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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และปัจจัย
เหตุที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ ครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ�ำนวน
340 คน ในปีการศึกษา 2560 เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5
ระดับของลิเคริท มีค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการของ Cronbach เท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์กับสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ
ทดสอบนัยส�ำคัญของค่าr โดยใช้ตารางส�ำเร็จค่าวิกฤตของสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิ จั ย พบว่ า พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของครู โรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x =
3.40, S.D = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก (x = 3.55, S.D = 0.34) และค่าคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุดอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x = 3.21, S.D = 0.92) คือ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นเพศ อายุ และสถานภาพสมรสของครูมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับต�่ำมากไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = .105, .016 และ .073) ระดับการศึกษาและประสบการณ์
ในการสอนของครูมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต�่ำมากอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r= -.072 และ
-.039) ส่วนขนาดของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางลบระดับปานกลาง (r = -.489) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
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ค�ำส� ำคัญ: พฤติกรรมที่พึงประสงค์ จรรยาบรรณวิชาชีพของครู และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ABSTRACT
This study aimed 1. to investigate the level of desired behavior according to
code of ethics of teaching profession of secondary teachers in schools under the office
of secondary education service area 5, 2. to examine the relationship between causal
factors and desired behavior according to code of ethics of teaching profession of
secondary teachers in schools. The samples were 340 teachers in schools under the
office of secondary education service area 5 in 2017 academic year. The research instrument was a 5 – point Likert scale questionnaire. The reliability (Cronbach’s Alpha)
of the questionnaire was found.96. Percentage, mean, standard deviation, Pearson
product correlation coefficient were used for data analysis and critical values of r for
the Pearson correlation coefficient employed for testing of significance.
Results showed that overall desired behavior according to code of ethics of
teaching profession of secondary teachers in schools were at the medium level (x =
3.40, S.D = 0.38). When considering each dimension, it was found that the desired
behavior according the code of ethics of teaching profession of secondary teachers on
self was holding at the highest level (x = 3.55, S.D = 0.34) with the highest mean score.
The lowest mean score and holding medium level (x = 3.21, S.D = 0.92) was the desired
behavior according to the code of ethics of teaching profession on co – professional
teacher dimension. Personal factors on gender, age and married status were positively correlated at very low level to desired behavior according to the code of ethics of
teaching profession of secondary teachers with no significance. (r = .105, .016 and .073)
Education level and years of teaching experience were negatively at very low level
with no significance (r= -.072 and -.039). School size was medium negatively correlated at .01 significance level (r = -.489)
Keywords: Desired behavior, Code of Ethics of Teaching Profession and The Office of
Secondary Education Service Area
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ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการ
ยกย่องจากสังคมทั่วไปเช่นเดียวกับวิชาชีพชั้นสูง
อื่น ๆ เช่น แพทย์ วิศวกร ทนายความ สถาปนิก
วิชาชีพเหล่านี้ต้องมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพนั้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นสร้าง
ความเชื่อถือให้เกิดในวิชาชีพเหล่านั้น ส�ำหรับ
จรรยาบรรณครู วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ และเอมม่า
อาสนจินดา (2560) ได้ชี้ให้เห็นว่า จรรยาบรรณ
ครูในสังคมไทยมีการก�ำหนดไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรตั้งแต่อดีต ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2506 ฉบับที่
1 เรี ย กว่ า ระเบี ย บคุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ยวิ นั ย ตาม
ระเบี ย บประเพณี ค รู พ.ศ. 2506 ฉบั บ ที่ 2
ระเบี ย บคุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ยจรรยามารยาทตาม
ระเบียบประเพณีครู พ.ศ. 2506 ต่อมาในปี 2526
ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเรียกว่า ระเบียบคุรุสภาว่า
ด้ ว ยจรรยามรรยาทและวิ นั ย ตามระเบี ย บ
ประเพณีครู พ.ศ. 2526 ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
เรียกว่า ระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 2526 ข้อ
บังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
ข้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ยมาตรฐานวิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณของวิชาชี พ.ศ. 2548 ข้อบังคับว่า
ด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2549 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. 2550 นอกจากนี้แล้ว ในปี พ.ศ. 2556 คุรุ
สภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตามแม้ว่า คุรุ
สภาได้ออกกฎเกณฑ์ในการควบคุมและใช้เป็นก
รอบให้ ค รู ป ฏิ บั ติ ต นเองตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตามครูส่วนหนึ่งยัง
มีพฤติกรรมที่สะท้อนเห็นว่ายังมีปัญหาจากการ
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ศึกษาวิจัยของอรรณพ จีนะวัฒน์ และรัตนา ดวง
แก้ว (2557) พบว่ามีหลายเหตุการณ์ที่สะท้อนให้
เห็นถึงปัญหาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการ
ศึกษา เช่น ปัญหาด้านชู้สาว ปัญหาครูละเลยการ
สอนในชั้นเรียนเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว รวม
ทั้งผู้บริหารไม่บริหารตามหลักธรรมาภิบาลขาด
ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน ชี้ให้
เห็ น ว่ า พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพในทุก ๆ ด้านยังอ่อนแอมาก
การศึกษาของธัญลักษ์ รุจิภักดิ์ (2557)
ที่ได้ศึกษาจรรยาบรรณในวิชาชีพครู รวมทั้ง วี
นั นท์ ก านต์ รุ จิภัก ดิ์ และเอมม่ า อาสนจิ นดา
(2560) ในการวิจัย เรื่องจริยธรรมในวิชาชีพครู ชี้
ให้เห็นว่าพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ยังมีปัญหาในหลายประเด็นด้วยกัน ข้อมูลดัง
กล่าวชี้ให้เห็นว่าครูบางส่วนยังไม่ตระหนักและไม่
เห็นความส�ำคัญของการปฏิบัติตนตามข้อบังคับ
ของคุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณวิ ช าชี พ พ.ศ.
2556 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แบบแผนพฤติกรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งถือว่าเป็นประมวล
พฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติ
ส�ำหรับครูที่พึงประพฤติปฏิบัติตาม การที่ครูไม่มี
จริ ย ธรรมเชิ ง วิ ช าชี พ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
พัฒนาของผู้เรียน ครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
สร้างแรงบันดาลใจเป็นตัวกระตุ้น และเป็นผู้น�ำ
ส�ำหรับนักเรียน เนื่องจากนักเรียนจะประพฤติ
ปฏิบัติตามที่ส่งครูปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม
ครูจึงควรมีพฤติกรรมที่ดี และทัศนคติเชิงบวกต่อ
วิชาชีพและนักเรียน (Karma Sherpa, 2018)
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ต ามจรรยา
บรรณของวิ ช าชี พ ของครู โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
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สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 และปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ดังกล่าว เพื่อจะได้น�ำ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย เสนอต่ อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในการน� ำ ไปส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมที่ พึ ง
ประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ พฤติ ก รรมที่ พึ ง
ประสงค์ ต ามจรรยาบรรณ วิ ช าชี พ ของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย เหตุ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยว
แนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู
วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ และเอมม่า อาสน
จิ น ดา (2560) ได้ ก ล่ า วว่ า จรรยาบรรณ
(Etiguette) เป็นความประพฤติของผู้ประกอบ
อาชีพหนึ่งอาชีพใดก�ำหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกฎใน
การรั ก ษาชื่ อ เสี ย งและส่ ง เสริ ม เกี ย รติ คุ ณ และ
ฐานะของผู้มีอาชีพนั้น ๆ ในวิชาชีพ ทุกวิชาชีพจะ
ต้องมีจรรยาบรรณในการท�ำงานหรือปฏิบัติงาน
เพราะจรรยาบรรณเป็นสิ่งส�ำคัญที่สังคมทุกหมู่
เหล่าจะต้องมีไว้เพื่อคอยควบคุมความประพฤติ
และการกระท�ำจรรยาบรรณเป็นส่วนหนึ่งของ
จริยธรรมในวงวิชาชีพเป็นข้อก�ำหนด กฎเกณฑ์
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพยึดปฏิบัติ เป็นการแสดงออก

