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ประกาศคุณูปการ 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ช่ียวชาญ     
ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตลา้นนาทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้
และใหค้  าช้ีแนะแนวทางในการท าสารนิพนธ์ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตลา้นนา มหาวิทยาลยัท่ีมีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามแนวพุทธศาสนา ท่ีให้สถานท่ีศึกษา ค้นควา้ รวบรวมความรู้ต่างๆตลอด
ระยะเวลาท่ีศึกษาเล่าเรียน 

ขอกราบนมสัการ ขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กรูป/ท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชา ความรู้และ
ใหค้  าช้ีแนะแนวทางในการเรียน ใหข้อ้คิด ก าลงัใจในการเรียนจนประสบผลส าเร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณ ศ.ดร.พศิน แตงจวง ท่ีได้กรุณาเป็นประธานกรรมการสอบและ
ขอขอบพระคุณ  พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร, รศ.ดร. และ ดร. ฉัตรชยั ศิริกุลพนัธ์ ท่ีให้ค  าแนะน า
ตรวจแกไ้ขสารนิพนธ์ ช้ีแนะขอ้บกพร่องในงานวจิยัน้ี 
 ขอขอบพระคุณ พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร. ท่ีปรึกษาหลกัสารนิพนธ์และ ดร. พิมพฤทธ์ิ 
เท่ียงภกัด์ิ ท่ีปรึกษาร่วมสารนิพนธ์ ท่ีไดเ้สียสละดูแลเอาใจใส่ ใหค้  าปรึกษาช้ีแนะแนวทาง จนท าให้
สารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารโรงเรียนวดัอรัญญาราม คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง 
ทุกท่าน ท่ีใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์และการร่วมสนทนากลุ่มในการท าวจิยั
คร้ังน้ี 
 ขอขอบคุณบิดา มารดา ขอบคุณทุกคนในครอบครัว ท่ีให้ก าลังใจและสนับสนุนใน
การศึกษาคร้ังน้ีจนส าเร็จ ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ สาขาวชิาการบริหารการศึกษาท่ีกรุณาช่วยเหลือ และ
เป็นก าลงัใจ ท าให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากสาร
นิพนธ์ฉบบัน้ี ขา้พเจา้ขอมอบเป็นกตญัญุตาบูชา แด่บิดา มารดา ครูบาอาจารยแ์ละผูมี้อุปการคุณทุก
ท่าน 

                         รสสุคนธ์  อน้ดว้ง 
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 สารนิพนธ์น้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูนและเพื่อศึกษา
แนวทางการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดั
ล าพูน ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 20 คน รวบรวมขอ้มูลศึกษาจากเอกสาร การสังเกต 
การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ข้อมูลได้แยกออกเป็นหมวดหมู่และท าการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา ผลการวจิยัพบวา่ 

สภาพปัจจุบนัและปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครู
โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ครูไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพทั้ง 5 ดา้น  
แต่ยงัมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูมีภาระงานมาก ขาดการพฒันา
ตนเองและแสวงหาความรู้ ขาดความรู้และการท าวิจัยในชั้นเรียน ขาดการใช้ส่ือเทคโนโลยี
นว ัตกรรมมาใช้จัดการเรียนการสอน มาปฏิบัติราชการสาย ขาดการประเมินตนเองหลัง                  
การปฏิบติังาน ขาดการเสียสละเวลาให้กับองค์กรวิชาชีพ ขาดการเอาใจใส่กิจกรรมการเรียน        
การสอนอยา่งเต็มท่ี ขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนร่วมงานและขาดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
สถานศึกษาขาดการน าเอาภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วมจัดการเรียนการสอน ครูไม่ มีความรู้
ความสามารถท่ีจะช่วยกิจกรรมทางสังคม  
  แนวทางการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพ คือ ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้ครูมีการพฒันา
ตนเอง อบรมสัมมนา ท างานวิจยัในชั้นเรียน การใช้ส่ือเทคโนโลยี มีระบบการวางอตัราก าลัง      
การสอนแทนของบุคลากร ควรมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผูบ้ริหารควรส่งเสริมความสัมพนัธ์ในหมู่คณะการท างาน
เป็นทีม ก าหนดโครงการกิจกรรมการสัมพนัธ์ชุมชน น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมในการจดัการเรียน        
การสอน ยกย่องเชิดชูเกียรติผูป้ฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตนต่อสังคม อย่างชดัเจน
และสม ่าเสมอ 
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 The  objectives  of  this  thematic paper were to study the state  of  problems  regarding the teachers’ conformity to 
teaching professional etiquette for the teachers of the Wat Aranyaram School, Mae Tha District, Lamphun Province, and to 
study the guidelines for development of the teaching professional etiquette for the teachers of the Wat Aranyaram School, Mae 
Tha District, Lamphun Province. The study sampling subjects were the 20 teachers. The study data were collected through 
studying documents, observation, interview, and focus group discussion. The data were classified into categories and  presented  
by  means  of  descriptive analysis. 

The present state of problems regarding the teachers’ conformity to teaching professional etiquette for the teachers 
of the Wat Aranyaram School, Mae Tha District, Lamphun Province were that the teachers had conformed to the professional 
teaching in all the five aspects, but there was still a problem regarding the conformity to professional teaching etiquette, that is, 
the teachers had too much workload, resulting in lacking self-development and knowledge searching, lacking knowledge and 
classroom research work, lacking the use of modern technology teaching aids, coming to work late, lacking self-assessment 
after performance, lacking devoting their time to teaching professional organization, lacking immense attention to learning and 
teaching activity, lacking exchange knowledge and experience with colleagues and lacking helping each other; the school 
lacked applying local wisdom to learning and teaching integration; and the teachers had knowledge and competence to help 
social activity. 

The guidelines for development of the teaching professional etiquette were that the administrator should promote 
the teacher to have self-development, training and seminar, classroom research conducting, technology media using, availing 
substitute teaching rate of teaching staffs. Additionally, there should be an analysis of the learners one by one, organizing 
learning activity compatible with individual potential; the administrator should promote internal relationship and teamwork, 
determine the project for community relations  activity, integrating local wisdom in teaching activity, extolling the personages of 
good exemplar in social  involvements, distinctively  and  regularly. 
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1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 อาชีพครู ถือวา่ มีความส าคญัอยา่งยิ่งเพราะครูมีบทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศให้
เจริญมั่นคง ครูเป็นผูค้อยอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีความรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรมอนัดีงาม ดงัพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว พระราชทานแก่ครูอาวุโส เม่ือ
วนัท่ี 28 ตุลาคม 2528 ความว่า  ครูท่ีแท้จริงนั้ นต้องเป็นผูท้  าแต่ความดี คือ ต้องหมัน่ขยนัและ
อุตสาหะพากเพียร ตอ้งเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละเสียสละ ตอ้งหนกัแน่นอดทน และอดกลั้น ส ารวม ระวงั
ความประพฤติปฏิบติัของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนท่ีดีงาม รวมทั้งตอ้งซ่ือสัตย ์รักษาความ
จริงใจวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอ านาจอคติ  
 กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตครู พฒันาครูคณาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ให้กระทรวงมีอ านาจใน
การก าหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพก ากับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการดว้ยความซ่ือสัตย ์เสมอภาคและเท่ียงธรรม มีความวริิยะอุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียรขา้ราชการ
ครูตอ้งตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนใหแ้ก่ราชการและผูเ้รียนจะละทิ้งหนา้ท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผล
อนัควรมิได ้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูเ้รียน ชุมชน สังคม 
มีความรับผดิชอบ รักความสามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกูลผูเ้รียนและระหวา่งขา้ราชการดว้ยกนั ดูแลเอาใจ
ใส่ รักษาประโยชน์ทางราชการและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพของครู      
(คุรุสภา ,2542, หนา้ 15)   
 คุรุสภาไดก้ าหนดขอ้บงัคบัวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพครูฉบบั 
พ.ศ. 2548ไว ้5 ดา้น คือ ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งมีวินยัใน
ตนเอง พฒันาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่สมอ ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา 
ตอ้งรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ ด้าน
จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมให้ก าลงัใจแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า ผูป้ระกอบวิชาชีพ
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ทางการศึกษา ตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทกัษะ และนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการ 
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทั้ งทางกายวาจา และจิตใจ ผู ้ประกอบวิชาชีพทาง   
การศึกษา ตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ของศิษย ์และผูรั้บบริการ ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งให้บริการดว้ยความจริงใจและเสมอ
ภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ ดา้นจรรยาบรรณ
ต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัอยา่ง
สร้างสรรคโ์ดยยึดมัน่ในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคมผู ้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษ์และพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้มรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมัน่ใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (คุรุสภา, 2548, หนา้ 39) 
 โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพูน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา ในปัจจุบนัมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 14 คน ในจ านวนบุคลากรมีความแตกต่างทั้ง
ทางดา้นอาย ุ เพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ซ่ึงในการปฏิบติังานท าใหเ้กิดปัญหาใน
สถานศึกษาสามารถแยกออกไดส้ามดา้น คือ การเรียนการสอนไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควรส่งผล
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในกลุ่มสาระต่างๆต ่ากว่าระดบัเขตและระดบัชาติ(ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555, หนา้ 8) ซ่ึงเป็นผลมาจากการขาดการดูแล เอาใจใส่
ในการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผูเ้รียน ครูมีภาระงานเพิ่มมากข้ึน ท าให้ขาดการเอาใจใส่ใน  การเรียน
การสอนน้อยลง ดงัรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนวดัอรัญญาราม ปี
พ.ศ. 2555  ดา้นการจดัการเรียนการสอนของครูพบวา่ ครูขาดการจดักิจกรรม การสืบคน้ ส ารวจ ตั้ง
ค  าถาม ขาดการปลูกฝังนิสั ยรักการอ่าน  และครูขาดการด าเนินการท่ี ดีในการจัดระบบ                  
การประเมินผลการเรียนรู้และประเมินด้านการเรียนอย่างต่อเน่ือง ขาดการติดตามในการพฒันา
ผูเ้รียน ขาดการส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอกในการจดัการเรียนการสอน (ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555, หน้า 3) ดา้นพฤติกรรมของครู คือ ครูบางส่วนมี
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม คือ แต่งกายไม่เหมาะสมกับความเป็นครูจากการศึกษาเอกสารบนัทึก
หมายเหตุประจ าวนัของโรงเรียนวดัอรัญญารามพบว่าปี พ.ศ. 2555 มีครูจ านวน 2 คน ปีพ.ศ. 2556  
มีครูจ านวน 2 คน  ปีพ.ศ. 2557 มีครูจ านวน 3 คน ท่ีมีพฤติกรรมการแต่งกายไม่เหมาะสมกบัความ
เป็นครู การพูดจาไม่สุภาพกับผูเ้รียนการลงโทษผูเ้รียนด้วยความรุนแรง จากการศึกษาเอกสาร
บนัทึกหมายเหตุประจ าวนัของโรงเรียนวดัอรัญญารามพบว่าปี พ.ศ. 2555 พบครูจ านวน 1 คน ปี
พ.ศ. 2556  พบครูจ านวน 2 คน ปีพ.ศ. 2557 พบครูจ านวน 3 คน ท่ีมีพฤติกรรมการพูดจาไม่สุภาพ
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กบัผูเ้รียนการลงโทษผูเ้รียนด้วยความรุนแรงเพิ่มข้ึน จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมีจ านวนครูมีความ
ประพฤติท่ีไม่เหมาะสมเพิ่มมากข้ึนเป็นล าดบั ถึงแมจ้ะไดรั้บการวา่กล่าวตกัเตือนจากผูบ้ริหารและ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลพฤติกรรมดงัท่ีกล่าวก็ไม่ดีข้ึน เม่ือครูมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบ
ถึงนักเรียนท่ีกลายเป็นบุคคลท่ีไม่มีคุณภาพอันเกิดจากการขาดจรรยาบรรณของครูนั่นเอง ซ่ึง
ก่อให้เกิดปัญหาตามมา อย่างต่อเน่ืองท าให้ภาพพจน์ของครูในสังคมเปล่ียนแปลงไป การศึกษา 
จรรยาบรรณครูจะช่วยให้บุคคลไดเ้รียนรู้โดยตรงวา่ ครูอยู่ในระเบียบ มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ 
ครูหรือไม่ สามารถรับรู้ถึงปัญหาอนัเกิดจากการขาดจรยาบรรณของครู ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะสามารถน ามา
แกปั้ญหาและพฒันาเพื่อส่งเสริมใหค้รูมีจิตส านึกในหนา้ท่ีมากข้ึน 

ด้วยเหตุน้ี ผู ้วิจ ัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อได้น า
ผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงให้ครูมีพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพครู ไดน้ าผลไปพฒันาบุคลากรใหมี้มาตรฐาน เพื่อส่งผลให้
ครูมีความพร้อมในการสร้างเยาวชนของชาติใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพพฒันาประเทศชาติไดต่้อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
 1.2.2  เพื่ อศึกษาแนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครูโรงเรียน               
วดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
 

1.3  กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาแนวทางการพฒันาจรรยาบรรณ

วชิาชีพครูส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ตามระเบียบคุรุสภาวา่ดว้ย
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ฉบับ พ.ศ. 2548  จ านวน 5  ด้าน ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้าน
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม วธีิด าเนินการวจิยั  แหล่งขอ้มูลประกอบดว้ย เอกสาร ต ารา และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร การเก็บรวบรวมขอ้มูล ศึกษา
หลกัการ แนวคิด ทฤษฏีและสาระต่างๆจากเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์
ขอ้มูลใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา ผลท่ีได้รับหลกัการ แนวคิด ทฤษฏี และสาระท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
พฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพครูดงักรอบแนวคิดในการวิจยั 
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แผนภูมิที ่1-1  แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 
 

การพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพครูส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม 
ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 

เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั
และปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพครูส าหรับครู
โรงเรียนวดัอรัญญาราม          
อ  าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 

 เพื่อศึกษาแนวทางการ
พฒันาการจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม 
อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 

 

 

สนทนากลุ่ม 

 

ศึกษาเอกสาร 
การสังเกต 

การสัมภาษณ์ 

แนวทางการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพครูส าหรับครู
โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
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1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ไดส้ภาพปัจจุบนัและปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับ
ครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
 1.4.2 ได้แนวทางการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม 
อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
 1.4.3 ได้ขอ้มูลท่ีสามารถน าไปพฒันาบุคลากรเป็นนโยบายในการจดัระบบการศึกษา 
ของโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน  
 

1.5  ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.5.1  ขอบเขตดา้นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร 1 คน ครู 14 คน  กรรมการสถานศึกษา 
3 คน ผูป้กครองนกัเรียน 2 คน โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ปีการศึกษา 2557 
จ านวน  20 คน   
 1.5.2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 การวจิยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาแนวทางการพฒันาจรรยาบรรณ
วชิาชีพครู (มาตรฐานการปฏิบติัตน) ฉบบั พ.ศ. 2548 จ านวน 5 ดา้น คือ  
 1.  ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง  
 2.  ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ    
 3.  ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ    
 4.  ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ    
 5.  ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม    
 1.5.3  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
  พื้นท่ีการวจิยัในคร้ังน้ี คือโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
  

1.6  ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 แนวทำงกำรพัฒนำ หมายถึง แนวทางการพฒันาความพฤติกรรมส าหรับครูโรงเรียน     

วดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา  จงัหวดัล าพูน  
 จรรยำบรรณวิชำชีพครู หมายถึง ขอ้ก าหนดความประพฤติท่ีควรปฏิบติัขอผูป้ระกอบ

วชิาชีพครูเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง ระเบียบคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณครู(มาตรฐาน
การปฏิบติัตน)  ฉบบั พ.ศ. 2548  จ านวน 5 ดา้น คือ  
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 ด้ำนจรรยำบรรณต่อตนเอง ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง 
พฒันาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพ และวิสัยทศัน์ ให้ทนัต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองอยูเ่สมอ 
 ด้ำนจรรยำบรรณต่อวชิำชีพ  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก ศรัทธา ซ่ือสัตย์
สุจริต รับผดิชอบต่อวชิาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ 
 ด้ำนจรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา    
เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลงัใจแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ ผู ้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ ทกัษะ และนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษย ์
และผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทั้ งทางกายวาจา และจิตใจ  ผูป้ระกอบ
วชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ 
และสังคมของศิษย ์และผูรั้บบริการ และ ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งให้บริการดว้ยความ
จริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

 ด้ำนจรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ   ผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา           
พึงช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค์โดยยึดมัน่ในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคี
ในหมู่คณะ 

 ด้ำนจรรยำบรรณต่อสังคม  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตน
เป็นผูน้ าในการอนุรักษ์และพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม 
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 ครู หมายถึง ครูท่ีปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน              
วดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา  จงัหวดัล าพูน  
 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน                
วดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา  จงัหวดัล าพูน 

โรงเรียนวัดอรัญญำรำม หมายถึง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ เลขท่ี 22/1     
หมู่ท่ี 2 ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครูโรงเรียน         

วดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยั ดงัน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา 
 2.2  แนวคิดเก่ียวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
 2.3  การสัมภาษณ์ 
 2.4  การสนทนากลุ่ม 
 2.5  บริบทของโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
 2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันา 
 2.1.1 ความหมายของการพฒันา 
 สนธยา  พลศรี (2547, หน้า 2) กล่าวถึงความหมายของการพัฒนา ว่าการพัฒนา
หมายถึง การเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีข้ึนจนเป็นท่ีพึง
พอใจ ความหมายดงักล่าวน้ี เป็นท่ีมาของความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการก าหนด
ความหมายอ่ืนๆ   
        พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2542, หน้า 16-18) ไดใ้ห้ความหมาย การพฒันาเป็น
ส่ิงท่ีท าแลว้มีความเจริญจริงๆ คือ ตอ้งไม่เกิดปัญหาติดตามมาหรือไม่เส่ือมลงกวา่เดิม ถา้เกิดปัญหา
หรือเส่ือมลงไม่ใช่เป็นการพฒันา 

ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต (2541, หน้า 1) ได้ให้ค  าจ  ากัดความของพัฒนาการว่าเป็น          
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน มีขั้นตอน เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองทั้ งในด้าน
เจริญเติบโตงอกงามและถดถอย และเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลรวมของวุฒิภาวะและ
ประสบการณ์  



8 
 

ศรีเรือน แกว้กงัวาล (2540, หน้า 21) กล่าวว่าพฒันาการเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองทั้งท่ีสังเกตได้ง่าย ชัดเจน และมองเห็นได้ยาก ไม่ชัดเจน ตั้ งแต่เร่ิม
ปฏิสนธิจนกระทัง่วาระสุดทา้ยของชีวติ 
 จากการศึกษาความหมายการพัฒนาในข้างต้นสรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึง 
กระบวนการท่ีท าให้การท ากิจกรรมใด กิจกรรมหน่ึงให้เกิดพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี   
ดีข้ึนโดยการเปล่ียนแปลงนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ 

2.1.2  ทฤษฎีเกีย่วกบัการพฒันา 
      ปกรณ์ ปรียากร (2542, หนา้ 5) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีภาวะทนัสมยั ทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีความ
จ าเป็นพื้นฐาน ดงัน้ี 

