริยธรรมสาํหรับวิชาชีพ ซ่ึงคนใน
วิชาชีพนั้น ๆ จะตอ้งทาํ แต่วิชาชีพอ่ืนไม่ตอ้งทาํ คุณธรรมจริยธรรม เป็นคุณสมบติัของมนุษยท่ี์
สําคญัยิ่ง  ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกับการศึกษาของ ธัญลกัษ์ รุจิภกัด์ิ และเอมม่า อาสนจินดา 
(2557) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการรับรู้ และเจตคติต่อแนวทางการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมวิชาชีพครู พบว่า เจตคติหรือความตระหนักต่อการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพทั้ง 5 ดา้น มีอิทธิพลต่อระดบัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมวิชาชีพครูอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการศึกษาน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวรรณี หาญกลา้ (2550) ท่ีได้
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของครูกับการปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการ
พฒันาวิชาชีพ พบว่าคุณลกัษณะของครูดา้นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกกบั
ความตระหนกัในกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของวิรัช วรรณรัตน์และโกสุม สายใจ (2555) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะผูน้าํเชิง
จริยธรรมกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครู พบว่าคุณลกัษณะผูน้าํเชิงจริยธรรมกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางบวกและอยูใ่นระดบัสูง  

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ขอ้เสนอแนะดา้นการนาํผลวิจยัไปใช ้

จากผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพและสังคมมีความสัมพนัธ์กบั
ความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครูในระดบัสูง ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อตนเองอยูใ่น
ระดบัปานกลาง จากงานวิจยัน้ีควรส่งเสริมให้บุคลากรในวิชาชีพครูตระหนักในพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี 

1.  ดา้นวิชาชีพครู โดยให้บุคลากรในวิชาชีพครูเห็นถึงความความสาํคญัของอาชีพครู 
โดยให้การสนับสนุนการดาํเนินงานขององค์กรวิชาชีพครู ให้การร่วมมือและส่งเสริมให้มีการ
พฒันามาตรฐานวิชาชีพครู ให้ครูผูส้อนมีจิตสํานึกและตระหนกัท่ีจะเป็นครูท่ีดี และปฏิบติัตนให้
เหมาะสมท่ีเป็นปูชนียบุคคล 
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2.  ดา้นสังคม โดยให้บุคลากรในวิชาชีพครูไดเ้ห็นความสาํคญัในเร่ืองการยอมรับและ
ปฏิบติัตามความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั เอาใจใส่ช่วยเหลือเดก็และ
เตม็ใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานตามกาํลงัความสามารถ 

3.  ดา้นตนเอง ผูบ้ริหารจะตอ้งเน้นให้บุคลากรในวิชาชีพครูมีวินัยในตนเอง ควบคุม
ตนเองให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามทาํนองครองธรรม มีความประหยดั มีความมุ่งมั่นและ
รับผิดชอบ สามารถควบคุมอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม อดทน อดกลั้น ต่อคาํวิพากษว์ิจารณ์ต่างๆ 
และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 5.3.2  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความตระหนกัใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ทัว่ทุกเขตทัว่ทุกจงัหวดั เพื่อเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารทราบแนวทางการ
บริหารจดัการเพ่ือนาํมาพฒันาครูผูส้อน 
 2.  ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กับความตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เช่น สถานภาพทางเศรษฐกิจ ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
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      ป.บณัฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) 

สถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ตําแหน่งวชิาการ    อาจารย ์
             สถานทีท่าํงาน    ศูนยว์ิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนคริน 

ทรวิโรฒ    
4. อาจารย์ กติติมา  เยน็กาย  
             วุฒิการศึกษา    คม.ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร 
                                                                                  การศึกษา 
      คบ.ครุศาสตรบณัฑิต เอกวิทยาศาตร์ทัว่ไป 

สถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
สถาบนัราชภฎันครปฐม 

ตําแหน่งวชิาการ                ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 
สถานทีท่าํงาน                                            โรงเรียนเนินแกว้วิทยาคาร สงักดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ี      การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 
เขต 1 