จากตัวคน ในวิชาชีพทุกวิชาชีพจะต้องมีจรรยา
บรรณในการท�ำงาน โดยมีการก�ำหนดไว้อย่าง
ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรักษาหรือส่ง
เสริ ม เกี ย รติ คุ ณ ชื่ อ เสี ย งและฐานของวิ ช าชี พ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพ คือ
กฎแห่งความประพฤติส�ำหรับสมาชิกวิชาชีพครู
ซึ่ ง องค์ ก รวิ ช าชี พ เป็ น ผู ้ ก� ำ หนดและสมาชิ ก
วิชาชีพทุกคนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมี
การละเมิดจะมีการลงโทษจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ วิ ช าชี พ ครู เช่ น เดี ย วกั บ ที่
จรรยาบรรณวิชาชีพมีความส�ำคัญต่อวิชาชีพอื่น
ๆ ซึ่งสรุปได้ 2 ประการ คือ 1. ปกป้องการปฏิบัติ
งานของสมาชิกในวิชาชีพ 2. รักษามาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาวิชาชีพ (พฤทธิ์ ศิริบรรณ
พิทักษ์, 2541) ส�ำหรับจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 ได้ให้ความหมายจรรยาบรรณของ
วิ ช าชี พ ไว้ ว ่ า เป็ น มาตรฐานการปฏิ บั ติ ต นที่
ก�ำหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม
เพื่ อ รั ก ษาและส่ ง เสริ ม เกี ย รติ คุ ณ ชื่ อ เสี ย งและ
ฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็น
ที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับการและสังคม อันจะน�ำ
มาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ (ราชกิจจานุ
เบกษา, 2556) จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นสิ่งที่มี
ความส�ำคัญมา เป็นมาตรฐานในวิชาชีพที่ก�ำหนด
ขึ้ น เพื่ อ ควบคุ ม มาตรฐานประกั น คุ ณ ภาพและ
ปริมาณที่ถูกต้องในการประกอบวิชาชีพส�ำหรับ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู นั้ น ในสั ง คมไทยมี ก าร
ก�ำหนดจรรยาบรรณของครูอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2506 โดยอาศัยอ�ำนาจ
ข้อบังคับของ พ.ร.บ.ครู พ.ศ. 2488 ที่ก�ำหนดให้
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คุรุสภาเป็นสถาบันผู้ออกระเบียบบังคับได้ เรียก
ว่า ระเบียบประเพณีครูว่าด้วยจรรยามารยาทครู
10 ข้อ และระเบียบประเพณีของครูว่าด้วยวินัย
ครูอีก 10 ข้อ ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้มีการ
ปรับปรุงโดยออกระเบียบประเพณีของครู พ.ศ.
2526 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2539 คุรุสภาได้
ปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของครู
เรียกว่า ระเบียบจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
ส�ำหรับจรรยาบรรณวิชาชีพครูในปัจจุบันอ้างอิง
ตามราชกิจจานุเบกษา คุรุสภาได้ออกข้อบังคับ
คุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ พ.ศ.
2556 (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูไทย ประกอบด้วย 5 หมวด 9 ข้อ
ส�ำหรับแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิ ช าชี พ ที่ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ประพฤติปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับ
นี้ ไ ด้ ก� ำ หนดให้ ใ ช้ ข ้ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ย
แบบแผนพฤติกรรมของวิชาชีพตามจรรยาบรรณ
ของวิ ช าชี พ พ.ศ.2550 และมี ก ารก� ำ หนด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ตาม
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ครู ไ ว้ (ราชกิ จ จานุ
เบกษา, 2550)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตนของครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั้งของ
รัฐและเอกชน พบว่าครูมีการปฏิบัติตามจรรยา
บรรณวิชาชีพครูทั้ง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และมากที่สุด (คุณัชญา สมจิตร และผดุง
พรมมูล, 2561;ทัศนา วัจนะประดิษฐ์ และพนม
พร จันทรปัญญา, 2558; พัดชา ช่วยปลอด;
อรรณพ จีนะวัฒน์ และ วัลลภา สบายยิ่ง, 2559;
สุวิมล บุญลีและสุวิมล โพธิ์กลิ่น, 2557) อย่างไร
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ก็ตามจากการศึกษาของอรรณพ จีนะวัฒน์ และ