1.  ทฤษฎีภาวะทนัสมยั  
    ทฤษฎีน้ีอาศยัทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกและทฤษฎีสังคมศาสตร์ของอเมริกนัมา
ประยุกต์เป็นกรอบการวิเคราะห์ปัญหา ซ่ึงจุดเน้นของแนวคิดทฤษฎีน้ี คือ การท่ีจะพฒันาประเทศ
ให้ทนัสมยันั้นตอ้งมีการด าเนินไปในทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม การเมือง ความรู้สึกนึกคิด 
และความรู้ของคนในสังคมจะขาดด้านใดด้านหน่ึงไม่ได้ เพราะแต่ละด้านมีความสัมพนัธ์กัน
ตลอดจนส่งผลซ่ึงกนัและกนั 
   ทฤษฎีภาวะทนัสมยั เนน้ในเร่ืองต่อไปน้ีคือ 
      1.1  เนน้การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศยัอุตสาหกรรมเป็นตวัน าใน
การพฒันา 
     1.2  เนน้บทบาทของรัฐในการวางแผนจากส่วนกลาง  
     1.3  เนน้พฒันาสังคมเมืองโดยสร้างสังคมเมืองใหท้นัสมยั 
  1.4  เนน้การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ทั้งน้ีเพราะทฤษฎีน้ีเนน้การพฒันาอุตสาหกรรม 
     1.5  เนน้การใชทุ้นเขม้ขน้จากภายนอกประเทศ 

2.  ทฤษฎีพึ่งพา 
          ทฤษฎีน้ีเกิดจากปัญหาความดอ้ยพฒันาในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา โดย เป็นการศึกษา
ถึงปัญหารากเหง้าของความด้อยพฒันาในประเทศโลกท่ีสาม  โดยมีขอบข่ายท่ี ครอบคลุมถึง      
การพฒันาแบบพึ่งพาชาตินิยม  โครงสร้างนิยม และพฒันานิยม แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีต่อตา้น ลทัธิ
จกัรวรรดินิยม  ซ่ึงนกัพฒันาของประเทศดอ้ยพฒันาและประเทศท่ีมีความเจริญ แลว้ต่างก็พยายาม
หาความหลุดพ้นจากสภาพความด้อยพัฒนา โดยการปรับปรุงโครงสร้างความ  สัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมืองระหวา่งประเทศท่ีพฒันาและประเทศท่ีดอ้ยพฒันา  การปรับปรุง ความสัมพนัธ์
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ทางการผลิตเพื่อเตรียมรับการเปล่ียนแปลงทางคุณภาพของเศรษฐกิจและสังคมใหม่ ได้เสนอ
แนวคิดทฤษฎีพึ่งพาเอาไวด้งัน้ี คือ 
      2.1  ถ้าพฒันาตามทฤษฎีภาวะทนัสมยั ประเทศตะวนัตกท่ีเจริญจะเป็นศูนยก์ลาง   
ทุกอยา่ง ในขณะท่ีประเทศดอ้ยพฒันาจะเป็นบริวาร หรือตอ้งพึ่งพาภายนอกอยูต่ลอดเวลา  
     2.2  ควรมีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมเสียใหม่ เพื่อท่ีจะน าไปสู่  
การกระจายผลของการพฒันาอยา่งเป็นธรรม 
     2.3  กระบวนการท่ีสามารถกระท าได ้คือการลดการพึ่งพาจากภายนอกลงและการท่ี
ประเทศพยายามเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองให้มากข้ึน ทฤษฎีพึ่งพาน้ีนักวิชาการมิได้
เสนอแนวทางการพฒันาท่ีชดัเจน 

   3.  ทฤษฎีความจ าเป็นพื้นฐาน  
 เกิ ดจากแนวคิดของนักวิช าการก ลุ่มองค์ก ารกรรมกรระหว่างป ระเทศและ                     

นกัเศรษฐศาสตร์ เช่น พอล สทรีทเท็น กุนนาร์ ไมด์ดลั  ซ่ึงเรียกร้องให้มีการด าเนินการวิเคราะห์
เพื่อก าหนดเง่ือนไขทางสังคมและการจดัเตรียมสถาบนัต่างๆก่อนการพฒันา ตามทฤษฎีน้ีแนว
ทางการพฒันามาจากกรอบความคิดในการวางแผนจากส่วนกลาง ไปสู่การวางแผนจากระดบัล่าง 
ตามความต้องการความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประเทศจุดเน้นส าคัญของทฤษฎีความจ าเป็น
พื้นฐาน  คือ  
         1.  เนน้การพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการท่ีจ าเป็นพื้นฐานของประชาชน 
         2.  เนน้การกระจายอ านาจ และความเจริญไปยงัพื้นท่ีเป้าหมายอยา่งทัว่ถึง 
         3. ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาภาคเกษตรกรรม และพื้นท่ีชนบทมาก 
         4.  สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
         5.  เนน้การพฒันาคุณภาพชีวติของประเทศ 
         6.  เน้นการพฒันาทุก ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กนัแบบบูรณาการทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
        7.  สนบัสนุนการใชแ้รงงาน และทุนภายในประเทศ  
        8.  เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
 จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาในขา้งตน้สรุปไดว้า่ การพฒันาทั้งสามอยา่งจะ
พฒันาไดจ้ะตอ้งให้เป็นทกัษะท่ีมีในตวับุคคลทุกคน มีการการกระจายอ านาจ สามารถท่ีจะสร้าง
ความเจริญการพฒันาใหสู้งข้ึนไดโ้ดยอาศยัการเรียนรู้ 
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2.2  แนวคดิเกีย่วกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2.2.1 ความหมายของจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
 จากการศึกษาเก่ียวกบัความหมายของจรรยาบรรณวชิาชีพครูมีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

พิชยั ไชยสงคราม (2542, หน้า 126) ไดก้ล่าวไวว้่า จรรยาบรรณครู เป็นขอ้ก าหนดหรือ
ขอ้ปฏิบติัท่ีผูมี้อาชีพครูควรประพฤติปฏิบติั เพื่อรักษาส่งเสริมผูป้ระกอบวชิาชีพครู ให้มีพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู 

 ผกา สัตยธรรม (2544, หน้า 43) อธิบายความหมายของจรรยาบรรณครูวา่ “จรรยาบรรณ
ครู” หมายถึง การก าหนดขอ้ปฏิบติั หรือคุณธรรมเพื่อใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัในวชิาชีพครูของผูท่ี้เป็นครู 
เพื่อใหเ้กิดความพอใจทั้งแก่ผูก้  าหนดเองคือครู และผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ยคือศิษย ์โดยมีหลกัการท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม เม่ือปฏิบติัแลว้ท าให้เกิดความพอใจความส าเร็จ ความเจริญกา้วหนา้ ทั้งแก่ครูผูส้อน และ
ยงัก่อผลดีแก่ศิษยเ์อง  
 พระมหาอดิศร ถิรสีโล (2540, หน้า 71) กล่าวว่า จรรยาบรรณครู หมายถึง หนังสือ
เอกสารท่ีกล่าวถึงความประพฤติ หรือขอ้ก าหนดกิริยาท่ีควรประพฤติ 

ยนต์ ชุ่มจิต (2550, หน้า 20) ได้กล่าวไวว้่า จรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นประมวลความ
ประพฤติหรือกริยาอาการท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพครูควรปฏิบติั เพื่อรักษาส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและ
ฐานะของความเป็นครูและสถาบนัวชิาชีพครู 
 จากการศึกษาความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพครูข้างต้นสรุปได้ว่าจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู หมายถึง การก าหนดขอ้ปฏิบติัของวิชาชีพครูให้ครูไดป้ฏิบติัตาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองก าหนด
แบบแผนการประพฤติปฏิบติังานในหน้าท่ีความเป็นครูอย่างเหมาะสม ทั้งดา้นช่ือเสียงเกียรติยศ  
ของครู และเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพครู 
 2.2.2 ความส าคัญของจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
   จากการศึกษาความส าคญัของจรรยาบรรณวชิาชีพครูมีผูก้ล่าวไวด้งัน้ี  
 พิชยั ไชยสงคราม (2542, หนา้ 121) กล่าวถึงความส าคญัของจรรยาบรรณไวด้งัน้ี 
 1. ช่วยควบคุมมาตรฐานรับปะกนัคุณภาพและปริมาณท่ีถูกตอ้งในการประกอบอาชีพ
ในการผลิตและการคา้ 
 2. ช่วยควบคุมจริยธรรมของผูป้ระกอบอาชีพ และผูผ้ลิต ผูค้า้ เช่น มีความซ่ือสัตย์
สุจริตและยติุธรรม 
 3. ช่วยส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพและปริมาณท่ีดีมีคุณค่าและเผยแพร่ให้รู้จกัเป็นท่ี
นิยมเช่ือถือได ้
 4. ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผูป้ระกอบอาชีพและผูผ้ลิตเช่นใหมี้เมตตาหิริโอตตปัปะ 
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 5. ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมลดปัญหาการคดโกง ฉ้อฉล เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน ฯลฯ 
 6. ช่วยให้เห็นเด่นชัดยิ่งข้ึนในภาพพจน์ท่ีดี ของผูมี้จริยธรรม เช่น ในการเสียสละ   
การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงานและอาชีพ 
 7. ช่วยท าหน้าท่ีพิทกัษ์รักษาสิทธิตามกฎหมาย ส าหรับผูป้ระกอบอาชีพให้เป็นไป
อยา่งถูกตอ้งและยติุธรรม 

  พิภพ วชงัเงิน (2545, หนา้ 15) ไดส้รุปความส าคญัของจรรยาบรรณดงัน้ีคือ 
 1. เพื่อส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบอาชีพแต่ละประเภท ประพฤติปฏิบติัตนถูกตอ้งเหมาะสม

ท่ีแต่ละอาชีพไดว้างหลกัไวใ้หเ้ป็นจรรยาบรรณ ถา้กระท าผดิยอ่มมีความผดิ 
 2. ช่วยควบคุมและส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการท างานอยา่มีประสิทธิภาพมีความส านึก

ในหนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบต่องานท่ีตนท า 
 3. ส่งเสริมและช่วยควบคุมการผลิตและการปฏิบติังานให้มีปริมาณและคุณภาพท่ี

เช่ือถือได ้มีบริการท่ีดีและปลอดภยั 
 4. ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการมีความซ่ือสัตย์ มีความยุติธรรมไม่ทุจริตต่อหน้าท่ี 

สามคัคีเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
 5. ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบอาชีพต่าง ๆ มีความส านึกว่าการประกอบอาชีพท่ีไม่เห็นแก่

ตวัไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค ตรงไปตรงมาเป็นกุศล สังคมยกยอ่ง 
 6. จรรยาบรรณช่วยพิทกัษสิ์ทธ์ิและหนา้ท่ีของผูป้ระกอบอาชีพนั้น ๆ ตามกฎหมาย 

 ยนต์  ชุ่มจิต (2526, หน้า27) ได้สรุปความส าคญัของจรรยาบรรณครู คือ เป็นแนวทาง
ประพฤติปฏิบติัในการท างานร่วมกนั ป้องกนัมิใหค้รูประพฤติปฏิบติัในวชิาชีพครูไปในทางท่ีเส่ือม
เสีย เป็นการยกฐานะวิชาชีพครูให้สูงข้ึน และเป็นท่ีเคารพนับถือของสังคมทัว่ไปเป็นการพฒันา
วชิาชีพครูให้มีความเจริญกา้วหน้าในการประกอบวิชาชีพครูจรรยาบรรณครูต่อวิชาชีพวา่ผูท่ี้อยูใ่น
วงการวชิาชีพจะตอ้งยดึถือจรรยาบรรณ ในการด ารงวชิาชีพใหเ้ป็นท่ียอมรับ คือ 

1. ศรัทธาต่อวิชาชีพ ผูท่ี้อยู่ในวงการวิชาชีพครู ตอ้งมีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู 
เห็นวา่อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในฐานะท่ีเป็นอาชีพท่ีสร้างคนให้มี
ความรู้ความสามารถ และเป็นคนท่ีพึงประสงคข์องสังคม 

2. ธ ารงและปกป้องวิชาชีพ สมาชิกของสังคมวิชาชีพตอ้งมีจิตส านึกในการธ ารง ปกป้อง 
และรักษาเกียรติภูมิของวิชาชีพ ไม่ใหใ้ครมาดูหม่ินดูแคลน หรือเหยียบย  ่า ท าให้สถานะของวิชาชีพ
ตอ้งตกต ่า หรือ มวัหมอง 
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3. พัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ  หน้าท่ีของสมาชิกในวงการวิชาชีพคือ การท่ีต้อง
รับผิดชอบในการศึกษา คน้ควา้วิจยั สร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้ เพื่อท าให้วิทยาการในศาสตร์
สาขาวิชาชีพครูกา้วหน้าทนัสังคมทนัเหตุการณ์ ก่อประโยชน์ต่อประชาชนในสังคม ท าให้คนเก่ง 
และฉลาดข้ึน 

4. สร้างองคก์รวิชาชีพใหแ้ข็งแกร่ง สมาชิกในวงวชิาชีพตอ้งถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะ ตอ้งสร้าง
องค์กรวิชาชีพให้คงมัน่ธ ารงอยู่ได้ด้วยการเป็นส่ือกลางระหว่าง สมาชิก และเป็นเวทีให้คนใน
วงการไดแ้สดง ฝีมือและความสามารถทางการสร้างรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนตลอดจน
การเผยแพร่ผลงานทางดา้นการสร้างแบบเรียนใหม่ ๆ การเสนอแนวความคิดในเร่ืองของการพฒันา
คน การเรียนการสอน และการประเมินผล 

5. ร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ สมาชิกในสังคมวิชาชีพตอ้งร่วมมือกนัในการ
จดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเคล่ือนไหวในเร่ืองของความคิด หรือการจดัประชุม สัมมนา 
แลกเปล่ียนแนวความคิดเพื่อกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง กิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร หากไม่ได้
รับความสนบัสนุนจากสมาชิกแลว้ ท าให้องค์กรวิชาชีพขาดความส าคญัลงและไม่สามารถด าเนิน
ภารกิจขององคก์รวชิาชีพต่อไปได ้

จรรยาบรรณครูต่อศิษย ์ครูจะตอ้งมีความประพฤติปฏิบติัต่อศิษย ์9 ประการ คือ 
1. ตั้งใจถ่ายทอดวชิาการ บทบาทของครูตอ้งพยายามท่ีจะท าให้ลูกศิษยเ์รียนดว้ยความสุข 

เรียนดว้ยความเขา้ ครูจะตอ้งตั้งใจอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะสอน 
2. รักและเขา้ใจศิษย ์ครูตอ้งพยายามศึกษาธรรมชาติของวยัรุ่น ครูจึงควรให้อภยั เขา้ใจ 

และหาวิธีการให้ศิษยป์รับเปล่ียนพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค ์ครูตอ้งพยายามท าให้ลูกศิษยรั์กและ
ไวใ้จเพื่อท่ีจะได้กล้าปรึกษาในส่ิงต่างๆแล้วครูก็จะสามารถช่วยให้ศิษยป์ระสบความส าเร็จใน     
การเรียน และการด ารงชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ ปัจจุบนัน้ีเน้นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง 
อาจจะท าให้ผูเ้รียนมีวิธีการหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ดว้ยตนเองมากกวา่จะคอยให้ครูบอกให้แต่
ฝ่ายเดียว ครูจึงจ าเป็นตอ้งช้ีช่องทางใหผู้เ้รียนหาวธีิการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองใหถู้กตอ้งมากข้ึน 

3. ยุติธรรม อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีจะตอ้งฝึกฝนตนเองให้เป็นคนซ่ือสัตย ์ยุติธรรม ไม่มี
อคติล าเอียงต่อลูกศิษย ์ครูตอ้งมีความเป็นธรรมในการใหค้ะแนน และการตดัเกรดเอ 

5. ไม่แสวงหาประโยชน์จากผูเ้รียน ลกัษณะของครูจะตอ้งเป็นผูไ้ม่แสวงหาอามิสสินจา้ง 
เงินไม่ใช่ส่ิงท่ีสร้างความสุขเสมอไป ครูต้องมีความระมัดระวงัเป็นพิเศษในการกระท าท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจไดว้า่ ครูก าลงัหาประโยชน์จากศิษยอ์ยา่งไม่เป็นธรรม 
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6. ท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ครูมีอิทธิพลต่อศิษยท์ั้งด้านวาจา ความคิด บุคลิกภาพ และ
ความประพฤติ ครูจึงจะตอ้งพฒันาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกศิษยไ์ด้ซึมซับส่ิงท่ีท าจากตวัครู เม่ือ
ศิษยเ์กิดศรัทธาในความสามารถของครู ศิษยอ์าจจะเลียนแบบความประพฤติของครูไปอยา่งไม่ได้
เจตนา เช่น การตรงต่อเวลา การพูดจาชดัเจน การแสดงความคิดเห็นท่ีตรงไปตรงมา สุภาพเรียบร้อย 
เป็นตน้ 

7. ให้เกียรติผูเ้รียน การยกย่องให้เกียรติผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจ และ
เกรงใจผูส้อน ครูไม่ควรใช้อ านาจในทางท่ีผิด เช่น พูดจาข่มขู่ ใช้ค  าพูดไม่สุภาพ หรือดูถูกผูเ้รียน 
การเคารพผูเ้รียนในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความเขา้ใจ และการเรียนรู้ท่ีดี เม่ือผูเ้รียน
ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งดี ยอ่มก่อใหเ้กิดพลงัในการศึกษาต่อไป 

8. อบรมบ่ ม นิสั ยดังค าก ล่ าวของ หม่ อมหลวงป่ิน  มาลากุล  อ ดีต รัฐมนตรีว่า                   
การกระทรวงศึกษาธิการไดส่้งเสริมสนบัสนุนให้ครูมีบทบาทหนา้ท่ีในการอบรมบ่มนิสัยเด็ก โดย
ท่านเช่ือวา่ “การอบรมบ่มนิสัยใคร ๆนั้นเพียงแค่วนัละนาทีก็ดีถม” 

ดงันั้นครูควรแบ่งเวลาในการอบรมบ่มนิสัยผูเ้รียน เช่น ก่อนการสอนแต่ละชัว่โมงอาจ
ช้ีแนะหรือให้ความคิดท่ีดีแก่ผูเ้รียนได ้ครูควรถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งสอนคนให้เป็นคนดี ช่วยเหลือ
ศิษยผ์ูเ้รียนเม่ือศิษยเ์ข้ามาอยู่ในสถานศึกษา แต่ละคนปัญหาท่ีแตกต่างกนัออกไปดังนั้นครูจึงมี
หน้าท่ีท่ีจะตอ้งสังเกตความผิดปกติหรือขอ้บกพร่องของศิษย ์และพร้อมท่ีจะให้การช่วยเหลือได้
อยา่งทนัท่วงที ไม่ให้ศิษยต์อ้งกา้วถล าลึกลงไปในพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคเ์ม่ือครูมีจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ ครูมีจรรยาบรรณต่อศิษย์แล้ว ครูจะต้องมีความประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ด้วยคือ 
จรรยาบรรณต่อตนเอง ครูจะตอ้งพฒันาตนเองตลอดเวลา เพื่อใหมี้ลกัษณะ ดงัน้ี 

 1. ประพฤติชอบ ครูตอ้งตั้งตนไวใ้นท่ีถูกท่ีควรสามารถบงัคบัตนเองให้ประพฤติแต่ส่ิงท่ี
ดีงามถูกตอ้ง 
 2. รับผิดชอบ ครูต้องฝึกความรับผิดชอบ โดยตั้ งใจท างานให้ส าเร็จลุล่วง มีความ
ผดิพลาดนอ้ย            
 3. มีเหตุผล ครูตอ้งฝึกถามค าถามตนเองบ่อย ๆ ฝึกความคิดวเิคราะห์หาเหตุหาผล หาขอ้ดี
ขอ้เสียของตนเอง และเร่ืองต่าง ๆ เพื่อท าใหต้นเองเป็นคนมีเหตุผลท่ีดี 