5. อาจารย์ สุรวทิย์  ทบัเหลก็  
วุฒิการศึกษา    กศ.ม.การศึกษามหาบณัฑิต สาขาบริหาร                                       

การศึกษา 
ศบ.ศึกษาศาสตร์บณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา  

สถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลยันเรศวร 
     มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ตําแหน่งวชิาการ    รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
                                                                     เขต 1 
สถานทีท่าํงาน                                           สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความตระหนักในจรรยาบรรณวชิาชีพครู

ของครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน:สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ประจวบครีีขันธ์ เขต 1 

*************************** 
คาํช้ีแจง 
แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยั 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครูของ
ครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
        ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
        ตอนท่ี 2 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
        ตอนท่ี 3 ความตระหนกัในการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
        ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่เคร่ืองหมาย  ใน  หรือเติมขอ้ความท่ีตรง
กบัขอ้มูลของท่าน) 

  1. เพศ    ชาย   หญิง         
  2.  อาย ุ    20-30 ปี           31-40 ปี        41-50 ปี          51   ปีข้ึนไป    
  3. วฒิุการศึกษา    ตํ่ากวา่ปริญญาตรี    ปริญญาตรี    ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
  4. ประสบการณ์สอน   นอ้ยกวา่ 5 ปี  6-10 ปี  11-20 ปี          21 ปีข้ึนไป    
  5. ตาํแหน่ง   ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน 

 
ตอนที ่2  พฤตกิรรมเชิงจริยธรรม  

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  /  ในช่องระดบัความคิดเห็นตามสภาพจริง โดยพิจารณา 
ตามเกณฑด์งัน้ี 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้คาํถามดา้นบวก 

คะแนน 5 เป็นระดบัท่ีมี การปฏิบติัมากท่ีสุด 
คะแนน 4 เป็นระดบัท่ีมี การปฏิบติัมาก 
คะแนน 3 เป็นระดบัท่ีมี การปฏิบติัปานกลาง 
คะแนน 2 เป็นระดบัท่ีมี การปฏิบติันอ้ย 
คะแนน 1 เป็นระดบัท่ีมี การปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้คาํถามดา้นลบ  
คะแนน 5 เป็นระดบัท่ีมี การปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
คะแนน 4 เป็นระดบัท่ีมี การปฏิบติันอ้ย 
คะแนน 3 เป็นระดบัท่ีมี การปฏิบติัปานกลาง 
คะแนน 2 เป็นระดบัท่ีมี การปฏิบติัมาก 
คะแนน 1 เป็นระดบัท่ีมี การปฏิบติัมากท่ีสุด 

 
 

พฤตกิรรมเชิงจริยธรรม 
ระดบัพฤติกรรมทีป่ฏิบัติ 

ปฏิบตัิมาก
ทีสุ่ด 

5 

ปฏิบตัิ
มาก 

4 

ปฏิบตัิ
ปานกลาง 

3 

ปฏิบตัิ
น้อย 
2 

ปฏิบตัิ
น้อยทีสุ่ด 

1 

1. ท่านมีวินยัในตนเอง ควบคุมตนเองใหป้ฏิบติัตนอยา่ง
ถกูตอ้งตามทาํนอครองธรรม 

     

2. ท่านมีความมุ่งมัน่และรับผดิชอบท่ีจะปฏิบติังานให้
บรรลุวตัถุประประสงค ์

     

3. ท่านวางแผนการใชเ้วลาไดอ้ยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า      
4. ท่านปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วย งานและ

สถานศึกษา 
     

5. ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม อดทน 
อดกลั้น ต่อคาํวิพากษว์จิารณ์ 

     

6. ท่านรู้จกัประหยดัอดออม ไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของ
ตน 

     

7. ท่านไม่รับฟังความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้ของผูอ่ื้น      
8. ท่านมีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบติังานและ

ดาํรงชีวิต 
     

9. ท่านมีความยติุธรรม      
10. ท่านเตม็ใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานและสังคมตาม

กาํลงัความสามารถ 
     

11. ท่านมกัจะแนะนาํเอาใจใส่ช่วยเหลือเดก็และเพ่ือน
ร่วมงานใหไ้ดรั้บความสุขพน้จากความทุกข ์