รัตนา ดวงแก้ว (2558) ได้พบว่า ครูส่วนใหญ่
ปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณต่ อ สั ง คมน้ อ ยกว่ า
จรรยาบรรณด้านอื่น ๆ และการศึกษาของวีนันท์
กานต์ รุจิภักดิ์ และเอมม่า อาสนจินดา (2560)
พบว่า ในด้านแบบแผนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
โดยรวมทุกด้าน (5 ด้าน) กลุ่มตัวอย่างเกินร้อยละ
50 จะเห็นถึงความส�ำคัญของพฤติกรรมดังกล่าว
ในระดับมากและเมื่อพิจารณาให้ความส�ำคัญใน
5 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพรองลงมาคือจรรยาบรรณ
ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับ
บริการ ส่วนจรรยาบรรณต่อสังคมจะให้ความ
ส�ำคัญน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาประเด็นของความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเปรียบเทียบ
เพศชาย กับ เพศหญิงพบว่า เพศหญิงมีความ
ตระหนักต่อแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพมากกว่าครูเพศชายทั้ง 5 ด้าน โดยเพศ
หญิงมีความตระหนักสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน 3 ด้าน คือ ด้าน
จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
และจรรยาบรรณต่ อ ผู ้ รั บ บริ ก าร ส่ ว นจรรยา
บรรณต่ อ ผู ้ ร ่ ว มวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณต่ อ
สังคม พบว่าเพศไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนกลุ่ม
ช่วงประสบการณ์ในการท�ำงาน 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่
มีประสบการณ์ที่ต�่ำกว่า 10 ปี, 11 – 20 ปี, 21
– 30 ปี และ 31 ปีขึ้นไป พบว่า ประสบการณ์
ท� ำ งานที่ แ ตกต่ า งกั น จะมี ผ ลต่ อ ระดั บ ความ
ตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพทั้ง 5 ด้าน อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบ
ว่ า ครู ส ่ ว นใหญ่ จ ะเน้ น ความส� ำ คั ญ ของเชิ ง
จริยธรรมในระดับมากที่สุด ในด้านความสัมพันธ์
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ระหว่างเจตคติในเรื่องความตระหนักต่อจรรยา
บรรณวิชาชีพทั้ง 5 ด้าน พบว่ามีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับสูงกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของครู ส่ ว นการศึ ก ษาของปนั ด ดา วั ฒ โน
(2554) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมวิชาชีพครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คื อ ความรู ้ ใ นเรื่ อ งจรรยาบรรณ และเจตคติ
วิชาชีพครู จากการทบทวนงานวิจัย พบว่า ได้มี
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ประสบการณ์ในการท�ำงาน ระดับการศึกษา
ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ แ ละขนาดของโรงเรี ย นโดย
ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ (คุณัชญา สมจิตร และ
ผดุง พรมมูล, 2561; พระครูปลัดไทรทอง สุธมฺ
โน (เนียมมั่นคง), 2555; วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์
และเอมม่า อาสนจินดา 2560; สุวิมล บุญลี
และสุวิมล โพธิ์กลิ่น,2557; หทัยรัตน์ ดุจานุ
ทัศน์, 2559; อรวรรณ อาทรกิจ, 2558) ส่วน
ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตน
หรือการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ได้แก่ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง
ความทะเยอทะยาน เจตคติต่อวิชาชีพครู และ
การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา (นิตยา
กัณณิกาภรณ์, 2553) ปัจจัยด้านการรับรู้ และ
เจตคติ ใ นการปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (ธัญลักษ์ รุจิภักดิ์, 2557) ส่วนประพิศ
กุลบุตร (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของ
ครูในโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา ประกอบ
ด้วย ปัจจัยภายในจิตใจ และปัจจัยแวดล้อม
พจนีย์ มั่งคั่ง พรทิพย์ ค�ำชาย และอ�ำนาจ บุญ
ประเสริฐ (2562) ศึกษาพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่
1 คณะคุ รุ ศ าสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ราช