4. ใฝ่รู้ ครูจะตอ้งมีการติดตามข่าวสารขอ้มูลอยู่เสมอ ๆ ท าให้ครูมีนิสัยใฝ่รู้ อยากทราบ
ค าตอบในเร่ืองต่าง ๆ ครูควรมีความรู้รอบตวัอยา่งดี ทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อให้
ครูด ารงชีพในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และช้ีแนะส่ิงท่ีถูกตอ้ง
ใหก้บัศิษยไ์ด ้
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5. รอบคอบ ครูตอ้งฝึกฝนตนเองให้เป็นคนละเอียดรอบคอบ และประณีต ในการด าเนิน
กิจการต่าง ๆ การท ากิจกรรม 

6. ฝึกจิตการพฒันาจิต ท าให้ครูอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและส่งผลท าให้ครูท างาน
ไดอ้ยา่งมีประ สิทธิภาพมากข้ึนครูจึงตอ้งหมัน่ฝึกจิตของตนให้สูงกวา่มาตรฐาน ระงบัอารมณ์ไดดี้ 
คิดอะไรไดสู้งกวา่มาตรฐานและคิดบวก มากกวา่คิดลบหรือคิดร้าย 

7. สนใจศิษย ์การสนใจพฒันาการของผูเ้รียน เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้วชิาชีพครูกา้วหนา้ 
เพราะถ้าไม่มีผูเ้รียนก็ไม่มีวิชาชีพครู ครูจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัลกัษณะธรรมชาติ
ผูเ้รียน การแกปั้ญหาผูเ้รียน การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

 จนัทรวรรณ  เทวรักษ์ (2524, หน้า 33) ได้กล่าวถึงผลท่ีเกิดจากการท่ีครูมีจรรยาบรรณ
หรือความประพฤติท่ีดีว่าจะช่วยรักษาส่ิงท่ีมีค่า 3 ประการ คือ ประการแรก รักษาช่ือเสียงวงศ์
ตระกูลของตนเองดว้ยความเป็นคนดีเป็นตวัอย่างของครอบครัว ประการท่ีสอง รักษาคุณค่าของ
อาชีพท่ีอาจถือไดว้า่ดีท่ีสุดและประการสุดทา้ยรักษาความมัน่คงของประเทศชาติเพราะครูช่วยสร้าง
คนดีมาพฒันาประเทศ 

 จากการศึกษาความส าคัญของจรรยาบรรณครูข้างต้นสรุปได้ว่าความส าคัญของ
จรรยาบรรณครู ช่วยให้ผูป้ระกอบอาชีพครูมีความประพฤติปฏิบติัไปในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  
การท่ีครูประพฤติ ปฏิบติัตามจรรยาบรรณครูท าให้มีความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพครู มีความมัน่คง
ในอาชีพและช่วยรักษาเกียรติยศทั้งของตนเอง ครอบครัว และองคก์รส่วนร่วม 

2.2.3 จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
 จากการศึกษาค้นควา้เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูท่ีสามารถน ามาเป็นข้อมูลใน       

การอา้งอิงในการวจิยัคร้ังน้ีดงัน้ี 
 2.2.3.1 ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539  
ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2540, หนา้ 1-20 ) ระเบียบคุรุสภา วา่ดว้ยจรรยาบรรณครู 

พ.ศ. 2539โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบคุรุสภา ว่าดว้ยจรรยาบรรณมารยาท
และวินัย ตามระเบียบประเพณีครู พ.ศ. 2526  อาศัยอ านาจในมาตรา 6 (2) และมาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 คณะกรรมการอ านวยการคุรุสภาจึงวางระเบียบไวเ้ป็น
จรรยาบรรณครู เพื่อเป็นหลกัปฏิบติัในการประกอบวชิาชีพ ไดบ้ญัญติัไว ้9 ประการดงัน้ี 

 
 
 



15 
 

จรรยาบรรณขอ้ท่ี 1 ครูตอ้งรักและเมตตาศิษยโ์ดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริม
ใหก้ าลงัใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษยโ์ดยเสมอหนา้ 

 หลกัการ 
 การแสดงออกของบุคคลในทางท่ีดีเป็นผลมาจากสภาวะจิตใจท่ีดีงามและความ

เช่ือถือท่ีถูกตอ้งของบุคคลบุคคลท่ีมีความรักและเมตตายอ่มแสดงออกดว้ยความปรารถนาในอนัท่ี
จะก่อให้เกิดผลดีต่อบุคคลอ่ืน มีความสุภาพไตร่ตรองถึงผลแลว้จึงแสดงออกอยา่งจริงใจ ครูจึงตอ้ง
มีความรักและเมตตาต่อศิษยอ์ยู่เสมอ ซ่ึงจะเป็นผลให้พฤติกรรมท่ีครูแสดงออกต่อศิษยเ์ป็นไป
ในทางสุภาพ เอ้ืออาทรส่งผลดีต่อศิษยใ์นทุกดา้น 

 ค าอธิบาย 
 ครูต้องรักและช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเอาใจใส่ช่วยเหลือ 

ส่งเสริม ให้ก าลงัใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษยโ์ดยเสมอหน้า หมายถึง การตอบสนองต่อความ
ตอ้งการความถนดั ความสนใจของศิษยอ์ยา่งจริงใจ สอดคลอ้งกบัการเคารพ การยอมรับ การเห็นอก
เห็นใจ ต่อสิทธิพื้นฐานของศิษย์จนเป็นท่ีไวว้างใจเช่ือถือและช่ืนชมได้ รวมทั้ งเป็นผลไปสู่          
การพฒันารอบดา้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

พฤติกรรมส าคญั 
1. สร้างความรู้สึกเป็นมิตรเป็นท่ีพึ่งพาและไวว้างใจไดข้องศิษยแ์ต่ละคนและทุก

คน ตวัอยา่งเช่นให้ความเป็นกนัเองกบัศิษย ์รับฟังปัญหาของศิษยล์ะให้ความช่วยเหลือศิษยร่์วมท า
กิจกรรมกบัศิษยเ์ป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสมสนทนาไต่ถามทุกขสุ์ขของศิษย ์ 
 2. ตอบสนองขอ้เสนอและการกระท าของศิษยใ์นทางสร้างสรรค์ตามสภาพปัญหา
ความตอ้งการและศกัยภาพของศิษยแ์ต่ละคนและทุกคน ตวัอยา่งเช่น สนใจค าถามและค าตอบของ
ศิษยทุ์กคน ให้โอกาสศิษยแ์ต่ละคนไดแ้สดงออกตามความสามารถความถนดั และควรสนใจ ช่วย
แกไ้ขขอ้บกพร่องของศิษย ์รับการนดัหมายของศิษยเ์ก่ียวกบัการเรียนรู้ก่อนงานอ่ืนๆ 

 3. เสนอและแนะแนวทางการพฒันาของศิษยแ์ต่ละคน และทุกคนตามความถนดั 
ความสนใจ และศักยภาพของศิษย์ ตัวอย่างเช่นมอบหมายงานตามความถนัด จัดกิจกรรม
หลากหลายตามสภาพความแตกต่างของศิษยเ์พื่อใหแ้ต่ละคนประสบความส าเร็จเป็นระยะอยูเ่สมอ 
แนะแนวทางท่ีถูกใหแ้ก่ศิษย ์ปรึกษาหารือกบัครู ผูป้กครอง เพื่อนนกัเรียน เพื่อหาสาเหตุและวธีิ
แกปั้ญหาของศิษย ์ 

4.  แสดงผลงานท่ีภูมิใจของศิษยแ์ต่ละคน และทุกคนทั้งในและนอกสถานศึกษา
ตวัอยา่งเช่นตรวจผลงานของศิษยอ์ยา่งสม ่าเสมอแสดงผลงานของศิษยใ์นหอ้งเรียน(หอ้งปฏิบติัการ)
ประกาศหรือเผยแพร่ผลงานของศิษยท่ี์ประสบความส าเร็จ 
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 ดงันั้นสรุปไดว้า่ ในดา้นการแสดงความรักและเมตตาศิษย ์เอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม 
ให้ก าลงัใจในการเรียนแก่ศิษย ์โดยเสมอหน้า หมายถึง การตอบสนองต่อความตอ้งการ ความถนดั 
ความสนใจของศิษยอ์ย่างจริงใจสอดคลอ้งกบัความเคารพ การยอมรับ การเห็นอกเห็นใจต่อสิทธ์ิ
พื้นฐานของศิษยจ์นเป็นท่ีไวว้างใจเช่ือถือและช่ืนชมได้ รวมทั้งเป็นผลสู่การพฒันาไปสู่รอบดา้น
อยา่งเท่าเทียมกนั 

จรรยาบรรณขอ้ท่ี 2  ครูตอ้งอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทกัษะและนิสัย
ท่ีถูกตอ้งดีงามใหแ้ก่ศิษย ์อยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

หลกัการ 
ครูท่ีดีตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาศิษยใ์หเ้จริญไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ และถือ

วา่ความรับผิดชอบของตนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือศิษยไ์ดแ้สดงออกซ่ึงผลแห่งการพฒันานั้นแลว้ ครูจึง
ตอ้งเรียนรู้เก่ียวกับศกัยภาพของศิษยแ์ต่ละคนและทุกคน เลือกกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการพฒันาตามศกัยภาพนั้น ด าเนินการใหศิ้ษยไ์ดล้งมือท ากิจกรรมการเรียน 
จนเกิดผลอยา่งแจง้ชดั และยงักระตุน้ย ัว่ยุให้ศิษยทุ์กคนไดท้  ากิจกรรมต่อเน่ืองเพื่อความเจริญงอก
งามอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

ค าอธิบาย 
ครูตอ้งอบรมสั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ทกัษะ และนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามให้

เกิดแก่ศิษยย์า่งเต็มความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ หมายถึงการด าเนินงานตั้งแต่การเลือกก าหนด
กิจกรรมการเรียนท่ีมุ่งผลต่อการพฒันาในตวัศิษยย์า่งแทจ้ริง การจดัให้ศิษยมี์ความรับผิดชอบ และ
เป็นเจ้าของการเรียนรู้ตลอดจนการประเมินร่วมกับศิษย์ในผลของการเรียนและการเพิ่มพูน         
การเรียนรู้ภายหลงับทเรียนต่างๆ ดว้ยความปรารถนาท่ีจะใหศิ้ษยแ์ต่ละคนและทุกคนพฒันาไดอ้ยา่ง
เตม็ศกัยภาพและตลอดไป 

พฤติกรรมส าคญั 
1. อบรม สั่งสอน ฝึกฝนและจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพฒันาศิษยอ์ย่าง

มุ่งมัน่และตั้งใจ ตวัอย่างเช่น สอนเต็มเวลา ไม่เบียดบงัเวลาของศิษยไ์ปหาผลประโยชน์ส่วนตน   
เอาใจใส่อบรม สั่งสอนศิษยจ์นเกิดทกัษะในการปฏิบติังาน อุทิศเวลาเพื่อพฒันาศิษยต์ามความ
จ าเป็นและเหมาะสม ไม่ละทิ้งชั้นเรียนหรือขาดการสอน 

2. อบรม สั่งสอน ฝึกฝนและจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพฒันาศิษยอ์ย่าง
เต็มศกัยภาพ ตวัอย่างเช่น เลือกใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการสอนให้เหมาะสมกบัสภาพของศิษย ์
ให้ความรู้โดยไม่ ปิดบังสอนเต็มความสามารถ เปิดโอกาสให้ ศิษย์ได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
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ความสามารถ สอนเต็มความสามารถและด้วยความเต็มใจ ก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย พฒันาข้ึน     
ลงมือจดั เลือกกิจกรรมท่ีน าสู่ผลจริง ประเมิน ปรับปรุง ใหไ้ดผ้ลจริง ภูมิใจเม่ือศิษยพ์ฒันา  

 3. อบรม สั่งสอน ฝึกฝนและจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพฒันาศิษยด์้วย
ความบริสุทธ์ิใจ ตวัอย่างเช่น สั่งสอนศิษยโ์ดยไม่บิดเบือนหรือปิดบงั อ าพราง อบรมสั่งสอนศิษย์
โดยไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั มอบหมายงานและตรวจผลงานดว้ยความยติุธรรม 

 ดงันั้นสรุปไดว้่า ในดา้นการอบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทกัษะ นิสัยแก่
ศิษยอ์ย่างเต็มความสามารถ บริสุทธ์ิใจ หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่การเลือกก าหนดกิจกรรม   
การเรียนท่ีมุ่งผลต่อการพฒันาในตวัศิษยอ์ยา่งแทจ้ริง การจดัการให้ศิษยมี์ความรับผิดชอบ และเป็น
เจา้ของการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินร่วมกบัศิษย  ์ในผลการเรียน และการเพิ่มพูนการเรียนรู้
ภายหลงับทเรียนต่างๆ ดว้ยความปรารถนาท่ีจะท าให้ศิษยแ์ต่ละคนและทุกคนพฒันาไดอ้ย่างเต็ม
ศกัยภาพและตลอดไป 

จรรยาบรรณขอ้ท่ี 3  ครูตอ้งประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยท์ั้งทางกาย 
วาจา และจิตใจ 

หลกัการ 
 การเรียนรู้ในด้านค่านิยามและจริยธรรมจ าเป็นตอ้งมีตวัแบบท่ีดี เพื่อให้ผูเ้รียน

ยึดถือและน าไปปฏิบติัตาม ครูท่ีดีจึงถ่ายทอดค่านิยมและจริยธรรมดว้ยการแสดงตนเป็นตวัอย่าง
เสมอ การแสดงตนเป็นตวัอยา่งน้ีถือวา่ครูเป็นผูน้ าในการพฒันาศิษยอ์ยา่งแทจ้ริง 

ค าอธิบาย 
การประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี หมายถึง การแสดงออกอย่างสม ่าเสมอ

ของครูท่ีศิษยส์ามารถสังเกตรับรู้ไดเ้อง และเป็นการแสดงท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแห่งพฤติกรรม
ระดบัสูงตามค่านิยม คุณธรรม และวฒันธรรมอนัดีงาม 

พฤติกรรมส าคญั 
1. ตระหนกัว่าพฤติกรรมการแสดงออกของครูมีผลต่อการพฒันาพฤติกรรมของ

ศิษยอ์ยู่เสมอ ตวัอย่างเช่น ระมดัระวงัในการกระท า และการพูดของตนเองอยู่เสมอ ไม่โกรธง่าย
หรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต่อหนา้ศิษยม์องโลกในแง่ดี   

2. พูดจาสุภาพและสร้างสรรค์โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับศิษย์และสังคม 
ตวัอยา่งเช่น ไม่พูดค าหยาบหรือกา้วร้าว ไม่นินทาหรือพูดจาส่อเสียด  พูดชมเชยให้ก าลงัใจศิษยด์ว้ย
ความจริงใจ     

3. กระท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี สอดคล้องกับค าสอนของตน และวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงาม ตวัอย่างเช่น ปฏิบติัตนให้มีสุขภาพ และบุคลิกภาพท่ีดีอยู่เสมอ แต่งกายสะอาด
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สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ แสดงกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ ตรงต่อเวลา             
แสดงออกซ่ึงนิสัยท่ีดีในการประหยดั ซ่ือสัตยอ์ดทน สามัคคี มีวินัย  รักษาสาธารณสมบัติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

ดังนั้ นส รุปได้ว่า  ในด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ี ดีแก่ ศิษย ์              
การแสดงออกอย่างสม ่าเสมอของครูท่ีศิษยส์ามารถสังเกต รับรู้ไดเ้อง และเป็นการแสดงท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานแห่งพฤติกรรมระดบัสูงตามค่านิยม คุณธรรม และวฒันธรรมอนัดีงาม  

จรรยาบรรณขอ้ท่ี 4 ครูตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย ์

หลกัการ 
การแสดงออกของครูใด ก็ตามย่อมมีผลในทางบวกหรือลบ ต่อความเจริญเติบโต

ของศิษยเ์ม่ือครูเป็นผูรั้บผดิชอบโดยตรงต่อการพฒันาทุกๆ ดา้นของศิษยจึ์งตอ้งพิจารณาเลือกแสดง
แต่เฉพาะการแสดงท่ีมีผลทางบวก พึงระงับและละเวน้การแสดงใด ท่ีน าไปสู่การชะลอหรือ
ขดัขวางความกา้วหนา้ของศิษยทุ์กดา้น 

ค าอธิบาย 
การไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ

สังคมของศิษยห์มายถึง การตอบสนองต่อศิษย ์การลงโทษหรือให้รางวลัหรือการกระท าอ่ืนใดท่ี
น าไปสู่การลดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา และการเพิ่มพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา 

พฤติกรรมส าคญั 
  1. ละเวน้การกระท าท่ีท าให้ศิษยเ์กิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์และสังคมของศิษยต์วัอยา่งเช่นไม่น าปมดอ้ยของศิษยม์าลอ้เลียน ไม่ประจานศิษย ์ไม่พูดจา
หรือกระท าการใด ท่ีเป็นการซ ้ าเติมปัญหาหรือขอ้บกพร่องของศิษย ์ไม่น าความเครียดมาระบายต่อ
ศิษยไ์ม่ว่าจะดว้ยค าพูด หรือสีหน้า ท่าทาง ไม่เปรียบเทียบฐานะความเป็นอยู่ของศิษย ์ไม่ลงโทษ
ศิษยเ์กินกวา่เหตุ 

2. ละเวน้การกระท าท่ีเป็นอนัตราต่อสุขภาพและร่างกายของศิษยต์วัอยา่ง เช่น ไม่
ท าร้ายร่างกายศิษย์ ไม่ลงโทษศิษย์กินกว่าระเบียบก าหนดไม่จัดหรือปล่อยปละละเลยให้
สภาพแวดลอ้มเป็นอนัตรายต่อศิษย ์ไม่ใชศิ้ษยท์  างานเกินก าลงัความสามารถ 

 3. ละเวน้การกระท าท่ีสกดักั้นพฒันาการทางสติปัญญา อารมณ์จิตใจ และสังคม
ของศิษยต์วัอยา่งเช่น ไม่ตดัสินค าตอบถูกผดิโดยยดึค าตอบของครู ไม่ดุด่าซ ้ าเติมศิษยว์า่เรียนชา้  
ไม่ขดัขวางโอกาสใหศิ้ษยไ์ดแ้สดงออกทางสร้างสรรค ์ไม่ตั้งฉายาในทางลบใหแ้ก่ศิษย ์
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 ดังนั้ นสรุปได้ว่าในด้านการไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจอารมณ์ และสังคมของศิษย ์หมายถึง การตอบสนองต่อศิษยใ์นการลงโทษหรือให้
รางวลัหรืการกระท าอ่ืนใดท่ีน าไปสู่การลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา และการเพิ่มพฤติกรรมท่ี 
ไม่พึงปรารถนา 

จรรยาบรรณขอ้ท่ี 5  ครูตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษยใ์น  
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติ และไม่ใชศิ้ษยก์ระท าการใดอนัเป็นการหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนโดยมิชอบ 

หลกัการ 
การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในวิชาชีพแสวงหาประโยชน์อนัโดยมิชอบ ย่อมท าให้เกิด

ความล าเอียงในการปฏิบติัหน้าท่ี สร้างความไม่เสมอภาคน าไปสู่ความเส่ือมศรัทธาในบุคคลและ
วิชาชีพนั้น ดงันั้น ครูจึงตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์อนัมิควรไดจ้ากศิษยห์รือใช้ศิษยใ์ห้ไปแสวงหา
ประโยชน์ใหแ้ก่คนโดยมิชอบ 