     

12. ท่านใชข้องคุม้ค่า ช่วยรักษาและใชข้องส่วนร่วมอยา่ง
ประหยดั 

     

13. ท่านเห็นความสาํคญัของอาชีพครู สนบัสนุนการ      
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พฤตกิรรมเชิงจริยธรรม 

ระดบัพฤติกรรมทีป่ฏิบัติ 
ปฏิบตัิมาก

ทีสุ่ด 
5 

ปฏิบตัิ
มาก 

4 

ปฏิบตัิ
ปานกลาง 

3 

ปฏิบตัิ
น้อย 
2 

ปฏิบตัิ
น้อยทีสุ่ด 

1 

ดาํเนินงานขององคก์รวิชาชีพครู 
14. ท่านร่วมมือและส่งเสริมใหมี้การพฒันามาตรฐาน 

 
     

15. ท่านปกป้องและสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อสังคม
เก่ียวกบัวิชาชีพครู 

     

16. ท่านมีความเป็นธรรมและปฏิบติัต่อเพ่ือนร่วมงานทุก
คนอยา่งเสมอภาคและไม่ลาํเอียง 

     

17. ท่านยนิดีช่วยเหลือผูร่้วมงานและผูบ้ริหาร โดยไม่
เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 

     

18. ท่านมีความตั้งใจ กระตือรือร้น และปฏิบติังานเตม็
ความสามารถอยา่สํ่าเสมอ ไม่ทอ้ถอยต่ออุปสรรคใน
การทาํงาน 

     

19. ท่านมีความพยายามท่ีจะสอนเดก็ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 
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ตอนที ่3 ความตระหนักในการปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
 
 

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ
ครู 

ระดบัการปฏิบัติ 
ปฏิบตัิมาก

ทีสุ่ด 
5 

ปฏิบตัิ
มาก 

4 

ปฏิบตัิปาน
กลาง 

3 

ปฏิบตัิ 
น้อย 
2 

ปฏิบตัิ 
น้อยทีสุ่ด 

1 

1.ประพฤติตนเหมาะสมกบัสถานภาพและเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

     

2.ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการดาํเนินชีวิต
ตามประเพณีและวฒันธรรมไทย 

     

3.ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จ
อยา่งมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

     

4.ศึกษา หาความรู้ วางแผนพฒันาตนเอง พฒันางาน 
และสะสมผลงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

     

5.คน้ควา้ แสวงหา และนาํเทคนิคดา้นวชิาชีพ ท่ีพฒันา
และกา้วหนา้เป็นท่ียอมรับมาใชแ้ก่ศิษยแ์ละ
ผูรั้บบริการใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิท่ีพึงประสงค ์

     

6.เก่ียวขอ้งกบัอบายมุขหรือเสพส่ิงเสพติดจนขาดสติ
หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นท่ีน่ารังเกียจในสังคม 

     

7.ประพฤติผดิทางชูส้าวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิด
ทางเพศ 

     

8.ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจ
ใส่ จนเกิดความเสียหายในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 

     

9.ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการ จดัการ
เรียนรู้ และการปฏิบติัหนา้ท่ี 

     

10.ขดัขวางการพฒันาองคก์ารจนเกิดผลเสียหาย      
11. แสดงความช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ      
12.รักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพครู      
13.ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานในวิชาชีพ ให้
สาธารณชนรับรู้ 

     

14.อุทิศตนเพ่ือความกา้วหนา้ของวิชาชีพ      
15.ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ  ซ่ือสัตยสุ์จริต
ตามกฎ  ระเบียบ  และแบบแผนของทางราชการ 

     

16.ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวชิาชีพครู      
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การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ

ครู 

ระดบัการปฏิบัติ 
ปฏิบตัิมาก

ทีสุ่ด 
5 

ปฏิบตัิ
มาก 

4 

ปฏิบตัิปาน
กลาง 

3 

ปฏิบตัิ 
น้อย 
2 

ปฏิบตัิ 
น้อยทีสุ่ด 

1 

17.ดูหม่ิน  เหยยีดหยาม ใหร้้ายผูร่้วมประกอบวชิาชีพ
ศาสตร์ในวชิาชีพครู หรือองคก์รวชิาชีพ 