นครินทร์ มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู โดยรวม
และรายด้าน (5 ด้าน) อยู่ในระดับมาก จากการ
ศึกษาของ Thitirat Wichianrat, Ying Kiratiburana and Chakrapat Wata (2011) พบว่า
ปัญหาเรื่องจริยธรรมครูมี 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
ครู ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งาน และไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้ก�ำหนดไว้ประการ
ต่ อ มา คื อ ครู ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต นให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพ ไม่มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งครูไม่มีส่วน
ร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม คือ ท�ำงาน
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนรวมประการสุดท้าย คือ ปัญหาในด้านการ
บริหารจัดการในการท�ำงานและการประเมิน
ผลการปฏิบัติของครูยังไม่มีมาตรฐานที่เพียง
พอ ในการศึกษา เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับเพศ
ของ อาชิค อาหมัด โทเกอร์ (Asashig Ahmad
Thoker, 2017) พบว่า ผลกระทบของเพศดู
เหมื อ นว่ า มี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ระดั บ จรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ของครู โ ดยเพศชาย พบว่ า มี ร ะดั บ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สู ง เมื่ อ เที ย บกั บ ครู เ พศ
หญิง และ ฮูด้า มูต้า ออล ฮอททาลี (Huda
Muttar Al – Hothali, 2018) ศึกษาจริยธรรม
ของวิชาชีพครูระหว่างครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
จากมุมมองจากผู้น�ำของโรงเรียนในเมืองริยาด
(Riyadh) พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลางและสูงในมิติของการปฏิบัติตามวิชาชีพ
ครู ครูและชุมชนของโรงเรียนรวมทั้งครูและ
ครอบครัว และยังพบว่า อีกว่า ประเภทของ
โรงเรียน อายุ ประสบการณ์การท�ำงาน และ
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คุณวุฒิของครูต่อจริยธรรมของวิชาชีพครูไม่มี
ความแตกต่างกัน
ส�ำหรับการศึกษาปัจจัยเหตุที่สัมพันธ์
กับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคกลางไม่พบว่ามีการ
ศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์
กับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้น�ำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู ในด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับ
บริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
และจรรยาบรรณต่อสังคม ตามข้อบังคับคุรุ
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สภาว่ า ด้ ว ยแบบแผนพฤติ ก รรมตามจรรยา
บรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุ
เบกษา, 2550) เป็นกรอบแนวทางในการศึกษา
และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบ
ว่าปัจจัยที่น่าจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่
พึ ง ประสงค์ ต ามจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ครู
ประกอบด้วยปัจจัยด้าน เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการ
สอนและขนาดของสถานศึกษา
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ พึ ง
ประสงค์ของจรรยาบรรณ วิชาชีพครู ตามข้อ
บังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณ วิชาชีพ พ.ศ. 2550 ที่ก�ำหนดไว้ 5
ด้าน ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้าน
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อ
ผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ

ตัวแปรอิสระ					

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิชาชีพและด้านจรรยาบรรณต่อสังคมโดยศึกษา
เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ต าม
จรรยาบรรณแต่ละด้าน
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (จังหวัด สิงห์บุรี
ลพบุรี อ่างทอง และชัยนาท) จ�ำนวน 2,862 คน
จากโรงเรียนทั้งหมด 64 แห่ง ปีการศึกษา 2560
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วน
บุคคลของครู ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
การศึกษา ประสบการณ์ในการสอนและปัจจัย
ด้านขนาดของโรงเรียน และ 2) พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ ประกอบด้วย
5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยา
บรรณต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริการ ต่อผู้
ร่วมประกอบวิชาชีพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตามจรรยาบรรณต่อสังคม
สมมติฐานการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถตั้งสมมติฐานว่า ปัจจัย
ด้ า น เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการสอน และ ขนาดของโรงเรียน
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
จรรยาบรรณ วิชาชีพ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
ประเภทหาความสัมพันธ์ (descriptive correlation research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 จ�ำนวน 64 โรงเรียน ประจ�ำปีการศึกษา
2560 จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,862 คน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ น ครู ในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้
ตารางส�ำเร็จรูปก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของ Krejcie and Morgan (1970) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 340
คน และท�ำการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. เทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากจ�ำนวน
ประชากร โดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิอย่างเป็น
สัดส่วน (proportional stratified random
sampling) ของขนาดสถานศึกษา ดังตาราง 1
2. ด� ำ เนิ น การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งจากกลุ ่ ม
ประชากร ในโรงเรียนแต่ละขนาดสถานศึกษา
ตามสัดส่วนที่ค�ำนวณได้ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
ด้วยวิธีการจับสลากแบบไม่คืนกลับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น
แบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
การศึกษา ประสบการณ์ในการสอน และขนาด
ของโรงเรียนที่ครูปฏิบัติงาน เป็นแบบเลือกตอบ
(จ�ำนวน 6 ข้อ)
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จ�ำนวน 35 ข้อ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ
ปฏิ บั ติ / แสดงออกเป็ น ประจ� ำ  (5) ปฏิ บั ติ /
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ตาราง 1 จ�ำนวนครูที่เป็นประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามขนาดสถานศึกษาดังนี้
ขนาดสถานศึกษา