ค าอธิบาย 
การไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ตามปกติ และไม่ใชศิ้ษยก์ระท าการใด อนัเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ หมายถึง การไม่
กระท าการใด ท่ีจะไดม้าซ่ึงผลตอบแทนเกินสิทธิท่ีพึงไดจ้ากการปฏิบติัหน้าท่ีในความรับผิดชอบ
ตามปกติ 

พฤติกรรมส าคญั 
1. ไม่รับหรือแสวงหาอามิสสินจา้งหรือผลประโยชน์อนัมิควรจากศิษยต์วัอยา่งเช่น 

ไม่หารายไดจ้ากการน าสินคา้มาขายให้ศิษย ์ไม่ตดัสินผลงานหรือผลการเรียน โดยมีส่ิงแลกเปล่ียน 
ไม่บงัคบัหรือสร้างเง่ือนไขใหศิ้ษยม์าเรียนพิเศษเพื่อหารายได ้ฯลฯ 

2. ไม่ใช้ศิษย์เป็นเคร่ืองมือหาประโยชน์ให้กับตนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความรู้สึกของสังคม ตวัอย่างเช่น ไม่น าผลงานของศิษยไ์ปแสวงหา
ก าไรส่วนตน ไม่ใชแ้รงงานศิษยเ์พื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ใชห้รือจา้งวานศิษยไ์ปท าส่ิงผดิกฎหมาย 

ดงันั้นสรุปไดว้่า ด้านในการไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษยใ์น
การปฏิบติัหน้าท่ีตามปกติ และไม่ใช้ศิษยใ์นการกระท าใดๆ อนัเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตน
โดยมิชอบ หมายถึงการไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะไม่ไดม้าซ่ึงผลตอบแทนเกินสิทธิท่ีพึงมีพึงไดจ้าก
การปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผดิชอบตามปกติ 
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จรรยาบรรณขอ้ท่ี 6 ครูย่อมพฒันาตนเองทั้งในดา้นวิชาชีพดา้นบุคลิกภาพและวิสัยทศัน์ให้ทนัต่อ
การพฒันาทางวชิาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเ่สมอ 

หลกัการ 
สังคมและวิทยาการมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้ น ครูในฐานะ

ผู ้พ ัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและแนวโน้มท่ีจะ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

ค าอธิบาย 
การพัฒนาตนเองทั้ งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อ        

การพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อยู่เสมอ หมายถึง การใฝ่รู้ ศึกษาคน้ควา้ 
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ ความรู้ใหม่ให้ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์และทนัต่อการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และเทคโนโลย ีสามารถพฒันาบุคลิกภาพและวสิัยทศัน์ 

พฤติกรรมส าคญั 
1. ใส่ใจศึกษาค้นควา้ ริเร่ิมสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ท่ีเก่ียวกับวิชาชีพอยู่เสมอ 

ตวัอย่างเช่น หาความรู้จากเอกสาร ต าราและส่ือต่างอยูเ่สมอ จดัท าและเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือต่าง
ตามโอกาส เขา้ร่วมประชุม ชอบรมสัมมนา หรือฟังการบรรยาย หรืออภิปรายทางวชิาการ              

2. มีความรอบรู้ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์ ก าหนดเป้าหมาย 
แนวทางพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง       
การอาชีพ และเทคโนโลยี ตวัอย่างเช่น น าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชป้ระกอบการเรียนการสอน
ติดตามข่าวสารเหตุการณ์ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยูเ่สมอวางแผนพฒันาตนเองและ
พฒันางาน 

3. แสดงออกทางร่างกายกริยาวาจาอยา่งสง่างามเหมาะสมกบักาลเทศะตวัอยา่งเช่น 
รักษาสุขภาพและปรับปรุงบุคลิกภาพอยูเ่สมอมีความเช่ือมัน่ในตนเองแต่งกายสะอาดเหมาะสมกบั
กาลเทศะและทนัสมยั 
 4. มีความกระตือรือร้น ไวต่อความรู้สึกของสังคม 

 ดังนั้ นสรุปได้ว่า ในด้านการพัฒนาตนเองทั้ งในด้านวิชาชีพด้านบุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์  ให้ทันต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ หมายถึง       
การใฝ่ รู้  ศึกษาค้นคว้าริเร่ิมสร้างสรรค์ความ รู้ใหม่ให้ทันสมัย  ทันเหตุการณ์  และทัน ต่อ                
การเปล่ียนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยี สามารถพฒันาบุคลิกภาพและ
วสิัยทศัน์ 
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จรรยาบรรณข้อท่ี 7  ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์รวชิาชีพครู 

หลกัการ 
ความรักและเช่ือมัน่ในอาชีพของตนย่อมท าให้ท างานอย่างมีความสุขและมุ่งมัน่ 

อนัจะส่งผลให้อาชีพนั้นเจริญรุ่งเรืองและมัน่คง ดงันั้นครูย่อมรักและศรัทธาในอาชีพครู และเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพครูดว้ยความเตม็ใจ 

ค าอธิบาย 
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพครู 

หมายถึง การแสดงออกดว้ยความช่ืนชมและเช่ือมัน่ในอาชีพครูดว้ยตระหนกัวา่อาชีพน้ีเป็นอาชีพท่ี
มีเกียรติ มีความส าคญัและจ าเป็นต่อสังคม ครูพึงปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและภูมิใจ รวมทั้ ง
ปกป้องเกรียติภูมิของอาชีพครู เขา้ร่วมกิจกรรมและสนบัสนุนองคก์รวชิาชีพครู 

พฤติกรรมส าคญั 
 1. เช่ือมัน่ ช่ืนชม ภูมิใจในความเป็นครูและองคก์รวิชาชีพครู วา่มีความส าคญัและ
จ าเป็นต่อสังคม ตวัอย่างเช่น ช่ืนชมในเกียรติและรางวลัท่ีได้รับและรักษาไวอ้ย่างเสมอตน้เสมอ
ปลาย ยกยอ่งชมเชยเพื่อนครูท่ีประสบผลส าเร็จเก่ียวกบัการสอน เผยแพร่ผลส าเร็จของตนเองและ
เพื่อนครู แสดงตนวา่เป็นครูอยา่งภาคภูมิ 
 2. เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพครูและสนับสนุนหรือเข้าร่วมหรือเป็นผู ้น าใน
กิจกรรมพฒันาวิชาชีพครู ตวัอย่างเช่น ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ก าหนดขององค์กร ร่วมกิจกรรมท่ี
องคก์รข้ึน เป็นกรรมการหรือคณะท างานขององคก์ร 

3. ปกป้องเกียรติภูมิของครูและองคก์รชาชีพ ตวัอยา่งเช่น เผยแพร่ประชุมสัมพนัธ์
ผลงานของครูและองคก์รชาชีพครู เม่ือมีผูเ้ขา้ใจผิดเก่ียวกบัวงการวิชาชีพครูก็ช้ีแจงท าความเขา้ใจ
ใหถู้กตอ้ง 

 ดงันั้นสรุปไดว้า่ ในดา้นการแสดงความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู และเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององค์กรวิชาชีพครู หมายถึงการแสดงออกด้วยความช่ืนชมและเช่ือมั่นในอาชีพครู ด้วย
ตระหนักว่าอาชีพน้ีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ มีความส าคญัและจ าเป็นต่อสังคม ครูพึงปฏิบติังานด้วย
ความเต็มใจและภูมิใจรวมทั้งปกป้องเกียรติภูมิของอาชีพครู เขา้ร่วมกิจกรรมและสนบัสนุนองคก์ร
วชิาชีพครู 
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จรรยาบรรณขอ้ท่ี 8 ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค ์
หลกัการ 

สมาชิกของสังคมใดพึงผนึกก าลงักนัพฒันาสังคมนั้นและเก้ือกูลสังคมรอบขา้ง  
ในวงวิชาชีพครู ผูป้ระกอบอาชีพครูพึงร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันด้วยความเต็มใจ อนัจะ
ยงัผลใหเ้กิดพลงัและศกัยภาพในการพฒันาวชิาชีพครู และการพฒันาสังคม 

ค าอธิบาย 
การช่วยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค ์หมายถึง การใหค้วามร่วมมือ 

แนะน าปรึกษาช่วยเหลือแก่เพื่อนครูทั้ งเร่ืองส่วนตัว ครอบครัว และการงานตามโอกาสอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยการใหค้  าปรึกษาแนะน าแนวทางวธีิการปฏิบติัตน 
ปฏิบติังาน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของคนในชุมชน 

พฤติกรรมส าคญั 
 1. ให้ความร่วมมือแนะน า ปรึกษาแก่เพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสม 
ตวัอยา่งเช่น ใหค้  าปรึกษาการจดัท าผลงานทางวชิาการ ใหค้  าแนะน าการผลิตส่ือการเรียนการสอน 

2. ให้ความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ ส่ิงของแด่เพื่อนครูตามโอกาสและความ
เหมาะสม ตวัอยา่งเช่น ร่วมงานกุศล ช่วยทรัพยเ์ม่ือเพื่อนครูเดือนร้อน จดัตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั 
 3. เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนรวมทั้งใหค้  าปรึกษาแนะน าแนวทางวธีิการปฏิบติัตน 
ปฏิบติังานเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตวัอยา่งเช่น แนะแนวทางการป้องกนั และก าจดั
มลพิษ ร่วมกิจกรรมตามประเพณีของชุมชน 

ดงันั้นสรุปไดว้า่ ในดา้นการให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค ์
หมายถึง การให้ความร่วมมือ แนะน า ปรึกษา ช่วยเหลือเพื่อนครูทั้งเร่ืองส่วนตวั ครอบครัว และ 
การงานตามโอกาสอย่าเหมาะสม รวมทั้งเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนโดยการให้ค  าปรึกษาแนะน า
แนวทางวธีิการปฏิบติัตน ปฏิบติังานเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของคนในชุมชน 

จรรยาบรรณขอ้ท่ี 9 ครูพึงประพฤติ ปฏิบติัตน เป็นผูน้ าในการอนุรักษ์ละพฒันาภูมิ
ปัญญาและวฒันธรรมไทย 

หลกัการ 
หนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงของการศึกษาคือ การพฒันาคนให้มีภูมิปัญญา และรู้จกั

เลือกวิถีการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ในฐานะท่ีครูเป็นบุคลากรส าคญัทางการศึกษา ครูจึงควรเป็นผูน้ าใน
การอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย 
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ค าอธิบาย 
การเป็นผูน้ าในการอนุรักษ์ และพฒันาภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย หมายถึง  

การริเร่ิมด าเนินกิจกรรม สนบัสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย โดยรวบรวมขอ้มูล ศึกษา
วเิคราะห์เลือกสรร ปฏิบติัตนและเผยแพร่ศิลปะ ประเพณี ดนตรี กีฬา การละเล่น อาหาร เคร่ืองแต่ง
กาย  เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน การด ารงชีวติตนและสังคม 

พฤติกรรมส าคญั 
1. รวบรวมขอ้มูลและเลือกสรรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมท่ีเหมาะสมมาใช้

จดักิจกรรมการเรียนการสอน ตวัอย่างเช่น เชิญบุคคลในท้องถ่ินมาเป็นวิทยากร น าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชจ้ดัการเรียนการสอน น าศิษยไ์ปศึกษาในแหล่งวทิยาการชุมชน 

2. เป็นผูน้ าในการวางแผน และด าเนินการเพื่ออนุรักษล์ะพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และวฒันธรรม ตวัอย่างเช่น ฝึกการละเล่นทอ้งถ่ินให้แก่ศิษย ์จดัตั้งชมรม สนใจศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน จดัท าพิพิธภณัฑใ์นสถานศึกษา 

3. สนบัสนุนส่งเสริมเผยแพร่และร่วมกิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรมของชุมชน
อยา่งสม ่าเสมอ ตวัอยา่งเช่น รณรงคก์ารใชสิ้นคา้พื้นเมือง เผยแพร่การแสดงศิลปะพื้นบา้น ร่วมงาน
ประเพณีของทอ้งถ่ิน 

4. ศึกษาวิเคราะห์ วิจยัภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อน าผลมาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ตวัอย่างเช่น ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัการละเล่นพื้นบา้น นิทานพื้นบา้น 
เพลงกล่อมเด็ก ต านานและความเช่ือถือ น าผลการศึกษาวเิคราะห์ใชใ้นการเรียนการสอน 

ดงันั้นสรุปไดว้า่ ในดา้นการประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิ
ปัญญาและวฒันธรรมไทย หมายถึง การริเร่ิมด าเนินกิจกรรม สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทยโดยรวบรวมขอ้มูล ศึกษาวเิคราะห์ เลือกสรร ปฏิบติัตนและเผยแพร่ศิลปะ ประเพณี 
ดนตรีกีฬา การละเล่น อาหาร เคร่ืองแต่งกาย ฯลฯ เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน การด ารงชีวติตนและ
สังคม 

2.2.3.2 จรรยาบรรณของวชิาชีพครู ฉบับ พ.ศ. 2548 

คุรุสภา (2548, หน้า 39) ได้ก าหนดข้อบังคบัคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวชิาชีพครูไวด้งัน้ี 

 1. ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง 
 1. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พฒันาตนเองด้าน
วิชาชีพบุคลิกภาพ และวิสัยทศัน์ ให้ทนัต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อยูเ่สมอ 
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 พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์                
 1. ประพฤติตนเหมาะสมกบัสถานภาพและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 2. ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวติตามประเพณีและวฒันธรรม 
 3. ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
 4. ศึกษาหาความรู้วางแผนพฒันาตนเองพฒันางานและสะสมผลงานอย่าง
สม ่าเสมอ 
 5. ค้นควา้ แสวงหาและน าเทคนิคด้านวิชาชีพท่ีพัฒนาและก้าวหน้าเป็นท่ี
ยอมรับ มาใชแ้ก่ศิษย ์และผูรั้บบริการใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิท่ีพึงประสงค ์

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
  1. เก่ียวขอ้งกบัอบายมุขหรือส่ิงเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ เป็น
ท่ีน่ารังเกียจ   
  2. ประพฤติผดิทางชูส้าวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 
 3. ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความเสียหาย
ในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 
  4. ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆในการจดัการเรียนรู้และการปฏิบติั
หนา้ท่ี 
 5. ขดัขวางการพฒันาองคก์รจนเกิดผลเสียหาย 

 ดงันั้นสรุปไดว้า่ ผูป้ระกอบวิชาชีพการศึกษา ตอ้งมีวินยัในตนเองมีความประพฤติท่ี
เหมาะสมทั้งทางดา้นการด าเนินชีวิต รักษาประเพณี วฒันธรรมอนัดีงาม มีความรับผิดชอบ ท างาน
อยา่งมีคุณภาพตอ้งใจท างาน แสวงหาความรู้อยูเ่สมอ ไม่ประพฤติผดิในทางเส่ือมเสีย ไม่ยุง่เก่ียวกบั
อบายมุขต่างๆ  

2.  ด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
 1. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบต่อ
วชิาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
 1. แสดงความช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่าของวชิาชีพ 
 2. รักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ 
 3. ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานในวชิาชีพใหส้าธารณชนรับรู้ 
 4. อุทิศตนเพื่อความกา้วหนา้ของวชิาชีพ 



25 
 

 5. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ สุจริตตามกฏ ระเบียบ และ     
แบบแผนของทางราชการ 
 6. เลือกใชห้ลกัวชิาท่ีถูกตอ้งสร้างสรรคเ์ทคนิควธีิการใหม่ ๆเพื่อพฒันาวชิาชีพ 
 7. ใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบติัหน้าท่ี และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
สมาชิกในองคก์ร 
 8. เขา้ร่วมกิจกรรมของวชิาชีพหรือองคก์รวชิาชีพอยา่งสร้างสรรค ์

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์  
 1. ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวชิาชีพ 
      2. ดูหม่ิน เหยียดหยาม ให้ร้ายผูป้ระกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพ หรือองคก์ร
วชิาชีพ 
   3. ประกอบการงานอ่ืนท่ีไม่เหมาะสมกับการเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษา 
    4. ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่รับผิดชอบ หรือไม่ปฏิบติัตามกฏระเบียบหรือแบบแผน
ของทางราชการจนก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
    5. คดัลอกหรือน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
   6. ใช้หลักวิชาการท่ีไม่ ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพ ส่งผลให้ ศิษย์หรือ
ผูรั้บบริการเกิดความเสียหาย 
 7. ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ หรืออาศยัองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์
เพื่อตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

 ดังนั้ นสรุปได้ว่า ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซ่ือสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพรักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่ง
วชิาชีพอุทิศตนเพื่อความกา้วหนา้ของวชิาชีพ ซ่ือสัตย ์สุจริตตามกฏ ระเบียบ ทางราชการ 

3.  ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 1. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้
ก าลงัใจแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ 
 2. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทกัษะและนิสัยท่ี
ถูกตอ้งดีงามแก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
 3. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้ง
ทางกายวาจา และจิตใจ 
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 4. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทาง
กายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย ์และผูรั้บบริการ  
 5. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งให้บริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค
โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
 1. ให้ค  าปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษยแ์ละผูรั้บบริการดว้ยความเมตตากรุณาอยา่ง

เตม็ก าลงัความสามารถและเสมอภาค 
 2. สนบัสนุนการด าเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผูด้อ้ยโอกาส 
 3. ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ

ไดรั้บการพฒันาตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจของแต่ละบุคคล 
 4. ส่งเสริมใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริการสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากส่ือ 

อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
 5. ให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิธีปฏิบติัท่ี

เหมาะสมกบัตนเอง 
 6. เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริการด้วยการรับฟังความ

คิดเห็นยกยอ่ง ชมเชย และใหก้ าลงัใจอยา่งกลัยาณมิตร 
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์

 1. ลงโทษศิษยอ์ยา่งไม่เหมาะสม 

      2. ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษยห์รือผูรั้บบริการจนเกิดผลเสียหายต่อ
ศิษยห์รือผูรั้บบริการ 
      3. ดูหม่ินเหยยีดหยามศิษยห์รือผูรั้บบริการ 
        4. เปิดเผยความลบัของศิษยห์รือผูรั้บบริการ เป็นผลให้ไดรั้บความอบัอายหรือ
เส่ือมเสียช่ือเสียง 
     5. จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษยห์รือผูรั้บบริการปฏิบติัขดัต่อศีลธรรม
หรือกฏระเบียบ 
  6. ชกัชวน หรือ จา้ง วานศิษย ์หรือผูรั้บบริการใช้จดัซ้ือ จดัหาส่ิงเสพติด หรือ
เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัอบายมุข 
  7. เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษยห์รือผูรั้บบริการในงานตามหนา้ท่ีตอ้งบริการ 

 จากการศึกษาสรุปได้ว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพให้ค  าปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และ
ผูรั้บบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มก าลังความสามารถและเสมอภาค ปกป้องสิทธิเด็ก 
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เยาวชนและผูด้อ้ยโอกาสตั้งใจ เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริการ
ไดรั้บการพฒันาตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจของแต่ละบุคคลส่งเสริมใหศิ้ษยแ์ละ
ผูส้ามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีส่วน
ร่วมวางแผนการเรียนรู้  

4.  ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 
1. ผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอย่าง

สร้างสรรคโ์ดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์

 1. เสียสละ เอ้ืออาทร และใหค้วามช่วยเหลือผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
 2. มีความรัก ความสามคัคี และร่วมใจกนัผนึกก าลงัในการพฒันาการศึกษา 