     

18.ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่รับผดิชอบ หรือไม่ปฏิบติัตาม
กฎ  ระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการจน
ก่อใหเ้กิดความเสียหาย 

     

19.ใชห้ลกัวชิาการท่ีไม่ถกูตอ้งในการปฏิบติัวิชาชีพ 
ส่งผลใหศิ้ษยห์รือผูรั้บบริการเกิดความเสียหาย 

     

20.ใชค้วามรู้ทางวชิาการ  วชิาชีพ  หรืออาศยั องคก์ร
วชิาชีพแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิ
ชอบ 

     

21.ใหค้าํปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษยแ์ละผูรั้บบริการ
ดว้ยความเมตตากรุณาอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ
และเสมอภาค 

     

22.สนบัสนุนการดาํเนินงานเพ่ือปกป้องสิทธิเดก็ 
เยาวชน  และผูด้อ้ยโอกาส 

     

23.ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
เพ่ือใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริการไดรั้บการพฒันาตาม
ความสามารถ  ความถนดั และความสนใจของแต่ละ
บุคคล 

     

24.ส่งเสริมใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริการสามารถแสวงหา
ความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากส่ือ อุปกรณ์ และ แหล่ง
เรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

     

25.ใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการ
เรียนรู้  และเลือกวธีิการปฏิบติัท่ีเหมาะสม กบัตนเอง 

     

26.เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษยห์รือผูรั้บบริการใน
งานตามหนา้ท่ีท่ีตอ้งใหบ้ริการ 

     

27.ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษยห์รือ
ผูรั้บบริการ จนเกิดผลเสียหายต่อศิษยห์รือผูรั้บบริการ 

     

28.ดูหม่ินเหยยีดหยามศิษยห์รือผูรั้บบริการ      
29.เปิดเผยความลบัของศิษยห์รือผูรั้บบริการเป็นผล      
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การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ

ครู 

ระดบัการปฏิบัติ 
ปฏิบตัิมาก

ทีสุ่ด 
5 

ปฏิบตัิ
มาก 

4 

ปฏิบตัิปาน
กลาง 

3 

ปฏิบตัิ 
น้อย 
2 

ปฏิบตัิ 
น้อยทีสุ่ด 

1 

ใหไ้ดรั้บความอบัอายหรือเส่ือมเสียช่ือเสียง 
30.จูงใจ โนม้นา้ว ยยุงส่งเสริมใหศิ้ษยห์รือผูรั้บบริการ
ปฏิบติัขดัต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบ 
 

     

31.เสียสละ เอ้ืออาทร และใหค้วามช่วยเหลือผูร่้วม
ประกอบวิชาชีพ 

     

32.มีความรัก ความสามคัคี  และร่วมใจกนัผนึกกาํลงั
ในการพฒันาการศึกษา 

     

33.ใหค้าํปรึกษาการจดัทาํผลงานทางวชิาการกบัเพ่ือน
ครู 

     

34.มีความจริงใจ ร่วมมือการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สถานศึกษาและชุมชน 

     

35.ส่งเสริมและพิทกัษสิ์ทธิของผูร่้วมประกอบวิชาชีพ      
36.ปิดบงัขอ้มูลข่าวสารในการปฏิบติังาน จนทาํให้
เกิดความเสียหายต่องานหรือผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

     

37.ปฏิเสธความรับผดิชอบ โดยตาํหนิ ใหร้้ายผูอ่ื้นใน
ความบกพร่องท่ีเกิดข้ึน 

     

38.สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองคก์ารหรือกลัน่แกลง้ ผู ้
ร่วมประกอบวชิาชีพใหเ้กิดความเสียหาย 

     

39.เจตนาใหข้อ้มูลเทจ็ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิหรือ
เกิดความเสียหายต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

     

40.วพิากษ ์ วจิารณ์ผูร่้วมประกอบวชิาชีพในเร่ืองท่ี
ก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือแตกความสามคัคี 

     

41.ยดึมัน่ สนบัสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

     

42.นาํภมิูปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมมาเป็น
ปัจจยัในการจดัการศึกษาใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