จำ�นวนสถานศึกษา

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
รวม

33
20
11
64

แสดงออกบ่อย (4) ปฏิบัติ/แสดงออกบ้าง (3) ไม่
ได้ปฏิบัติ/ไม่ได้แสดงออก (2) ไม่ได้ปฏิบัติหรือ
แสดงออกเลย (1)
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ต�ำรา
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วย
จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พ.ศ. 2550 ใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจ
สอบความตรงเชิงเนื้อหา ของข้อค�ำถามในด้าน
ความเหมาะสม ความชั ด เจน และความ
ครอบคลุม โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ได้แก่ อาจารย์
ดร.พี ร ะเทพ รุ ่ ง คุ ณ ากรคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.เด่ น ดาว ชลวิ ท ย์ คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัศรา ประเสริฐสิน ส�ำนักงานทดสอบทางการ
ศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

จำ�นวนครู
ประชากร
951
855
1,056
2,862

กลุ่มตัวอย่าง
113
102
125
340

ค�ำถามกับจุดประสงค์ (index of item objective congruence : IOC) ได้ค่าเป็นรายข้อ
ระหว่าง .67 - 1.00
3. น� ำ แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไข
แล้วไปทดลองใช้กับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จ� ำ นวน 30 คนสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ�ำนวน 1 โรงเรียน
ได้ แ ก่ โรงเรี ย นสามชุ ก รั ต นโภคาราม จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี และเขต 4 จ�ำนวน 1 โรงเรียน คือ
โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี แล้วน�ำมาหาค่า
ความเชื่อมั่น ตามวิธีการของครอนบาช (Cronbach s Alpha Coefficient)ได้ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ .96
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ผู้
วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ มีขั้นตอน ดังนี้
1. ด�ำเนินการสืบค้นข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนต้นสังกัดของกลุ่ม
ตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยได้ขอท�ำหนังสือจากวิทยาลัย
เทคโนโลยี ส ยามถึ ง โรงเรี ย น เพื่ อ เก็ บ รวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็น
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เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
3. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามจ�ำนวน 340
ชุด พร้อมแนบซองจดหมายติดแสตมป์ ไว้เพื่อให้
โรงเรียนด�ำเนินการส่งกลับ ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืน จ�ำนวน 319 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.82
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 4 เดือน
(ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2560)
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. น�ำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ น�ำลงรหัสข้อมูล และ
วิ เ คราะห์ ป ระมวลผลด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้
โปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป และน� ำ เสนอในรู ป ตาราง
ประกอบ
2. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา ประสบการณ์ ในการสอนและ
ขนาดของโรงเรียนที่ครูปฏิบัติงาน สถิติที่ใช้ได้แก่
ความถี่ และค่าร้อยละ
3. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล พฤติ ก รรมที่ พึ ง
ประสงค์ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ข องครู
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สถิ ติ ที่ ใช้ คื อ สถิ ติ เชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกณฑ์การแปรผล
การแปลความหมายของค่ า เฉลี่ ย ใช้
เกณฑ์ ดังนี้ (Best, 1997)
4.50 – 5.00 หมายความว่า ปฏิบัติ/
แสดงออกตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของจรรยา
บรรณ วิชาชีพครูมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายความว่า ปฏิบัติตน/
แสดงออกตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของจรรยา

บรรณ วิชาชีพครูมาก
2.50 – 3.49 หมายความว่า ปฏิบัติตน/
แสดงออกตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของจรรยา
บรรณ วิชาชีพครู ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายความว่า ปฏิบัติตน/
แสดงออกตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของจรรยา
บรรณวิชาชีพครูน้อย
1.00 – 1.49 หมายความว่า ปฏิบัติตน/
แสดงออกตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของจรรยา
บรรณวิชาชีพครูน้อยที่สุด
4. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของครู กั บ พฤติ ก รรมที่ พึ ง
ประสงค์ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยมีเกณฑ์
การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Bartz,
1999) ดังนี้
ค่า r ระดับของความสัมพันธ์
0.81 – 1.00 มีความสัมพันธ์สูงมาก
0.61 – 0.80 มีความสัมพันธ์กันสูง
0.41 – 0.60 มี ค วามสั ม พั น ธ์ ป าน
กลาง
0.21 – 0.4
มีความสัมพันธ์ต�่ำ
0.00 – 0.20 มีความสัมพันธ์กันต�่ำ
มาก
5. ทดสอบนัยส�ำคัญของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) โดยใช้ตารางส�ำเร็จที่ชื่อว่าค่า
วิกฤตของสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Guiford,
J.P.and Fruchter, Benjamin, 1978)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ใช้ในการ
วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของปัจจัยส่วนบุคคล
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ส�ำหรับแบบสอบถามตอนที่ 1
2. ค่ า เฉลี่ ย (X) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D) ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมที่
พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณ วิชาชีพครู ของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา
3. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อใช้วิเคราะห์หาสัมพันธ์
ระหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของครู และขนาด
โรงเรียนกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยา
บรรณวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 73.4 มีอายุอยู่ในช่วง
26 – 35 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.2 มี
สถานภาพสมรสคู่เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.7
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 65.2 มี
ประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไปร้อย
ละ 38.9 และร้อยละ 39.2 ปฏิบัติงานอยู่ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
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โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X = 3.40, S.D = 0.38) พิจารณาราย
ด้านพบว่า พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยา
บรรณต่อตนเองของครูมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
(X = 3.55, S.D = 0.34) รองลงมาด้านจรรยา
บรรณต่อวิชาชีพ (X = 3.25, S.D = 0.29) ด้าน
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ (X = 3.41, S.D =
0.36) และด้านจรรยาบรรณต่อสังคม (X = 3.29,
S.D = 0.68) ตามล�ำดับ ส่วนด้านจรรยาบรรณต่อ
ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพมีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด (X =
3.21, S.D = 0.92)
ใ น ส ่ ว น ป ั จ จั ย เ ห ตุ ที่ สั ม พั น ธ ์ กั บ
พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ต ามจรรยาบรรณของ
วิ ช าชี พ ของครู โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นเพศ อายุ และ
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต�่ำ
มากกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ของครู อ ย่ า งไม่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (r
=0.105, 016 และ 0.73) ส่วนระดับการศึกษา

ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและขนาดของโรงเรียนกับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตัวแปร

เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการสอน
ขนาดของโรงเรียน
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
.105

ค่านัยสำ�คัญทางสถิติ (p-value)
.062

.016

.780

.073

.196

-.072

.198

-.039

.490

-.489**

.000
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และประสบการณ์การสอนมีความสัมพันธ์ทาง
ลบในระดับต�่ำมากอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(r=-0.72 และ -.039) ส�ำหรับขนาดของโรงเรียน
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางลบ ในระดับปานกลาง
(r = -.489) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุป และอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษา พบว่ า พฤติ ก รรมที่ พึ ง
ประสงค์ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติ / แสดงออกในระดับปาน
กลาง ซึ่งแตกต่างจากของนริศรา ภู่ดนตรี (2557)
ที่ศึกษาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ครู ในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยา เขตเบญจมบพิตร
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนวิลิศ สกุล
รัตน์ (2555) พบว่า ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 จังหวัดจันทบุรี มีการปฏิบัติตามจรรยา
บรรณวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียว
กับผลงานวิจัยของ ล�ำยวญ กัณหกุล (2556) ที่
ศึกษาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�ำเภอเมือง
จั ง หวั ด กระบี่ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 13 กระบี่ พบว่า โดยรวมแล้วมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่ในการศึกษาของ วี
นันท์กานต์ รุจิภักดิ์ และ เอมม่า อาสนจินดา
(2560) ที่ศึกษาจริยธรรมในวิชาชีพครูพบว่ามี
ปัญหาจริยธรรมด้านครองตนและครองงานใน
งานวิจัยของสถาบันวิจัยและให้ค�ำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2554) พบว่าครูส่วน
ใหญ่ ไ ม่ ค ่ อ ยมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะมี ป ั ญ หาด้ า นศี ล
ธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ แต่