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
 1. ปิดบงัขอ้มูลข่าวสารในการปฏิบติังานจนท าให้เกิดความเสียหายต่องานหรือ
ผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
 2. ปฏิเสธความรับผดิชอบ โดยต าหนิ ใหร้้ายผูอ่ื้นในความบกพร่องท่ีเกิดข้ึน 
 3. สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองคก์รหรือกลัน่แกลง้ผูร่้วมประกอบวชิาชีพให้เกิด
ความเสียหาย 
 4. เจตนาให้ขอ้มูลเท็จ ท าให้เกิดความเขา้ใจผิดหรือเกิดความเสียหายต่อผูร่้วม
ประกอบวชิาชีพ 
 5. วิพากษ ์วิจารณ์ผูร่้วมประกอบวิชาชีพในเร่ืองท่ีก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
แตกความสามคัคี 

ดงันั้นสรุปไดว้่า ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั
อยา่งสร้างสรรคโ์ดยยึดมัน่ในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะเสียสละ เอ้ืออาทร และ
ให้ความช่วยเหลือผูร่้วมประกอบวิชาชีพมีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกันผนึกก าลังใน      
การพฒันาการศึกษา 

5.  ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม 
1. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษ์

และพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
 1. ยึดมั่นสนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 2. น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรมมาเป็นปัจจยัในการจดัการศึกษาให้
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 3. จดักิจกรรมส่งเสริมให้ศิษยเ์กิดการเรียนรู้ และสามารถด าเนินชีวิตตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เป็นผู ้น าในการวางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พัฒนา
เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรม 

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
 1. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนท่ีจดัเพื่อประโยชน์ต่อ
การศึกษาทั้งทางตรงและทางออ้ม 
          2. ไม่แสดงความเป็นผูน้ าในการอนุรักษ์หรือพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาหรือส่ิงแวดลอ้ม 
                      3. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการอนุรักษห์รือพฒันาส่ิงแวดลอ้ม          
 4. ปฏิบติัตนเป็นปฏิปักษต่์อวฒันธรรมอนัดีงามของชุมชนหรือสังคม 
 ดงันั้นสรุปไดว้่า ผูป้ระกอบวิชาชีพควรยึดมัน่สนับสนุน และส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขน าภู มิ ปัญญาท้องถ่ิน  และ
ศิลปวฒันธรรมมาเป็นปัจจยัในการจดัการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจดักิจกรรมส่งเสริม
ให้ศิษยเ์กิดการเรียนรู้ และสามารถด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผูน้ าในการวางแผน
และด าเนินการเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พฒันาเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรม 

 2.2.3.3  ปัญหาเกีย่วกบัจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 สมคิด  บางโม (2549, หน้า 39) กล่าวว่าเน่ืองจากจรรยาบรรณเป็นเพียงขอ้ก าหนด

ความประพฤติท่ีควรปฏิบติั ไม่ใช่ระเบียบขอ้บงัคบั หรือกฎหมาย ไม่มีบทลงโทษเม่ือสมาชิกไม่
ปฏิบติัตามจึงเกิดปัญหาต่าง ๆ ข้ึนดงัน้ี 
 1. การผดิจรรยาบรรณท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจนบางคร้ังมีความรู้สึกวา่ไม่ใช่ความผดิ 

2. การผิดจรรยาบรรณของพนักงานมกัถูกกดดนัจากผูบ้ริหารเพื่อให้ตนเองและ
องคก์รไดป้ระโยชน์ 

3. การผดิจรรยาบรรณมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ขององคก์รและส่วนตวั 
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 4. การระบุว่าผิดหรือถูกจรรยาบรรณไม่เส้นขีดแบ่งหรือก าหนดไวอ้ย่างชัดเจน 
การรับผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากสิทธิท่ีตวัเองควรได้ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณทั้งส้ิน
โดยทัว่ไปการรับผลประโยชน์จากผูอ่ื้น ผูรั้บจะตอ้งรู้วา่ไม่ผิดจึงจะควรรับ แต่ถา้รับแลว้รู้สึกวา่ผิด
นัน่แสดงวา่ผดิจรรยาบรรณ 

จากการศึกษาปัญหาเก่ียวกบัจรรยาบรรณสรุปไดว้่า ปัญหาเก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คือ การตดัสิน หรือบทลงโทษของผูป้ระพฤติปฏิบติัผิดต่อจรรยาบรรณไม่มีหลกัเกณฑ์ชดัเจนไม่มี
บทลงโทษในการก ากบัการประพฤติของสมาชิกจนท าใหเ้กิดผลกระทบต่อตนเององคก์ร 

 2.2.3.4  การพฒันาด้านวชิาชีพ 
 รัตนวดี โชติกพนิช (2557, หนา้ 107) กล่าววา่ ครูควรมีการพฒันาตนเองใน 2 ดา้น คือ  

1. พฒันาตนเองในด้านวิชาชีพ เพื่อประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  
การพฒันาในดา้นความรู้ คือ การพฒันาตนเองให้มีความรู้ทั้งในเร่ืองท่ีสอนนกัเรียน เร่ืองเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ ท่ีจะช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพหรือมีความรู้รอบตวัในเร่ืองอ่ืนๆ การพฒันาใน
ดา้นเทคนิควธีิ คือความรู้ในดา้นการจดัการเรียนการสอนแบบต่างๆ  การจดักิจกรรมบริการนกัเรียน 
การพฒันาในดา้นคุณลกัษณะกบัเจตคติ คือ การพฒันาตนเองให้มีบุคลิกภาพท่ีดี เหมาะกบัการเป็น
ครูมีคุณธรรมหรือลกัษณะครูดีมีเจตคติท่ีดีต่อนกัเรียน 
 2. พฒันาตนเองในดา้นการเป็นสมาชิกของสังคมเพื่อการครองชีวติในสังคมอยา่ง
มีความสุข อันได้แก่ การรู้จักและเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองก่อนว่า เราเป็นคนอย่างไร มี
บุคลิกภาพและพฤติกรรมท่ีดีหรือไม่ดีอย่างไร ส ารวจตนเอง จะช่วยให้ทราบถึงขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ของ
ตนเองได้อย่างละเอียดถ่ีถ้วน ควรปรับปรุงตนเองเม่ือรู้ขอ้ดี ขอ้ด้อยของตนเองแล้วควรพยายาม
ปรับปรุงตนเองใหหี้ข้ึน 

 2.2.3.5  แนวทางการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู(2540, หน้า 10 -14) ระบุขั้ นตอนใน       
การสร้างจรรยาบรรณครู 3 ขั้นตอน 
 1. การก าหนดจรรยาบรรณ อนัได้แก่ การก าหนดจรรยาบรรณมีอะไรบ้าง ซ่ึง
ด าเนินการโดยการประชุมสมาชิกครู หรือประชุมผูแ้ทนของสมาชิกครูในกรณีท่ีสมาชิกจ านวนมาก
หรือไม่สะดวกท่ีจะประชุมกนัทงัหมด 

2. การสร้างการยอมรับในจรรยาบรรณ อนัไดแ้ก่ ให้สมาชิกทุกคนไดย้อมรับใน
จรรยาบรรณเพื่อเป็นแบบแผนท่ีจะตอ้งยึดถือปฏิบติั การสร้างการยอมรับในจรรยาบรรณอาจท าได้
โดยประชุมช้ีแจงให้ทราบ การออกเป็นระเบียบ ค าสั่ง และการกล่าวค าปฏิญาณ ซ่ึงการจะให้
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ไดผ้ลดีแล้วควรจะกระท าทั้งใน 3 ลกัษณะ นัน่ก็คือ ออกเป็นระเบียบหรือค าสั่งการแจง้ให้ทราบ  
ทัว่กนั การใหส้มาชิกกล่าวค าปฏิญาณ 

3. การส่งเสริมจรรยาบรรณ อันได้แก่ การท่ีกลุ่มวิชชาชีพ (หรือชมรม) หรือ
หน่วยงานจดัให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะท่ีส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เช่น     
การควบคุมดูแลและการประเมินจรรยาบรรณ การก าหนดให้รักษาจรรยาบรรณเป็นองค์ประกอบ
หน่ึงในการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 พระครูวิทิตศาสนาทร (2556) การพฒันาวิชาชีพครู ท่ีจะประสบความส าเร็จได้นั้น ควร      
มีองคป์ระกอบ 3 ดา้น ดงัน้ี  

 1. การพฒันาส่วนบุคคล (Personal Development)  
 2. การพฒันาทางวชิาชีพ (Professional Development)  
 3. การพฒันาทางสังคม (Social Development)  
 การพฒันาส่วนบุคคลเน้นว่า กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพครูใดๆ ควรตอบสนองความ

ตอ้งการส่วน บุคคล (Personal needs) ของครู นัน่หมายความวา่ เน้ือหาของกิจกรรมตอ้งเป็นส่ิงท่ีครู
สนใจ อยากรู้ และเห็นประโยชน์จริงๆ มากกว่าการก าหนดว่า แต่ละเขตพื้นท่ี “ตอ้ง” ส่งครูมาเขา้
ร่วมโครงการฯ เป็น จ านวนเท่านั้นเท่าน้ีคน วตัถุประสงค์ของโครงการฯ จะไม่ประสบผลส าเร็จ
หากครูท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ไม่ได ้มีความสนใจหรือความตอ้งการจริงๆ การพฒันาทางวชิาชีพเน้น
ว่า กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพครูใดๆ ควรส่งเสริมให้ครูเกิดการเรียนรู้ และพฒันาการปฏิบติังาน
ทางวชิาชีพของตนเอง (นัน่คือ การจดัการเรียนการสอน) แนวทางหน่ึงท่ีเป็นไป ไดก้็คือการส่งเสริม
ให้ครูท า “วจิยั” ซ่ึงจะช่วยให้ครูไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานของตนเอง ทั้งความรู้ ดา้นเน้ือหาท่ี
ตนเองสอน ความรู้เก่ียวกบันกัเรียนของตนเอง ความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร (ตวัช้ีวดัและ มาตรฐานการ
เรียนรู้) และความรู้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การพฒันาทางสังคม กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพครูใดๆ ควร
ส่งเสริมให้ครูไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพของตนเอง (นัน่คือ การจดัการ
เรียนการสอน) การแลกเปล่ียนเรียนรู้น้ีจะ ท าให้ครูได้แนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาหรือพฒันา    
การปฏิบัติงานของตนเองจากเพื่อนร่วมอาชีพ จากสาระส าคัญแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ได้บญัญติัไว ้ว่า “ให้กระทรวงศึกษาส่งเสริมให้มีระบบการผลิตและ
พฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรการศึกษาให้มี  คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากบัและประสานงานให้สถาบนัท่ี ผลิตครูและพฒันาครูคณาจารยร์วมทั้ง
บุคลากรทาง การศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเขม้แข็งในการ เตรียมบุคลากรใหม่และพฒันา
บุคลากรประจ าการอย่างต่อเน่ือง …” ดงันั้นภายใตค้วามมุ่งหวงัท่ีจะให้ การศึกษาเป็นกลไกการ
พฒันาคุณภาพคนของประเทศเพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาขีดความสามารถ ของประเทศ 
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เสริมสร้างศักยภาพในการพึ่ งพาตนเองและการแข่งขัน รวมทั้ งความก้าวหน้าและมั่นคงทาง 
เศรษฐกิจในประชาคมโลกบนฐานแห่งความเป็นไทย “ครู” เป็นผูมี้บทบาทส าคญัยิ่งท่ีจะท าให้
การศึกษา เป็นกลไกน าไปสู่คุณภาพคนของประเทศได ้ดงันั้นปัญหาเก่ียวกบั “ครู” และ “วิชาชีพ
ครู” จ าเป็นท่ี จะต้องเร่งด าเนินการปรับปรุง แก้ไขพฒันาโดยเร่งด่วนเพื่อให้การศึกษาสามารถ
พัฒนาคุณภาพ “ครู” ได้ สมตามเจตนารมณ์ ท่ีตั้ งไวค้วามต้องการจ าเป็นจึงต้องสมควรท่ีจะ
สร้างสรรค ์“ครูรุ่นใหม่” ท่ียอมรับและ สามารถแสดงพนัธกิจและทิศทางของตนเองไดอ้ยา่งเต็มท่ี
และสมบทบาท ดว้ยคุณลกัษณะครูท่ีมีมาตรฐาน และนัน่คือการสร้างสรรคคุ์ณลกัษณะครูรุ่นใหม่ท่ี
เป็นมืออาชีพและสร้างสรรคห์ลกัสูตรครุศาสตร์หรือ ศึกษาศาสตร์ท่ีมีเน้ือหาสาระและกระบวนการ
เรียนรู้และการฝึกหดัท่ีเขม้ขน้มีประสิทธิภาพ รัฐและองคก์ร จะตอ้งมีระบบการก าหนดคุณลกัษณะ
ครูรุ่นใหม่ มีหลักสูตรครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพโดยมี  สาระและวิธีการพัฒนา
คุณลกัษณะให้ครูรุ่นใหม่ไดด้ ารงอยูใ่นต าแหน่ง บทบาทหนา้ท่ีครู พร้อมท่ีจะ 4 แข่งขนักบัวิชาชีพ
อ่ืนและเพื่อใหไ้ดค้รูรุ่นใหม่ระดบัมืออาชีพอยูใ่นสถาบนัและสังคมท่ียิ่งใหญ่กวา้งไกลอยา่ง มีเกียรติ
และไดรั้บในปัจจุบนัและอนาคต อน่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า การปฏิรูปการศึกษาไม่มีวนั
ส าเร็จถ้าไม่ได้ปฏิรูปครู เพราะครู เป็นกุญแจส าคญัของการน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ซ่ึงเป็นรูปหวัใจในการปฏิรูป  การศึกษา ดงันั้นจึงไดต้ระหนกัถึงบทบาทส าคญั
ของการผลิตครู และการพฒันาครูให้เป็นครู คุณภาพ และเป็นครูมืออาชีพ เป็นครูท่ีรักของผูเ้รียน
และพร้อมท่ีจะเรียนรู้และส่งเสริมช้ีแนะให้ผูเ้รียนได ้พฒันาเต็มศกัยภาพและเป็นผูรั้กในการเรียนรู้ 
เป็นครูท่ีมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูเพื่อยกมาตรฐาน วิชาชีพครูใหเ้ป็นวชิาชีพชั้นสูง เป็นครูมุ่ง
พฒันา สามารถประเมินและปรับปรุงตนเองอยา่ง ต่อเน่ือง พร้อมปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ
ครูอยา่งเคร่งครัด เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียนและ ผูอ่ื้น มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการแข่งขนัและมี ความร่วมมือ มีความเป็นไทยในความเป็น
สากล เป็นคนเก่งเป็นคนดี และมีความสุขดงันั้น จาก สภาพการณ์ ความคาดหวงั และความตอ้งการ
พฒันา จึงมีขอ้เสนอเชิงนโยบายภารกิจและทิศทาง ใน การปฏิรูปวชิาชีพครู โดย  

 1. เพิ่มคุณสมบติัและคุณลักษณะของผูจ้ะเป็นครูและผูจ้ะได้รับการยกย่องเป็นครูมือ
อาชีพโดยมี การก าหนดระดบัคุณลกัษณะครู (NTQ : National Teachers Qualification)  

  2. เร่งจดัระบบ กลไก เช่ือมโยง เก้ือกูลระหวา่งระบบการผลิต การพฒันา การบริหารครู
การยกยอ่งครูมุ่งพฒันาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยปรับปรุงหลกัสูตรผลิตครูพฒันาครูและ
ขยายหลกัสูตร ปริญญาตรีสาขาการศึกษาศาสตร์เป็น 5 ปีเพื่อความเขม้ขน้ของศาสตร์ศิลปะการ
สอน และจิตวิญญาณ แห่งความเป็นครู น าไปสู่การปรับโครงสร้างของเงินเดือน ค่าตอบแทนและ
วิทยฐานะครูรุ่นใหม่ การพฒันาวิชาชีพครู ท าให้ไดค้รูท่ีเป็นบุคลากรวิชาชีพ ซ่ึงท าหน้าท่ีหลกัทั้ง
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ทางดา้นการเรียนการ สอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษา
ของรัฐ และเอกชน โดยมี องคป์ระกอบคุณลกัษณะท่ีเพียบพร้อมในดา้นความรอบรู้ในวิทยาการใน
ฐานะครูและพลเมืองท่ีมี คุณภาพ มีความสามารถและทกัษะในดา้นการเรียนการสอนท่ีสร้างสรรค์
การเรียนรู้ สมกบัเป็นบุคลากร ในวิชาชีพชั้นสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพสมกบัความ
เป็นครู และมีความรู้อย่าง ลึกซ้ึง กวา้งขวางในศาสตร์สาขาท่ีสอน (Subject Matter) อนัน าไปสู่
บุคลากรวชิาชีพ ผูซ่ึ้งสมควรไดรั้บใบประกอบวิชาชีพครู ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพท่ีสภาวิชาชีพ
ครูจะก าหนดการด าเนินการเพื่อยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพครู  คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงและเป็นท่ียอมรับจากสังคมทัว่ไปเร่ิมตน้ตั้งแต่ การปรับปรุงระบบการผลิตครู
เพื่อให้การผลิตครูสอดคลอ้งกบั สภาพความตอ้งการความจ าเป็นทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ
โดยการพฒันาหลักสูตรการผลิตครูรุ่นใหม่ ให้เข้มข้นในศาสตร์ท่ีสอนและหลากหลายในวิธี      
การสอน ท าใหไ้ดค้รูท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อนกัเรียน สังคม และประเทศชาติสืบไป 

จากการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาจรรยาบรรณครูสรุปไดว้่า การพฒันาจรรยาบรรณ คือ 
การก าหนดจรรยาบรรณและการสร้างการยอมรับเป็นระเบียบ ค าสั่ง หรือค าปฏิญาณเพื่อควบคุม 
จริยธรรมของผูป้ระกอบการอาชีพเป็นแบบแผนท่ีจะตอ้งยึดถือปฏิบติัตลอดจน การพฒันาส่วน
บุคคล (Personal Development) การพฒันาทางวิชาชีพ (Professional Development) การพฒันาทาง
สังคม (Social Development) เพื่อเพิ่มคุณสมบัติและคุณลักษณะของผูจ้ะเป็นครูและผูจ้ะได้รับ    
การยกย่องเป็นครูมืออาชีพโดยมี การก าหนดระดับคุณลักษณะครู และการเร่งจดัระบบ กลไก 
เช่ือมโยง เก้ือกูลระหวา่งระบบการผลิต การพฒันา การบริหารครูการยกยอ่งครูมุ่งพฒันาวชิาชีพครู
ใหเ้ป็นวชิาชีพชั้นสูง 
 2.2.4  ลกัษณะของครูทีด่ี 

 2.2.4.1  ลกัษณะครูทีด่ีตามทศันะของบุคคลต่างๆ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2555) ได้ระบุลักษณะของครูท่ี ดีควรมี คุณลักษณะท่ี

จ าเป็น 3 ดา้นต่อไปน้ี 
ด้านคุณลกัษณะ 

 1. มีความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู และพร้อมท่ีจะพฒันาวชิาชีพของตนอยูเ่สมอ 
2. ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งแก่ผูเ้รียน ทั้งดา้นศีลธรรม วฒันธรรม กิจนิสัย สุขนิสัย 

และอุปนิสัย ตลอดจนมีความเป็นประชาธิปไตย 
3. ใฝ่รู้และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
4. มีความเมตตาแก่ศิษย ์และเห็นคุณค่าของศิษย ์
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ 