     

43.จดักิจกรรมส่งเสริมใหศิ้ษยเ์กิดการเรียนรู้และ
สามารถดาํเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ

ครู 

ระดบัการปฏิบัติ 
ปฏิบตัิมาก

ทีสุ่ด 
5 

ปฏิบตัิ
มาก 

4 

ปฏิบตัิปาน
กลาง 

3 

ปฏิบตัิ 
น้อย 
2 

ปฏิบตัิ 
น้อยทีสุ่ด 

1 

44.เป็นผูน้าํในการวางแผนและดาํเนินการเพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มพฒันาเศรษฐกิจ ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน  และ
ศิลปวฒันธรรม 

     

45.ช่วยเหลือและรับใชส้ังคมในทางสร้างสรรค ์      
46.ดาํรงชีวติและเป็นแบบอยา่งท่ีดีของชุมชน 
 

     

47.ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนท่ีจดัเพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

     

48.ไม่แสดงความเป็นผูน้าํในการอนุรักษห์รือพฒันา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรมภมิูปัญญา
หรือส่ิงแวดลอ้ม 

     

49.ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการอนุรักษ์
หรือพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

     

50.ปฏิบติัตนเป็นปฏิปักษต่์อวฒันธรรมอนัดีงามของ
ชุมชนหรือสังคม 

     

 
ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอืวจัิย 
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ตารางที ่1 แสดงผลความสอดคลอ้งพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ขอ้ท่ี 
 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ R  IOC 
คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
1 1 0 1 1 1 4 0.80 
2 0 1 1 -1 0 1 0.20 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 0 1 1 1 4 0.80 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 0 1 1 1 1 4 0.80 
11 1 1 1 1 1 5 1 
12 0 1 1 1 1 4 0.80 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 0 -1 1 1 1 2 0.40 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 0 1 1 1 4 0.80 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 
20 1 0 1 1 1 4 0.80 
21 1 1 1 1 1 5 1.00 
22 0 -1 1 -1 0 -1 -0.20 
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ตารางที ่2 แสดงผลความสอดคลอ้งความตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ขอ้ท่ี 
 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ R  IOC 
คนท่ี  

1 
คนท่ี 

 2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
1 1 0 1 1 1 4 0.80 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 0 1 1 1 4 0.80 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 0 1 1 1 4 0.80 
7 1 -1 1 1 1 3 0.60 
8 1 0 1 1 1 4 0.80 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 
16 0 1 1 1 1 4 0.80 
17 0 1 1 1 1 4 0.80 
18 1 0 1 1 1 4 0.80 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี 
 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ R  IOC 
คนท่ี 

 1 
คนท่ี  

2 
คนท่ี  

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
21 1 0 1 1 1 4 0.80 
22 0 1 1 1 1 4 0.80 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 
24 1 1 1 1 1 5 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 
30 1 1 1 1 1 5 1.00 
31 1 1 1 1 1 5 1.00 
32 1 1 1 1 1 5 1.00 
33 1 1 1 1 1 5 1.00 
34 1 1 1 1 1 5 1.00 
35 1 1 1 1 1 5 1.00 
36 1 1 1 1 1 5 1.00 
37 1 1 1 1 1 5 1.00 
38 1 0 1 1 1 4 0.80 
39 1 1 1 1 1 5 1.00 
40 1 1 1 1 1 5 1.00 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี 
 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ R  IOC 
คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
41 1 1 1 1 1 5 1.00 
42 1 0 1 1 1 4 0.80 
43 1 1 1 1 1 5 1.00 
44 0 1 1 1 1 4 0.80 
45 1 1 1 1 1 5 1.00 
46 1 1 1 1 1 5 1.00 
47 1 1 1 1 1 5 1.00 
48 0 0 1 1 1 3 0.60 
49 1 1 1 1 1 5 1.00 
50 1 1 1 1 1 5 1.00 
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ภาคผนวก  ง 
ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมอืวจัิย 
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ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวจิยั 

******Method 1 (space server) will be used for this analysis****** 

 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

 

Reliability Coefficients 

N of Case = 32                                                                          N of  Items = 69 