อาจพบบ้างในครูบางคน เช่น ปัญหาชู้สาว ปัญหา
การดื่มสุรา ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาครู
ไม่ มี เวลาให้ นั ก เรี ย นเต็ ม ที่ เ พราะมุ ่ ง ท�ำ ผลงาน
วิชาการของตนเอง และปัญหาครูคัดลอกผลงาน
วิชาการ จากข้อค้นพบของงานวิจัยครั้งนี้ ที่กลุ่ม
ตัวอย่าง เห็นว่า มีการปฏิบัติตามพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ อยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง นั้นอาจแสดงให้เห็นว่าครูยังไม่ได้ให้
ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่าง
จริงจังและอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะบางด้านโดย
เฉพาะในด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ต่อผู้
ร่วมวิชาชีพ และต่อสังคม ที่ยังมีการปฏิบัติเพื่อ
แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ค่อนข้างน้อย ซึ่งใน
การแสดงออกทางพฤติกรรมของครูนั้น Fallona
(2000) ได้ ท� ำ การศึ ก ษากระบวนการในการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของครู พบว่าพฤติกรรม
ที่แสดงออกมานั้นขึ้นอยู่กับความรู้สึกของบุคคล
รวมทั้ ง เจตคติ ข องบุ ค คลก็ เ ป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ท� ำ ให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา และดวง
เดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น (2550) ได้ ก ล่ า วถึ ง ราย
ละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การแสดงพฤติ ก รรมเชิ ง
จริ ย ธรรมว่ า เป็ น การที่ บุ ค คลใช้ เ หตุ ผ ลในการ
เลือกที่จะกระท�ำเลือกที่จะไม่กระท�ำ  พฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจ
หรือทัศนคติที่อยู่เบื้องหลังการกระท�ำต่าง ๆ ของ
บุคคล ส�ำหรับปัจจัยที่เน้นขนาดของโรงเรียน ใน
การวิจัยครั้งนี้ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางลบใน
ระดับปานกลางกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู นั้นเป็น ไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ แต่ในการวิจัยของ ดวงจันทร์
ประเคนคะชารชฎ สุวรรณกูฎ และสุเทพ ทอง
ประดิษฐ์ (2558) พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติ
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งานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ในอ� ำ เภอธาตุ พ นม
จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกันเป็นการวิจัยเชิง
เปรียบเทียบ ในการวิจัยครั้งนี้ขนาดของโรงเรียน
เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมที่ พึ ง
ประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูทั้ง 5 ด้าน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติตามพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ข องครู ท่ี
เป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ ขึ้ น กั บ ขนาดของโรงเรี ย น
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกรอบการปฏิบัติตามจรรยา
บรรณดังกล่าวเป็นข้อบังคับส�ำหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพครูทุกคนจะต้องปฏิบัติ และเป็นส่วนหนึ่ง
ในการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. ส�ำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2 (ลพบุรี)
และส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 5 ควรก�ำหนดจุดเน้นให้โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดพัฒนาครูให้มีการปฏิบัติตามพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องในด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 แต่ละโรง ควร
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ก�ำหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครู ป ฏิ บั ติ ต ามพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ใ นด้ า น
จรรยาบรรณต่ อ ผู ้ รั บ บริ ก าร ผู ้ ร ่ ว มประกอบ
วิชาชีพ และต่อสังคมให้มากขึ้น
3. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
จัดประชุมครูเพื่อทบทวนการปฏิบัติตนของครู
ตามพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ต ามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทั้ง 5 ด้าน โดยให้ความส�ำคัญในเรื่อง
ขนาดของโรงเรียนโดยแยกตามขนาดโรงเรียน
4. โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ทุกขนาดควรเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
5. ควรมีการศึกษากลุ่มประชากรอื่น ๆ
เพิ่มขึ้น เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มนักเรียน ปัจจัย
ส่ ว นบุ ค คลควรก� ำ หนดข้ อ มู ล เพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่
วิทยฐานะของครูภาวะหนี้สิน ทัศนคติ และปัจจัย
อื่น ๆ เช่น ระดับคุณภาพของโรงเรียนโดยใช้ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O - Net)
6. ควรน� ำ การวิ จั ย แบบผสมผสาน
(Mixed Methods Research) มาใช้ในการวิจัย
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึกขึ้น
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