33 
 

6. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางวิชาการ และสามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์
เพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้

7. มีบทบาทในการพฒันาชุมชน และสามารถเป็นผูน้ าชุมชนได ้
8. สามารถใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ภาษา และการวจิยัเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาตนเอง 
9. สามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นครูแบบใหม่ในระบบสากลได ้คือ 

 9.1 เป็นครูท่ีเนน้ความหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อผูเ้รียนเป็นหลกัแนะน าผูเ้รียน
สามารถพฒันาเรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพและสร้างสรรค ์และให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัผูเ้รียนไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 

 9.2 รู้วทิยาการดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศมากข้ึนเพราะการศึกษา
ยคุใหม่เป็นการศึกษาผา่นส่ืออิเล็กทรอนิคส์มากข้ึน 

 9.3 เป็นครูท่ีตอ้งไปหานกัเรียนมากข้ึน เขา้เยีย่มชุมชนไดม้ากข้ึน 
ด้านความรู้ของครู 

1. มีความรู้ในวิชาท่ีสอนอย่างแทจ้ริงสามารถเช่ือมโยงทฤษฎีในศาสตร์ความรู้มาสู่
การปฏิบติัได ้ทั้งการปฏิบติัในระดบัสากลและในระดบัทอ้งถ่ิน 

2. มีความรู้ด้านการวิจัย วิทยาการคอมพิวเตอร์และภาษาเพื่อเป็นเคร่ืองมือใน         
การแสวงหาความรู้ 

3. มีความรู้ด้านเทคนิคการสอน จิตวิทยา การวดัและประเมินผล และสามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

4. รู้ขอ้มูลข่าวสารรอบตวั และเร่ืองราวในทอ้งถ่ิน เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ และฝึกให้
ผูเ้รียนคิดวเิคราะห์วจิารณ์ได ้

   ด้านการถ่ายทอดความรู้ 
1. สามารถประยุกต์ใชเ้ทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ 

และผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาท่ีเรียนตลอดจนสามารถเช่ือมโยงความรู้นั้นสู่การน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้หรือใชใ้นการเรียนรู้ต่อไป 

2. สามารถอบรมบ่มนิสัยให้ผูเ้รียนมีศีลธรรมวฒันธรรมกิจนิสัยสุขนิสัยและอุปนิสัย 
รวมทั้งรักในความเป็นประชาธิปไตยเพื่อเป็นบรรทดัฐานในการใช้ชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้
อยา่งปกติสุข 

3. สามารถพฒันาให้ผูเ้รียนใฝ่รู้ และก้าวทนัเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถใช้ภาษา 
ส่ือสารกนัได ้เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอยูเ่สมอ และสามารถใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ในการแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
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4. สามารถ พฒันาให้ผูเ้รียนมองกวา้ง คิดไกล และมีวิจารณญาณท่ีจะวิเคราะห์และ
เลือกใชข้่าวสารขอ้มูลใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองได ้

5. พฒันาให้ผูเ้รียนเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของชุมชน สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช ้
เพื่อพฒันาชุมชน และแกปั้ญหาต่าง ๆ ในชุมชนได ้

 ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา ( 2540, หนา้ 4) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีดีของครูไว ้ดงัน้ี 
1. พัฒนาประเมินปรับปรุงด้วยตนเองในวิถีชีวิตของครูควรพัฒนาตนเองอย่าง

สม ่าเสมอด้วยการแสวงหาข้อมูลข่าวสารความรู้ใช้ปัญญาไตร่ตรองวิเคราะห์และเลือกสรรไป
ปฏิบติัอยา่งมุ่งมัน่ประเมินและปรับปรุงปฏิบติัดา้นปฏิบติังานรวมทั้งผลของการปฏิบติัใหดี้ข้ึน และ
มีคุณภาพสูงข้ึนอยูเ่สมอ 

2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างครูต้องปฏิบัติตนให้เป็นท่ียอมรับของนักเรียนเพื่อน
ร่วมงานและบุคลอ่ืนในระดับท่ีเป็นแบบอย่างได้ด้วยการปฏิบัติตนตามจรรยาอาชีพครูอย่าง
เคร่งครัดให้ผูเ้รียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมครู และตดัสินใจเลือกพฤติกรรม
ตนเอง ครูเสริมแรงทางบวกแก่ผูเ้รียนและน าบุคคลอ่ืนในการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง 

3. มุ่งประโยชน์ของสังคมส่วนรวมครูตอ้งมีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อผลงานของ
การปฏิบติัท่ีมีต่อสังคมและชุมชนด้วยการวางแผนพฒันาปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง 

  ยนต์ ชุ่มจิต (2541, หน้า 4) ซ่ึงไดศึ้กษาคุณลกัษณะของครูท่ีดี จะไดคุ้ณลักษณะของ
ครูดีดงัต่อไปน้ี 
 ความประพฤติเรียบร้อย ความรู้ดี บุคลิกลกัษณะและการแต่งกายดี สอนดี การตรงต่อ
เวลา มีความยติุธรรม หาความรู้อยูเ่สมอ ร่าเริงแจ่มใส มีความซ่ือสัตย ์และมีความเสียสละ ตลอดจน
การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามให้แก่ศิษยน์ั้น เป็นหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ของครูทุกคน ท่ีตอ้งกระท าควบคู่ไปกบัการสอนศิลปวทิยาการต่าง ๆ ครู - อาจารยทุ์กคนตอ้งถือวา่
เป็นหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของตนโดยตรง จะละทิ้งหรือปล่อยเลยไปมิได ้หากครู - อาจารยมุ์่ง
สอนแต่ความรู้โดยมิได้ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามให้แก่ศิษย ์ศิษยจ์ะมีแต่
ความรู้แต่ขาดคุณธรรม คนท่ีมีความรู้แต่ขาดคุณธรรมย่อมไม่ เป็นท่ีปรารถนาของสังคม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัครูดว้ยกนั มีความส าคญัต่อการสอน และการพฒันาวิชาชีพครู เพราะ
ครู - อาจารยท่ี์ท าการสอนอยูใ่นสถานศึกษาเดียวกนั เปรียบเสมือนบุคคลท่ีอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั 
หากสมาชิกในครอบครัวเดียวกนัมีความสมานสามคัคีต่อกนั ย่อมเต็มใจท่ีจะรวบรวมพลงักนัท า
กิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพ ทั้ งงานด้านการสอน และ       
การพฒันาโรงเรียน จะเห็นไดว้า่ ถา้ครูมีจิตใจงดงาม ไม่แก่งแยง่ชิงดีชิงเด่น มีการช่วยเหลือแบ่งปัน
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กนัทั้งในด้านวิชาการ ด้านแนวความคิด และทกัษะกระบวนการต่าง ๆ จะเป็นการส่งเสริม และ
พฒันาโรงเรียน นกัเรียน เพื่อนร่วมงาน และตนเองไปพร้อม ๆ กนั    

 เฉลียว บุรีภกัดีและคณะ (2520, หนา้ 37) กล่าวถึงลกัษณะของครูท่ีดีไว ้5 ประการ คือ 
 1. มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนักเรียนดี คือต้องเอาใจใส่ปัญหาของนักเรียนตอบ
ปัญหาไดแ้จ่มแจง้ไม่แสดงอารมณ์ไม่เยาะเยย้ มีความอดทนมีน ้าใจเป็นนกักีฬารู้จกัชมเชย 
 2. มีความรักในอาชีพครูคือปรับปรุงการสอนให้ทนัสมยัอยูเ่สมอรับฟังค าแนะน า 
ท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อทางราชการและอาชีพครูสนบัสนุนสมาคมอาชีพการศึกษา 
 3. มีจรรยาบรรณครู คือ มีความซ่ือสัตยต่์ออาชีพ ไม่ให้ร้ายผูอ่ื้น ไม่ขโมยผลงาน
ผูอ่ื้น มีมรรยาทในการติดต่อราชการตามล าดบัสายงาน ไม่อา้งอิงศาสนา ท าให้ศาสนาอ่ืนเสียหาย 
ไม่โฆษณาชวนเช่ือ ไม่น าผูอ่ื้นมานินทาให้นักเรียนฟัง ไม่เรียกร้องเงินเดือนเพื่อตนเอง ไม่ใช่
อิทธิพลทางส่วนตวัในทางราชการ 
 4. มีคุณสมบัติทางส่วนตัวดี เช่น  มีความซ่ือตรง มีความเช่ือมั่นในตนเองมี      
ความริเร่ิม และกระตือรือร้น มีความสุภาพอ่อนโยน และรู้จกัผอ่นหนกัผอ่นเบา พูดชดัแต่ไม่ตะโกน 
ตรงต่อเวลา เขา้ใจกฎระเบียบและปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

5. มีรูปร่างท่าทางดี เช่น สวมเส้ือผา้เหมาะสมกบักาลเทศะและสะอาดเรียบร้อย 
รักษาท่าทางใหง้ดงามมีใบหนา้สะอาด ตดัผมเรียบร้อยสุภาพ โกนหนวด เครา รักษาเล็บ ฟันสะอาด 
และซ่อมฟันใหเ้รียบร้อย รองเทา้ขดัมนัสะอาดแต่งกายสุภาพรูปทรงสีสันเหมาะสมกบัการเป็นครู 

 สมเชาว ์ เกสรประทุม (2545, หนา้ 8) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของครูท่ีเด็กตอ้งการ คือ
มีใจกวา้งเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและรับฟังความคิดเห็น  มีความประพฤติดีทั้งในและนอก
ห้องเรียน มีความยุติธรรมไม่ให้คะแนนล าเอียง ไม่ยุ่งเก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวัมากเกินไปไม่แต่งตวั
ฉูดฉาด ฟุ่มเฟือยใส่เส้ือผา้สั้ นจู๋ หรือใส่น ้ าหอมมากเกินไป มีการเตรียมการสอนล่วงหน้าและมี
อุปกรณ์การสอน ไม่ปกปิดความรู้แก่ศิษย ์ไม่สูบบุหร่ี ไม่ด่ืมสุรา เขา้ห้องสอนตรงเวลาและรักษา
เวลาสอน มีอารมณ์ขนัสนุกร่าเริง ไม่บงัคบัจิตใจนักเรียนไม่ด่านักเรียนไปถึงพ่อแม่วงศ์ตระกูล       
มีความเป็นผูน้ า คุมครองเด็กได ้ไม่ผกูพยาบาทนกัเรียน ใหน้กัเรียนไดพู้ดคุยบา้ง ไม่บงัคบัใหเ้ด็กนัง่
น่ิงตลอดชั่วโมง ไม่ดูถูกเหยียดหยาม นักเรียนท่ียากจน ไม่พูดจาหยอกล้อเด็กมากเกินไปจนเด็ก
เหลิง ให้ค  าตอบแก่นักเรียนทุกคร้ังท่ีถาม แม้ตอบไม่ได้ก็ไปคน้ควา้มาให้ ขยนั สอนดี ความรู้ดี     
ไม่หวัเก่า ใหค้  าแนะน าแก่เด็ก เด็กปรึกษาเร่ืองส่วนตวัได ้
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 พศิน  แตงจวง (2554, หนา้ 117) กล่าวถึง ลกัษณะครูดี มีคุณภาพ ประกอบดว้ย 
1. ครูต้องปฏิบัติตนให้เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิตโดยเรียนรู้จากต าราส่ิงแวดล้อม 

เพื่อนครู นกัเรียน ชุมชน และส่ือมวลชน ตลอดทั้งคิดไตร่ตรองงานท่ีท าแลว้ เพื่อหาทางปรับปรุง
ตนเอง 

2. ครูตอ้งตั้งใจจริงท่ีจะพฒันาตนเองให้เป็นครูดี มีคุณภาพ รักการสอนและสนใจ
ในการพฒันาตนเองตลอดเวลา 
 3. ครูต้องเป็นนักแก้ปัญหาโดยระลึกเสมอว่าปัญหามีไวแ้ก้ไม่ใช่มีไวบ้่นโดย
ปรึกษากบัเพื่อนครู ผูบ้ริหาร และยดึหลกัการทางวทิยาศาสตร์และศาสนาเป็นแนวทางแกไ้ข 
 4. ครูตอ้งเป็นผูร้ะวงัสุขภาพของตนดูแลสุขภาพโภชนาการและออกก าลงักาย
สม ่าเสมอให้มีความพร้อมทั้งกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมสติปัญญาและสุนทรียแ์ละระลึกเสมอว่า
จิตใจท่ีดีอยูใ่นร่างกายท่ีสมบูรณ์ 

5. ครูตอ้งปฏิบติัเป็นตวัอยา่งท่ีดีของศิษยท์ั้งเร่ืองส่วนตวัการเรียนรู้คุณธรรมแสดง
ให้นักเรียนเห็นว่า ครูเอาใจใส่ต่อพวกเขาอย่างจริงใจครูดีมีคุณภาพครูท่ีสอนดี มีความรอบรู้           
มีความรู้ในวิชาการลึก มีอารมณ์ขนั เอาใจใส่ต่อนักเรียนดี พฒันาตนเอง และมีความสัมพนัธ์กบั
ชุมชนดี 

2.2.4.2  คุณลกัษณะครูทีด่ีตามค าสอนในพระพุทธศาสนา 
 พิภพ  วชงัเงิน (2545, หน้า 133) กล่าวว่า ครูเป็นมคัคุเทศก์ทาวิญญาณหรือเป็นผูน้ า

ทางวญิญาณ (Spiritual Guide) ยกฐานะทางวญิญาณของคนใหสู้งข้ึน ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
1. ปิโย น่ารัก สร้างความรู้สึกสบายใจ สนิทสนม เป็นท่ีชอบใจของผูเ้รียน ท าตน

ใหศิ้ษยรั์ก 
2. ครูน่าเคารพ ประพฤติสมฐานะ ท าให้เกิดความอบอุ่นใจ ปลอดภยั เป็นท่ีพึ่งได้

ท าตนให้เป็นท่ีย  าเกรงภาวนีโย น่าเจริญใจ ด้วยทรงคุณ มีความรู้ ภูมิปัญญา น่ายกย่อง ท าตนให้
เช่ียวชาญ 

3. วตัตา รู้จกัพูด ช้ีแจงให้เขา้ใจ รู้วา่เม่ือไรควรพูดอะไร อยา่งไร คอยให้ค  าแนะน า
วา่กล่าวตกัเตือน อุตส่าห์พร ่ าสอนวชิาต่างๆ 

4. วจนกัขโม อดทนต่อถอ้ยค า คือรู้จกัฟังและมีความสามารถในการรับฟัง 
5. คมัภีรัญจะ ( หรือคมัภีรัง ) กะถงักตัตา กล่าวช้ีแจงแถลงเร่ืองต่างๆท่ีลึกซ้ึงให้

เขา้ใจง่าย ขยายค ากลุ่มลึกใหแ้จ่มแจง้ 
6. โน วฎัฐาเน นิโยชเย ไม่แนะน าในเร่ืองท่ีเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเส่ือม

เสียไม่ชกัน าศิษยไ์ปในทางท่ีผดิ 
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จากการศึกษาขา้งตน้ดงันั้นสรุปไดว้่า คุณลกัษณะของครูท่ีดีควรมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครูตอ้งท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งทางดา้นวชิาการและความประพฤติ เป็นท่ีเช่ือถือของนกัเรียน 
มีความขยนัหมัน่เพียร มีความรักความเมตตาต่อศิษยเ์อาใจใส่ในการถ่ายทอดความตลอดจนปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมใหก้บันกัเรียน 

  

2.3  การสัมภาษณ์  
2.3.1 ความหมายของการสัมภาษณ์  
จากการศึกษาเก่ียวกบัการสัมภาษณ์มีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
ชาย โพธสิตา (2550, หน้า 74-76) ได้ให้ความหมายของการสัมภาษณ์ว่า หมายถึง 

กระบวนการท่ีผูว้ิจยัและผูใ้ห้ขอ้มูลสนทนาในประเด็นของการคน้หาค าตอบท่ีเป็นความคิดเห็น 
ความรู้สึก การตีความและให้ความหมายแก่ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนการรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์
เป็นเทคนิควธีิการการวจิยัทางศาสตร์สังคม เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งมีระเบียบแบบแผนท่ี
นกัวจิยัตอ้งเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

2.3.2  ประเภทของการสัมภาษณ์ 
           การสัมภาษณ์มีประเภทและลกัษณะแตกต่างกนัตามจุดมุ่งหมาย ธรรมชาติและขอบเขต
ของการสัมภาษณ์ อาจแบ่งการสัมภาษณ์ท่ีส าคญัๆเป็นประเภทต่างๆไดด้งัน้ี 

การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  เป็นการสัมภาษณ์ท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด โดยสัมภาษณ์ทีละคน 
ซักถามกนัจนเป็นท่ีพอใจ แลว้จึงสัมภาษณ์คนอ่ืนต่อไป การสัมภาษณ์แบบน้ีผูส้ัมภาษณ์กบัผูใ้ห้
สัมภาษณ์จะมีความเป็นอิสระและเป็นส่วนตวัมาก  

การสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม  เป็นการสัมภาษณ์พร้อมกนัในเวลาเดียวกนั คร้ังละหลายๆคน อาจ
เป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กก็ได้ ทุกคนตอบค าถามเดียวกนัหมด ฉะนั้นค าตอบของผูใ้ห้สัมภาษณ์
บางคน จึงอาจถูกชกัน าจากค าตอบของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนอ่ืนได ้ 
           การสัมภาษณ์แบบใชผู้ส้ัมภาษณ์คนเดียวกบัผูส้ัมภาษณ์หลาย การสัมภาษณ์จะให้ไดผ้ลดี
ควรใช้ผูส้ัมภาษณ์คนเดียว สัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างหรือผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคน เพราะไม่เกิดความ
แตกต่างกนัระหวา่งผูส้ัมภาษณ์ การใชผู้ส้ัมภาษณ์เพียงคนเดียวมกัจะเสียเวลานาน อาจมีเหตุการณ์
บางอย่าง ท าให้ข้อมูลเปล่ียนแปลงได้ ฉะนั้ นในทางปฏิบัติจึงนิยมใช้การสัมภาษณ์แบบมี                
ผูส้ัมภาษณ์หลายคนช่วยกนัสัมภาษณ์ จะท าให้รวบรวมขอ้มูลได้เร็วข้ึน แต่จะตอ้งมีการคดัเลือก     
ผูส้ัมภาษณ์และฝึกอบรมเพื่อท าความเขา้ใจและตกลงหลกัเกณฑ์ร่วมกนัก่อน ส่วนการสัมภาษณ์
แบบผูส้ัมภาษณ์หลายคนอีกลกัษณะหน่ึงเป็นแบบ Panel นั้น เป็นการใชผู้ส้ัมภาษณ์ท่ีเป็นผูมี้ความรู้
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ทางด้านต่างๆกัน สัมภาษณ์ผูใ้ห้สัมภาษณ์หรือตวัอย่างคนเดียวพร้อมกนั ซ่ึงจะท าให้ได้ข้อมูล
ถูกตอ้ง ครบถว้นและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

2.3.3  ลกัษณะของการสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์แบบท่ีมีโครงสร้างหรือแบบมาตรฐาน เป็นแบบท่ีมีการเตรียมการ มีแผน  

การสัมภาษณ์และการบริหารการสัมภาษณ์จดัเตรียมไวอ้ย่างค่อนข้างแน่นอนเป็นการล่วงหน้า          
การสัมภาษณ์เป็นมาตรฐานและเป็นทางการมาก ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนจะตอบค าถามเดียวกนั และ
ถามค าถามก่อนหลังเรียงตามล าดับเหมือนกัน การสัมภาษณ์แบบก าหนดค าตอบไวใ้ห้ส าหรับ    
ผูใ้หส้ัมภาษณ์เลือกตอบ เช่น ใช่ ไม่ใช่ เคย ไม่เคย หรือแบบท่ีมีค าตอบใหเ้ลือก เป็นตน้ 

การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง หรือแบบมาตรฐานน้อย นั้น การสัมภาษณ์จะยืดหยุ่น 
เปิดกวา้งไม่เป็นทางการมากนัก จะถามอะไรก่อนหลังก็ได้ รวมทั้ งไม่จ  าเป็นต้องถามค าถาม
เหมือนกันทุกคนก็ได้ ผู ้สัมภาษณ์มีอิสระในการถามและสามารถปรับเปล่ียนการซักถามให้
เหมาะสมกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละคนได ้การสัมภาษณ์แบบก าหนดค าตอบล่วงหน้ากบัไม่ก าหนด
ค าตอบล่วงหน้า การสัมภาษณ์แบบไม่ก าหนดค าตอบล่วงหน้า แบบน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอบไดต้าม
ความพอใจอย่างอิสระ จะตอบอย่างไรก็ได้ ผูส้ัมภาษณ์จะปล่อยให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์พูดและแสดง
พฤติกรรมอยา่งเสรี  

สุภางค์ จนัทวานิช (2553, หน้า 82-85) ได้กล่าวไวว้่า การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
เป็นการสัมภาษณ์ท่ีไม่มีขอบเขตของค าถามท่ีแน่นอน  มีเพียงแต่แนวทางกวา้ง ๆ เป็นแนวทางการ
สัมภาษณ์ ซ่ึงสร้างข้ึนเป็นประเด็นหรือหัวขอ้ในการสัมภาษณ์  สัมภาษณ์โดยไม่ใช่แบบสอบถาม  
แค่มีกรอบค าถามเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการโดยผูศึ้กษาจะก าหนดวา่
ตอ้งการอะไรและก าหนดหวัขอ้ยอ่ยหรือประเด็น  ค าถาม  เช่น  ประวติัหมู่บา้น  การประกอบอาชีพ  
ในแต่ละประเด็นค าถามจะมีการแจกแจงค าถามยอ่ย ๆ ผูส้ัมภาษณ์จะพูดคุยถามประเด็นค าถามท่ีได้
เตรียมไวน้ั้น  โดยใชค้  าถามหลกั ๆ ไดแ้ก่  ใคร  อะไร  ท่ีไหน  อยา่งไร  เท่าไร  และท าไม 

2.3.4  การเตรียมการสัมภาษณ์  มีขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน คือ  
 1.  ก าหนดค าถามการวิจยัเพื่อให้ไดค้  าตอบ ซ่ึงอาจจะเป็นค าถามปลายเปิด ค าถาม

ทัว่ไปและค าถามท่ีเนน้เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 
 2. เลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหรือผูถู้กสัมภาษณ์ท่ีสามารถจะให้ค  าตอบการวิจยัท่ีก าหนด

เพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีดีท่ีสุด 
 3.  พิจารณาเลือกใช้ประเภทของการสัมภาษณ์เพื่อให้เหมาะสมกบัค าถามการวิจยั

และผูใ้หข้อ้มูล 
 4. จดัเตรียมการบนัทึกเสียงท่ีมีคุณภาพ 



39 
 

 5. ออกแบบบันทึกการสัมภาษณ์ ซ่ึงควรมีข้อมูลเก่ียวกับ วนัเวลาและสถานท่ี     
การสัมภาษณ์ระบุผูใ้ห้สัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลและต าแหน่งรวมทั้งค  าถามในการสัมภาษณ์และมีพื้นท่ี
ส าหรับการบนัทึกค าตอบสัมภาษณ์ 

6. ทดลองสัมภาษณ์โดยใช้แนวค าถามในการสัมภาษณ์กับกลุ่มท่ีมีลักษณะ
ใกลเ้คียงเพื่อปรับแนวค าถามและกระบวนการใหเ้หมาะสม 

7. พิจารณาสถานท่ีใหเ้ป็นท่ีท่ีเงียบ สามารถบนัทึกเสียงได ้
8. ผูส้ัมภาษณ์ยนิยอมใหส้ัมภาษณ์ 
 

2.4  การสนทนากลุ่ม 
 2.4.1  ความหมายของการสนทนากลุ่ม 
จากการศึกษาความหมายของการสนทนากลุ่มมีผูก้ล่าวไวด้งัน้ี 
อรุณี  อ่อนสวสัด์ิ (2551, หน้า 146) ไดอ้ธิบายความหมายไวว้า่ การสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) หมายถึง การร่วมพูดคุยกนัอยา่งสนิทสนมระหวา่งผูน้ าการสนทนาและผูร่้วมสนทนา หรือ
ระหว่างผูว้ิจยักับผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัหรือผูรู้้(Key Informants) การสนทนากลุ่มควรมีสมาชิกในวง
สนทนา 7-8 คน เพื่อให้มีการโต้แยง้ได้พอเหมาะ ผูน้ าการสนทนาต้องก าหนดประเด็นค าถาม
ล่วงหนา้ โดยมีค าถามหลกัหรือค าถามประเด็นหลกัของการศึกษา การเตรียมประเด็นค าถาม ค าถาม
ทุกขอ้ตอ้งประกอบดว้ยตวัแปร น าตวัแปรมาสร้างค าถามท่ีสามารถตอบวตัถุประสงค์ได้ชัดเจน 
ค าถามแต่ละข้อต้องตั้งสมมุติฐานย่อยๆให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เพื่อให้ได้ค  าตอบในเชิง
เหตุผล 

รัตนะ  บวัสนธ์ (2551, หนา้  112-113) ใหค้วามหมายวา่ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
หมายถึง การให้บุคคลกลุ่มหน่ึงท่ีนกัวิจยัคดัเลือกมา สนทนาโตต้อบ แสดงความรู้สึกนึกคิดซ่ึงกนั
และกันในประเด็นต่างๆท่ีนักวิจยัก าหนดข้ึนตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั  การสนนทนากลุ่ม
จดัเป็นการรวบรวมขอ้มูล ท่ีเป็นการผสมเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม(participant observation) และการสัมภาษณ์รายบุคคล(individual interview) กล่าวคือ 
นักวิจยัสามารถท่ีจะท าการสังเกตพฤติกรรมอากัปกิริยาของบุคคลในกลุ่มสนทนาได้ และใน
ขณะเดียวกนันกัวจิยัก็อาจจะท าการซกัถามบุคคลใดบุคคลหน่ึงในประเด็นใดๆท่ีสงสัยก็ได ้

จาการศึกษาความหมายของการสนทนากลุ่มสามารถสรุปไดด้งัน้ีการสนทนากลุ่ม(Focus 
Group) เป็นการให้ผูร่้วมสนทนาไดพู้ดแสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีผูว้ิจยัตั้งไว ้ ความแตกต่าง 
ก็คือ การสนทนากลุ่มผู ้ร่วมสนทนาจะมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆตามความคิดเห็นและ 
ประสบการณ์ของผูร่้วมสนทนา  ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มนั้นไม่ได้เน้นให้มีการอภิปรายแต่เป็น   
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การตอบค าถามเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยผูใ้ห้ สัมภาษณ์โตต้อบกบัผูว้ิจยั ไม่ไดใ้ห้แสดงความคิดเห็น
อภิปรายค าตอบของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนอ่ืนในกลุ่ม  ดงันั้น การสัมภาษณ์กลุ่มจึงเหมาะท่ีจะน าไปใช้
ในการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพความเป็น จริงท่ีเกิดข้ึน ขอ้เท็จจริงหรือความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง ท่ีตอ้งการขอ้มูลจากคนหลายคนท่ีใหส้ัมภาษณ์พร้อมกนั  ส่วนการอภิปรายกลุ่มนั้นเหมาะ
ท่ีจะใชใ้นการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆเพื่อให้ได้
ค  าตอบในประเด็นท่ีผู ้วิจยัตอ้งการศึกษา จึงเหมาะกบัการวิจยัท่ีตอ้งการหารูปแบบโครงสร้าง หรือ 
แนวคิดใหม่ๆ 
 
 2.4.2  ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม 

สุวิมล ว่องวาณิช (2550, หน้า 344 - 345) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนในการใช้เทคนิคการจดั
กลุ่มสนทนาของ Stewart and Shamdasani (1990) ไวด้งัน้ี 
             ขั้นท่ี 1 การนิยามปัญหาและก าหนดประเด็นค าถามในการศึกษา การก าหนดเร่ืองท่ีจะ
ท าการศึกษาอาจจะเกิดมาจากแนวคิด ทฤษฎี หรือเร่ืองท่ีสนใจ โดยน าประเด็นปัญหาซ่ึงเป็น
วตัถุประสงค์ในการศึกษามาก าหนดเป็นตวัแปรแล้วสร้างเป็นแนวค าถามย่อย ๆ ท่ีสามารถตอบ
วตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนและเป็นเหตุเป็นผลมากท่ีสุด 

ขั้นท่ี 2 การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  ขนาดของกลุ่มผูข้า้ร่วม
สนทนานั้ นควรมีพอเหมาะ หากน้อยเกินไปจะท าให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ข้าร่วมสนทนามี
นอ้ย  และหากผูเ้ขา้ร่วมสนทนามีมากเกินไป โอกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็นอย่างทัว่ถึงก็จะมีน้อย
การเลือกตวัอย่างท่ีเข้าร่วมกระบวนการควรค านึงถึงภูมิหลังของผูเ้ข้าร่วมสนทนาให้มีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนั 

ขั้นท่ี 3 การก าหนดผูเ้ขา้ด าเนินการสนทนา (moderator) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเป็นผูน้ าและ
ก ากบัการสนทนาให้ด าเนินไปตามหัวขอ้การวิจยัและตามแนวทางการสนทนา เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
ตรงกนัความเป็นจริงและครอบคลุมภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้

ขั้ น ท่ี  4 การก าหนดแนวทาง/คู่ มือการสนทนาและทดลองใช้  โดยการศึกษา
จุดมุ่งหมายและตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา มีการจดัล าดบัความคิดและแนวทางการสนทนาไวล่้วงหนา้
เป็นขั้นตอน  ช่วยใหผู้ด้  าเนินการสามารถด าเนินการสนทนาในขอบเขตท่ีเหมาะสม 

ขั้นท่ี 5 การคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม  พยายามใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
หรือองค์กรท่ีสนับสนุนให้มีการจดัสนทนากลุ่มเป็นแหล่งคดัเลือก  อาจใช้วิธีการสุ่มเพื่อคดัเลือก
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา โดยค านึงถึงตน้ทุนและคุณภาพของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา  ตอ้งระวงัไม่ให้เกิดอคติใน
การเลือกกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมสนทนา 
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ขั้นท่ี 6 การด าเนินการจดักลุ่มสนทนา  ผูด้  าเนินการสนทนาสร้างบรรยากาศให้
ผูเ้ข้าร่วมสนทนามีความคุ้นเคย มีการแนะน าตวั การเสนอจุดประสงค์ของการจดัสนทนากลุ่ม      
การขออนุญาตบนัทึกขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง  การด าเนินการสนทนาให้ครอบคลุมประเด็น
ท่ีตอ้งการให้เกิดการอภิปรายครบถว้น  ควบคุมการสนทนาให้อยูใ่นประเด็น  เปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี  โดยไม่ช้ีน าค าตอบท่ีตอ้งการใหเ้กิด 

ขั้นท่ี 7 การวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูล  ขอ้มูลในเคร่ืองบนัทึกเสียงจะถูกถอดออกมา
เป็นสนทนาเพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป  โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่มกัใช้การท า
เคร่ืองหมายในข้อความส าคัญแล้วมีการจดัหมวดหมู่ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี         
มีการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวเิคราะห์ 

 ขั้นท่ี 8 การจดัท ารายงานผลสนทนา   การเขียนรายงานผลการจดักลุ่มสนทนาก็
เหมือนกบัการจดัท ารายงานการวิจยัทัว่ไป ศึกษาประเด็น น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นค าตอบในประเด็น
วจิยั แลว้เขียนเป็นขอ้คน้พบ 

ชาย โพธิสิตา (2550, หนา้ 22)ไดป้รับขั้นตอนของ Stewartand Shamdasani(1990) ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหาการวจิยั 
ขั้นท่ี 2 ก าหนดกรอบการเลือกตวัอยา่ง 
ขั้นท่ี 3 ก าหนดผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม 
ขั้นท่ี4 สร้าง/ทดสอบแนวค าถาม 
ขั้นท่ี 5 เลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
ขั้นท่ี 6 จดัสนทนากลุ่ม 
ขั้นท่ี 7 จดัระเบียบขอ้มูล 
ขั้นท่ี 8 วเิคราะห์ขอ้มูล 
ขั้นท่ี 9 เขียนรายงาน  

2.4.3 ประเด็นทีต้่องพจิารณาในกระบวนการจัดกลุ่มสนทนา 
สุวิมล ว่องวาณิช (2550, หน้า 343-349) ได้กล่าวว่าการจัดกลุ่มสนทนาจะประสบ

ความส าเร็จข้ึนอยู่กับปัจจยัหลายประการ เช่น คุณภาพของผูเ้ก่ียวข้องในการจดักลุ่มสนทนา       
การก าหนดสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ ความร่วมมือของสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุม  ความถูกตอ้ง
ในการบันทึกข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น  การจัดกระบวนการกลุ่มจึงมีประเด็นท่ีควร
พิจารณาดงัต่อไปน้ี  
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 1.  ผู้ด าเนินการจัดกลุ่มสนทนา 
เทคนิคการจดักลุ่มสนทนาจะมีผูด้  าเนินงานหลายฝ่าย  ได้แก่  ผูด้  าเนินการจดักลุ่ม

สนทนาผูบ้ ันทึกการสนทนา   และผูด้  าเนินการจดักลุ่มสนทนา  ผูว้ิเคราะห์ข้อมูลและผูจ้ดัท า
รายงาน  โดยบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายจะมีความแตกต่างกนัดงัน้ี 
                         1.1  ผูด้  าเนินการจดักลุ่มสนทนา (moderator) เป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีในการด าเนินการ
สนทนาจุดประเด็นค าถามเพื่อคน้หาค าตอบและสร้างบรรยากาศการสนทนาเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมได้
แสดงออกซ่ึงความรู้สึก   ข้อคิดเห็นต่าง ๆเป็นต้น Krueger (1994) อธิบายหลักการท างานของ
ผูด้  าเนินการอภิปราย(moderator) ว่าตอ้งให้ความสนใจกบัผูเ้ขา้ร่วม  มีความรู้สึกทางบวก  แสดง
บทบาทเป็นผูด้  าเนินการอภิปราย ไม่ใช่ผูเ้ขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น  พร้อมท่ีจะฟังส่ิงท่ีอาจจะไม่
เป็นท่ีพอใจ  ใช้ความสามารถเฉพาะตน   และต้องเตือนตังเองอยู่เสมอว่าไม่มีผูใ้ดสามารถเป็น
ผูด้  าเนินการจดักลุ่มสนทนาไดทุ้กเร่ืองหรือกบัทุกกลุ่ม  บางคร้ังคุณลกัษณะประจ าตวั เช่น เพศ  อาย ุ
ภาษา  ฐานะทางเศรษฐกิจ  มีส่วนในการส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้สึกสะดวกใจท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่แสดงก็ได้ นอกจากน้ี ผูด้  าเนินการอภิปรายตอ้งมีคุณลกัษณะส าคญั ได้แก่ ความ
เขา้ใจในกระบวน การกลุ่ม ความอยากรู้อยากเห็น ทกัษะการส่ือสาร ความเป็นมิตรและมีอารมณ์
ขนั  ความสนใจในกลุ่มคนทัว่ไป การเป็นคนเปิดกวา้งต่อความคิดใหม่ ๆ ทกัษะการฟัง  อยา่งไรก็
ตามแมว้า่จะมีการเตรียมการเป็นอยา่งดี  แต่ปัญหาก็อาจเกิดข้ึนไดใ้นการจดักลุ่มสนทนา  ทั้งการมี
ผูเ้ขา้ร่วมน้อยเกินไป  ซ่ึงอาจเกิดจากปัญหาการเผชิญแลว้ไม่มา  ผูด้  าเนินการอภิปรายตอ้งมีการจด
บนัทึกรายละเอียดเหล่าน้ีเป็นข้อมูลประกอบถึงเหตุผลท่ีไม่เข้าร่วมประชุมว่าเน่ืองจากปัญหา      
การเชิญ หรือความเหมาะสมของการให้แรงเสริมในการเขา้ร่วมหรือเหตุผลอ่ืนใด Krueger(1994) 
ไม่แนะน าให้เชิญผูเ้ขา้ร่วมเผื่อไวเ้กินอตัราท่ีก าหนด  เพราะอาจสร้างปัญหาอ่ืนตามมา  เช่น ท าให้
คนเข้าร่วมมากเกินซ่ึงก่อให้เกิดปัญหา  อาจท าให้ข้อมูลล าเอียง หรือสมาชิกมากเกินไปจนไม่
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทัว่ถึง  ทั้งน้ีจ  านวนคนเขา้ร่วมท่ีมากเกินบางคร้ังมาจากเพื่อน หรือ
สามี/ภรรยา  ท่ีมาเป็นเพื่อน  แลว้ถือโอกาสเขา้ร่วมในกระบวนการกลุ่มดว้ย  ทั้งท่ีจริงแลว้คนกลุ่มน้ี
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการเก็บขอ้มูล 

 1.2  ผูบ้นัทึกการสนทนา(Note taker) มีหน้าท่ีในการจดบนัทึกค าสนทนาโดยย่อ
ของกลุ่มผูบ้นัทึกตอ้งรู้วิธีการจดบนัทึกอย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะจะต้องบนัทึกบรรยากาศท่ี
เกิดข้ึนระหว่างการสนทนาด้วย  เช่นอารมณ์ ลักษณะท่าทางฯลฯ ของผูร่้วมสนทนา  ทั้ งน้ีเพื่อ
ประโยชน์ส าหรับ การวิเคราะห์ภายหลงั นอกจากน้ีแลว้ควรมีคุณสมบติัเฉพาะตวั ควรพูดและฟัง
ภาษาท้องถ่ินได้ดีและเข้าใจอย่างลึกซ้ึงอีกด้วย   นอกจากจะบันทึกค าสนทนาแล้ว ผู ้บันทึก          
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การสนทนายงัมีหน้าท่ี บนัทึกเสียง  บนัทึกภาพของผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มทุกคน  รวมทั้งการถอด
เทปดว้ย 

1.3  ผูอ้  านวยการจดักลุ่มสนทนา (Facilitator) เป็นผูค้อยให้การช่วยเหลือทัว่ไปใน
ขั้นเตรียมการจดักลุ่มสนทนา คอยอ านวยความสะดวก เช่น เตรียมสถานท่ี เตรียมวสัดุอุปกรณ์ และ
เคร่ืองด่ืมหรือของวา่ง รวมทั้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มตอ้งใช ้
             2.4.4  การก าหนดสมาชิกในกระบวนการสนทนากลุ่ม 