Alpha = 0.9019 
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ภาคผนวก  จ 
วเิคราะห์ผลการทดลอง 
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ตารางที ่3 : ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยจาํแนกตามเพศ 

Group Statistics 

  กลุ่ม N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
X ชาย 97 4.261 0.3956 0.0402 

  หญิง 366 4.295 0.4072 0.0213 
 

 

 

 

  
N Mean S.D. ผลต่างของค่าเฉล่ีย t df 

Sig  
1 

tailed 

ชาย 97 4.26 0.40 
-0.03 -0.737   461 0.231 

หญิง 366 4.30 0.41 
 

 

 

 

 

Indendent Samples Test

Lower Upper

X Equal Variance 

assumed 1.060 0.304 -0.737 461 0.462 -0.034 0.046 -0.155 0.087

Equal Variance 

not assumed -0.750 154.293 0.455 -0.034 0.045 -0.153 0.085

Sig. 

(2 tailed)Sig.F

F-test for Equality of  

Variances

df

Confidence Interval 

of the DifferenceStd. Error 

Difference

Mean 

Differencet

t-test for Equality of  Means
99%
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ตารางที ่4 : ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยจาํแนกตามอาย ุ

Descriptives 

 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

1.00 80 4.0521 .38963 .04356 3.9654 4.1388 3.13 4.81

2.00 145 4.2793 .40283 .03345 4.2132 4.3454 3.25 5.00

3.00 63 4.4454 .31938 .04024 4.3650 4.5259 3.88 5.00

4.00 175 4.3461 .39641 .02997 4.2869 4.4052 3.25 5.00

Total 463 4.2879 .40463 .01880 4.2509 4.3248 3.13 5.00

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6.615 3 2.205 14.663 .000

Within Groups 69.027 459 .150   

Total 75.642 462    

 

Multiple Comparisons 

 

(I) age (J) age 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Scheffe 1.00 2.00 -.22723* .05401 .001 -.4102 -.0443

3.00 -.39335* .06532 .000 -.6146 -.1721

4.00 -.29399* .05234 .000 -.4713 -.1167

2.00 1.00 .22723* .05401 .001 .0443 .4102

3.00 -.16613 .05852 .046 -.3643 .0321

4.00 -.06676 .04355 .504 -.2143 .0807

3.00 1.00 .39335* .06532 .000 .1721 .6146

2.00 .16613 .05852 .046 -.0321 .3643

4.00 .09937 .05698 .386 -.0936 .2924

4.00 1.00 .29399* .05234 .000 .1167 .4713

2.00 .06676 .04355 .504 -.0807 .2143

3.00 -.09937 .05698 .386 -.2924 .0936

*. The mean difference is significant at the 0.01 level. 
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ตารางที ่5 : ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยจาํแนกตามประสบการณ์ 

 

Descriptives 

 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

1.00 113 4.221 0.420 0.039 4.147 4.296 3 5

2.00 97 4.202 0.420 0.043 4.121 4.282 3 5

3.00 72 4.372 0.339 0.040 4.278 4.465 4 5

4.00 181 4.343 0.398 0.030 4.284 4.401 3 5

Total 463 4.288 0.405 0.019 4.251 4.325 3 5

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.2700 3 0.7567 4.7336 0.003

Within Groups 73.3718 459 0.1599   

Total 75.6418 462    

 

Multiple Comparisons 

 

(I) age (J) age 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Scheffe 1.00 2.00 0.02 0.055 0.739 -0.09 0.13

3.00 -0.15 0.060 0.008 -0.27 -0.03

4.00 -0.12 0.048 0.015 -0.22 -0.03

2.00 1.00 -0.02 0.055 0.739 -0.13 0.09

3.00 -0.17 0.062 0.004 -0.29 -0.05

4.00 -0.14 0.050 0.007 -0.24 -0.04

3.00 1.00 0.15 0.060 0.008 0.03 0.27

2.00 0.17 0.062 0.004 0.05 0.29

4.00 0.03 0.056 0.561 -0.081 0.14

4.00 1.00 0.12 0.048 0.015 0.03 0.22

2.00 0.14 0.050 0.007 0.04 0.24

3.00 -0.03 0.056 0.561 -0.14 0.08

*. The mean difference is significant at the 0.01 level. 
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ตารางที ่6 : ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยจาํแนก

ตามเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics

กลุม่ N

X ชาย 97

หญิง 366 4.270 0.4208 0.0220

Mean Std. Deviation Std. Error Mean

4.223 0.4686 0.0476

Indendent Samples Test

Lower Upper

X Equal Variance 

assumed 1.240 0.266 -0.964 461 0.335 -0.047 0.049 -0.176 0.081

Equal Variance 

not assumed -0.906 139.727 0.367 -0.047 0.052 -0.185 0.090

Sig. 

(2 tailed)Sig.F

F-test for Equality of  

Variances

df

Confidence Interval 

of the DifferenceStd. Error 

Difference

Mean 

Differencet

t-test for Equality of  Means
99%

N Mean S.D. df
Sig 

1 tailed

ชาย 97 4.22 0.47

หญิง 366 4.27 0.42
0.168-0.964 461-0.05

tผลตา่งของคา่เฉล่ีย
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ตารางที ่7 : ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยจาํแนกตามอาย ุ

Descriptives 

 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

1.00 80 4.0662 .44385 .04962 3.9674 4.1650 2.96 4.78

2.00 145 4.2840 .45134 .03748 4.2100 4.3581 2.96 4.96

3.00 63 4.4192 .31249 .03937 4.3405 4.4979 3.70 5.00

4.00 175 4.2717 .41672 .03150 4.2096 4.3339 3.26 4.74

Total 463 4.2601 .43113 .02004 4.2208 4.2995 2.96 5.00

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.708 3 1.569 8.876 .000

Within Groups 81.166 459 .177   

Total 85.875 462    

 

Multiple Comparisons 

 

(I) age (J) age 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

99% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Scheffe 1.00 2.00 -.21783* .05857 .003 -.4162 -.0195

3.00 -.35296* .07083 .000 -.5929 -.1130

4.00 -.20554* .05675 .005 -.3978 -.0133

2.00 1.00 .21783* .05857 .003 .0195 .4162

3.00 -.13513 .06345 .211 -.3501 .0798

4.00 .01229 .04722 .995 -.1477 .1722

3.00 1.00 .35296* .07083 .000 .1130 .5929

2.00 .13513 .06345 .211 -.0798 .3501

4.00 .14742 .06178 .129 -.0619 .3567

4.00 1.00 .20554* .05675 .005 .0133 .3978

2.00 -.01229 .04722 .995 -.1722 .1477

3.00 -.14742 .06178 .129 -.3567 .0619

*. The mean difference is significant at the 0.01 level. 
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ตารางที ่8 : ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความตระหนกัในจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยจาํแนก

ตามประสบการณ์ 

Descriptives 

 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

1.00 113 4.221 0.441 0.041 4.140 4.301 3 5

2.00 97 4.228 0.479 0.049 4.141 4.315 3 5

3.00 72 4.308 0.378 0.045 4.206 4.409 4 5

4.00 181 4.283 0.417 0.031 4.220 4.347 3 5

Total 463 4.260 0.431 0.020 4.220 4.300 3 5

 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 0.5358 3 0.786 0.9607 0.411

Within Groups 85.3390 459 0.1859   

Total 85.8748 462    
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ตารางที ่9 : ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิระหวา่งพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกบัความตระหนกัใน

จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

x1 3.7846 .51033 463

x2 4.4618 .46625 463

x3 4.4514 .48940 463

y 4.2601 .43113 463

 
 

Correlations 

  x1 x2 x3 y 

x1 Pearson Correlation 1 .353** .353** .533** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 463 463 463 463 

x2 Pearson Correlation .353** 1 .769** .689** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 463 463 463 463 

x3 Pearson Correlation .353** .769** 1 .721** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 463 463 463 463 

y Pearson Correlation .533** .689** .721** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 463 463 463 463 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ประวตัิผู้เขียน 

 
ช่ือ-นามสกลุ    นางสาวหทยัรัตน์ ดุจจานุทศัน์  
ประวติัการศึกษา                              ปี พ.ศ.  2555  

บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.)   
สาขาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

       มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
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