งานท่ีส าคัญของกระบวนการจดักลุ่มสนทนา คือการเลือกสมาชิกผูเ้ข้าร่วมสนทนา
หลักการส าคญัของการใช้เทคนิคน้ีอยู่ท่ีเลือกสมาชิกท่ีมีภูมิหลังคล้ายคลึงกันหรืออยู่ในบริบท
เดียวกนัความคุน้เคยกนัหรือมีภูมิหลงัคลา้ยกนัท าให้ผูด้  าเนินการสนทนากลุ่มไม่ตอ้งใช้เวลามาก
เกินในการแนะน าตวัสมาชิกท่ีอยูใ่นกระบวนการ ท าให้มีเวลากบัการอภิปรายมากข้ึน นอกจากน้ี
การท่ีผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการมีภูมิหลงัคลา้ยกนัจะมีประสบการณ์ ความเขา้ใจในประเด็นปัญหาท่ี
ตอ้งการศึกษาร่วมกนั  มีความสะดวกใจท่ีจะเสนอความคิดเห็นของตนเอง  ในขณะท่ีสมาชิกท่ีมีภูมิ
หลงัต่างกนั  ไม่คุน้เคยกนั  หรือไม่อยูใ่นบริบทเดียวกนั  อาจตอ้งใชเ้วลาในการท าความคุน้เคยกนั
นานกวา่ ดงันั้น หากสมาชิกมีระดบัการแสดงความคิดเห็นท่ีต่างกนัมาก  ก็ควรจะแยกออกเป็นสอง
กลุ่มอิสระจากกนั มิฉะนั้นสมาชิกบางกลุ่มอาจแสดงบทบาท หรือความคิดท่ีมีอิทธิพลเหนือสมาชิก
อ่ืนท าให้ ได้ข้อ มูลไม่ รอบด้าน มีผู ้เสนอขนาดของสมาชิกในการสนทนาไว้หลายคน 
เช่น Gilmore และCampbell (1996) เสนอวา่สมาชิกในกลุ่มควรมีประมาณ 6 – 12  คนหรือประมาณ
6 – 9 คนตามข้อ เสนอของ  Lowa  State University  Extension (2001) ในขณะท่ี  Morgan และ
Scannell (1998) เห็นว่าขนาดของการสนทนากลุ่มโดยทัว่ไปจะก าหนดขนาดไวท่ี้  6 – 10 คน แต่
ขนาดของกลุ่มท่ีเหมาะสมยงัข้ึนอยูก่บัประเด็นท่ีก าหนดให้อภิปราย  และเวลาท่ีใช้ในการประชุม
กลุ่ม ทั้งน้ีถา้กลุ่มประกอบดว้ยจ านวนสมาชิกนอ้ยคน  ผูด้  าเนินการอภิปรายตอ้งเขา้ใจวา่อาจจะเป็น
การก าหนดภาระงานให้กบัสมาชิกมากเกินไป หรือหากสมาชิกมีจ านวนมาก  เวลาท่ีแต่ละคนจะ
แสดงความคิดเห็นก็จะนอ้ย  ดงันั้นการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่มตอ้ง
พิจารณาว่าสมาชิกแต่ละคนจะมีเวลาโดยเฉล่ียได้แสดงความคิดเห็นคนละก่ีนาที  ถ้าใช้สมาชิก
น้อย  ประเด็นน้อย  เวลามาก  สมาชิกแต่ละคนต้องแสดงความคิดเห็นมาก หรือถ้าใช้สมาชิก
มาก  ประเด็นอภิปรายมาก  เวลาประชุมนอ้ย  สมาชิกจะมีโอกาสพูดนอ้ยมาก  แต่ท่ีส าคญัผูเ้ขา้ร่วม
ในกระบวนการกลุ่มควรมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนัในภูมิหลงัและเป็นตวัแทนภาคหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ของประชากร 
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 2.4.5  การก าหนดเวลาทีใ่ช้ในการสนทนากลุ่ม 
 การสนทนากลุ่มแต่ละคร้ังจะใช้เวลาท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มข้ึนอยู่กับขอบเขต และ
ลกัษณะของปัญหาท่ีตอ้งการศึกษา  ลกัษณะของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา  ปฏิสัมพนัธ์ ความเคล่ือนไหว
ภายในกลุ่ม และบรรยากาศของการสนทนา ควรใชเ้วลาในการประชุมประมาณหน่ึงชัว่โมงคร่ึง แต่
เต็มท่ีไม่ควรเกิน  2 ชั่วโมง และการประชุมกลุ่มควรจะอยู่ภายใต้บรรยากาศท่ีสบายไม่เป็น
ทางการ  โดยมีการสัมภาษณ์แบบ ไม่มีโครงสร้าง  ผูด้  าเนินการอภิปรายท าหน้าท่ีก ากบัให้สมาชิก
พูดคุยกนัในประเด็นท่ีมีการก าหนดล่วงหน้า และสร้างปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม ให้กลุ่มมี 
การแลกเปล่ียนความรู้สึก  ความคิดเห็น  ทศันคติร่วมกนั 

2.4.6  การบันทกึการสนทนากลุ่ม 
การบนัทึกการสนทนากลุ่มวา่สามารถกระท าได ้3 วธีิ  ดงัน้ี 

1. การจดบันทึกและการถอดความจากเทปอย่างละเอียดทุกค าพูด และบันทึก
บรรยากาศการสนทนาดว้ย วิธีน้ีเหมาะส าหรับขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็น มีเวลาพียงพอ ไม่เร่งรีบ
จุดประสงค์ของการศึกษาต้องการรายละเอียดเพื่อใช้เปรียบเทียบให้ความเห็นแตกต่างในกลุ่ม
ประชากรท่ีต่างกนั เช่น แยกตามเพศ  อาย ุกลุ่ม สถานะทางสังคม ภูมิล าเนา เป็นตน้ 

2. การจดบนัทึกการสนทนา และบนัทึกเทปประกอบ วิธีน้ีจะเน้นการจดบนัทึกอยา่ง
ละเอียด ไม่มีการถอดเทป เม่ือมีขอ้สงสัยก็จะฟังจากเทปประกอบเท่านั้น วธีิน้ีเหมาะส าหรับการวจิยั
ท่ีมีเวลาจ ากดั การสนทนาใชเ้วลามาก 

3. การจดบนัทึกอยา่งเดียว โดยไม่ตอ้งบนัทึกเทป วิธีน้ีเหมาะสมส าหรับการวิจยัท่ีใช้
เวลาน้อย ประเด็นในการวิจยัเป็นเร่ืองง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน หรือจดักลุ่มสนทนาเพื่อศึกษาประกอบ
เทคนิคอ่ืน ๆ 
             2.4.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 

          การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มวา่ ขอ้มูลท่ีเป็นถอ้ยค าหรือขอ้ความท่ีมาจาก
การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึ งอาจใช้ค  าท่ี ต่ างกัน  แต่ทว่ามีความหมาย
เหมือนกัน  เพราะฉะนั้ นผูท่ี้ท  าหน้าท่ีวิเคราะห์ข้อมูลต้องมีการเปรียบเทียบค าตอบว่ามีความ
คลา้ยกนั  เหมือนกนั  เก่ียวขอ้งกนั  หรือไม่เก่ียวขอ้ง  นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง  สมาชิกผู ้เข้าร่วมประชุมพูดในบริบทเดียวกันหรือไม่ และค านึงถึงน าหนักของ
ค าตอบ  ความคงเส้นคงวาของค าตอบ  การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการสนทนากลุ่มตอ้ง
กระท าท าอยา่งเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนส าคญั 6 ขั้นตอน คือ 

1. การจัดล าดับค าถามและการให้เวลาผู ้ตอบคุ้นเคยกับประเด็นค าถามท่ีใช้ใน        
การสนทนา 
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2. การจบัประเด็นท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มและมีการบนัทึก 
3. การลงรหสัขอ้มูล 
4. การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลซ ้ า ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกระบวนการกลุ่มหรือ

เกิดข้ึนภายหลงัโดยการใหส้มาชิกตรวจสอบรายงานขอ้เขียน 
5. การตรวจสอบระหวา่งผูด้  าเนินการอภิปรายกบัผูช่้วย หลงัการสนทนากลุ่ม 
6. การแลกเปล่ียนรายงานระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมในกระบวนการกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มจะมีระดบัของการแปลความหมายท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงเป็นค่าต่อเน่ืองเร่ิมตั้ งแต่ขอ้มูลดิบ  การบรรยาย  การตีความ  และขอ้เสนอแนะ  ในส่วนของ    
การวิเคราะห์และรายงานผลนั้ น  วิธีการต่างกันตามแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการเก็บ  ได้แก่  การ
วิ เค ราะ ห์ จาก  ท รานสค ริปต์  ( transcript – baser  analysis) ก ารวิ เค ราะ ห์ จาก เทป  ( tape – 
baser  analysis)     การวิเคราะห์จากการบนัทึกยอ่ (note – baser  analysis) การวเิคราะห์จากความจ า 
(memory – baser  analysis) เป็นตน้ อย่างไรก็ตามวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลในช่วงแรกควรด าเนินการ
โดยหลัง  การสนทนากลุ่มผูด้  าเนินการอภิปรายจะสรุปประเด็นให้สมาชิกฟังทันที   เป็นการ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการสรุปความคิดเห็นของกลุ่ม  เพื่อเป็นการหาผลสรุป
เบ้ืองตน้จากขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการสนทนา สามารถเพิ่มเติมประเด็น  หรือแกไ้ขขอ้ผดิพลาดจากการ
สรุปไดก่้อนส้ินสุดการประชุมกลุ่ม  หลงัจากนั้นคณะผูท้  างานตอ้งมาร่วมกนัในการสรุปผลการจดั
กลุ่มสนทนา  เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อนของกระบวนการจัดสนทนา  ซ่ึงจะเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการจดักลุ่มสนทนาคร้ังต่อไปในกรณีท่ีมีการประชุมกลุ่มมากกว่า  1 กลุ่ม  หลงัจากส้ินสุด
ก ารส น ท น าก ลุ่ ม แ ล้ ว  จ ะ มี        ก าร วิ เค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล โด ย ใช้ ก าร วิ เค ร าะ ห์ เน้ื อ ห า 
(Content  anal analysis) มีการจดัหมวดหมู่ของข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม แล้วสรุปเป็นข้อ
ค้นพบจากการเก็บข้อมูลโดยน าเสนอตามหัวข้อท่ีก าหนด ในขั้ นตอนน้ีอาจใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

 2.4.8.  ข้อดีของเทคนิคการจัดกลุ่มสนทนา 
          สุวิมล ว่องวาณิช (2550, หน้า 349) กล่าวว่าการจดักลุ่มสนทนาเป็นเทคนิคการวิจยัเชิง

คุณภาพท่ีมีประโยชน์ต่อการระบุความตอ้งการจ าเป็น(needs  identification) เน่ืองจากเปิดโอกาสให้
ผูเ้ข้าร่วมสนทนา สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกจากสภาพท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้นได้อย่าง
เต็มท่ี  และสามารถแสดงความรู้สึกออกมาทั้งในดา้นค าพูด ท่าทาง  สีหน้าไดโ้ดยตรง  ผลจากการ
สนทนากลุ่มท าให้รับทราบขอ้คิดเห็น ปฏิกิริยาโตต้อบ  และความตอ้งการจ าเป็นของกลุ่มทนัที  ท า
ให้ไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจน  การมีปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มท าให้เกิดพลวตัในการกระตุน้และส่งเสริมความ
คิดเห็นของผูเ้ข้าร่วมสนทนา  ข้อมูลท่ีได้จึงมีความหลากหลายและลึกซ้ึง นอกจากน้ีการเก็บ
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รวบรวมขอ้มูลก็ใชร้ะยะเวลาสั้นไม่ตอ้งยุง่ยากในการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ประการสนทนาค่าใช้จ่าย
ต ่า ท าไดส้ะดวก  บรรยากาศสร้างสรรค์  ง่ายต่อการท าความเขา้ใจในความคิดของสมาชิก มีความ
ยดืหยุน่สูงในทางปฏิบติั  

2.4.9.  ข้อจ ากดัของเทคนิคการจัดกลุ่มสนทนา 
            สุวิมล ว่องวาณิช (2550, หน้า 350) ได้กล่าวว่าเทคนิคการจดักลุ่มสนทนามีข้อจ ากัด 

เช่นเดียวกบัเทคนิคการเก็บขอ้มูลแบบอ่ืน ๆ กล่าวคือในขั้นตอนของการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ความเป็นเอกพนัธ์และเป็นตวัแทนของกลุ่มประชากรเพื่อให้สามารถสรุปอา้งอิงผลการวิจยัไดน้ั้น
ค่อนขา้งด าเนินการไดย้าก  ตอ้งอาศยัทกัษะ ความรู้ความเขา้ใจ  และประสบการณ์จากผูด้  าเนินการ
จึงจะท าให้การสนทนากลุ่มประสบความส าเร็จ และยิ่งถ้าผูด้  าเนินการสนทนามีความล าเอียงใน  
การสนทนา  ตั้งประเด็นค าถามในลกัษณะการช้ีน า  มีการชกัจูง สอดแทรกความคิดเห็นของตนเอง
ในระหว่างการประชุมจะยิ่งท าให้ค  าตอบท่ีได้รับจากประชุมกลุ่มบิดเบือนไปจากความเป็นจริง
ประกอบกับข้อมูลท่ีได้รับจากการใช้เทคนิควิธี น้ี เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพซ่ึงมีความยากใน              
การวิเคราะห์และสรุปผล  ความส าเร็จของกระบวนข้ึนอยู่กับทกัษะความสามารถของผูด้  าเนิน    
การอภิปราย ความพยายามในการก าหนดสมาชิกท่ีมีลกัษณะธรรมชาติคลา้ยคลึงกนัซ่ึงไม่สามารถ
กระท าไดง่้ายนกั 
  จากศึกษาเก่ียวกบัการสนทนากลุ่มสามารถสรุปได้ว่า การสนทนากลุ่มคือการสนทนา
อภิปรายโตต้อบอยา่งอิสระระหวา่งสมาชิกในกลุ่มตามประเด็นท่ีก าหนดและการสนทนากลุ่มเป็น
วธีิการเก็บรวมรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
 

2.5  บริบทของโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพูน 
   โรงเรียนวดัอรัญญารามเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2478 
เลขท่ี 22/1 หมู่ท่ี 2 ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน โดยใชท่ี้ดินของวดัอรัญญาราม (แม่
สะป้วด) มีพื้นท่ี 4 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา มีเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือหมู่ท่ี 2 บ้านแม่สะป้วด มี
จ านวน 250 ครัวเรือน หมู่ท่ี 14 บา้นสบสะป้วด มีจ านวน 160 ครัวเรือน และหมู่ท่ี 10 บา้นกอลุง มี
จ านวน 200 ครัวเรือน มีอาคารเรียน 5 หลงั อาคารเอนกประสงค์  1 หลงั บา้นพกัครู 2 หลงั ห้องน ้ า
ห้องส้วม 3 หลงั เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนตน้ มีจ านวนนกัเรียน 159 คน 
ขา้ราชการครู 14 คน ช่างไฟฟ้า 1 คน สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนบางส่วนเป็นชาวเขา ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม รับจา้งทัว่ไปมีรายไดน้อ้ย ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
 ปัจจุบนัโรงเรียนวดัอรัญญารามเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนปฏิรูป
ทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสีขาว 
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(โรงเรียนปลอดภยัจากยาเสพติด)  โรงเรียนตน้แบบธนาคารโรงเรียน (ได้รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาแม่ทา) 
 
ตารางที ่2-1  แสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามเพศ ระดบัวฒิุการศึกษา และงานท่ีรับผดิชอบ 

ที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิ วชิาเอก งานที่รับผดิชอบ 

1 นางสาววไิลวรรณ 
                      ยะสินธ์ 

ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

บริหารสถานศึกษา 

2 นางรสสุคนธ์  
                      อน้ดว้ง 

ครู คบ. วทิยาศาสตร์
ทัว่ไป 

ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.3 สอน
วชิาคณิตศาสตร์,  ม.1- ม.3 
งานดา้นงบประมาณการเงิน 

3 นายจกัรพงศ ์  
            กนัทะวงคว์าร 

ครู กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ครูประจ าชั้น ป.4 งาน
กิจการนกัเรียน 

4 นายสมศกัด์ิ   ไชยโย ครู คบ. บริหาร
การศึกษา 

ครูสอนวชิาการงาน,ศิลปะ 
ดนตรี 
สอนวชิาสังคมศึกษาฯ ชั้น 
ม.1 – 3   งานพสัดุ,               
งานบุคลากร 

5 นางพทัธยา  สานตา ครู ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สอนปฐมวยั 

6 นางสาวศุภลกัษณ์  
                 มะโนพรม 

ครู วท.บ. ภูมิศาสตร์ สอนปฐมวยั/พี่เล้ียงเด็ก
พิการ 

7 นางสาวสุธีรา  
                วงคต์นักาศ 

ครู ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ครูประจ าชั้น ป.1 งาน
อนามยัโรงเรียน 

8 นางไพรวลัย ์  
        ตน้พิพฒัน์พงษ ์

ครู ศษ.บ. ประถมศึกษา ครูประจ าชั้น ป.2 
งานอนามยัโรงเรียน 

9 นายสุเทียน    
                 บุญเวยีง 

ครู  คบ. ประถมศึกษา ครูประจ าชั้น ป.6  งาน
อาคารสถานท่ี,  งาน
ประชาสัมพนัธ์ 

10 นางอ าพร  สุขกาศ ครู วท.ม. เกษตร ธุรการ  
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ตารางที ่2-1  ต่อ  แสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามเพศ ระดบัวฒิุการศึกษา และงานท่ีรับผดิชอบ 
ที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิ วชิาเอก งานที่รับผดิชอบ 

11 นางชฏาทอง  
                   จินะกาศ 

ครู คบ. บรรณารักษ ์ ครูประจ าชั้น ป.3 งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน,งาน 

15 นายพงษศ์กัด์ิ   
                     จ้ีรัตน์ 

ครู คบ. พลศึกษา ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.2 
สอนวชิาสุขศึกษา ป.1 - 6   
และพลศึกษา (ม.1 – ม.3) 
งานอาคารสถานท่ี กีฬา 

16 นางสุชาดา   ไชยโย ครู คบ. ประถมศึกษา ครูประจ าชั้น ป.5 วชิาการ 
ช่วงชั้นท่ี 2  งานพสัดุโรงเรียน 

 

2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
 นุชรัตน์  คนัธหตัถี (2542, บทคยัอ่) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณครูของ
ครูประถมศึกษาตามทรรศนะของผูบ้ริหารสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมาผล
การศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารโดยส่วนรวมและจ าแนกตามสถานภาพมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณครู 
ส่วนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณครูของครูประถมศึกษาตามทรรศนะของผูบ้ริหารสังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมและรายอยูใ่นระดบัการปฏิบติัแทนทุกคร้ัง โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นครูตอ้งรักและเมตตาศิษย ์ดา้นครูตอ้งอบรมสั่งสอน
ศิษย ์ดา้นครูตอ้งไม่ท าตนเป็นปฏิปักต่อความเจริญของศิษย ์ดา้นครูตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์
จากศิษย ์ดา้นครูยอมรับและศรัทธาในวิชาชีพครู ดา้นครูตอ้งปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ดา้นครูพึง
ช่วยเหลือครูและชุมชน และ ดา้นครูพึงปฏิบติัตนเป็นในการอนุรักษ ์

จรรยา  วรรณเวช (2538, บทคดัย่อ) ศึกษาคุณลกัษณะของครูท่ีพึงประสงค์ ตามทศันะ
ของผูบ้ริหาร และครูอาจารยโ์รงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา
พบวา่ ลกัษณะครูท่ีพึงปรารถนา ตอ้งมีทกัษะดา้นการสอน ทกัษะดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีของครู และ
มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน นอกจากน้ียงัพบวา่ ครูอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง
ต่างกนัมีทศันะต่อคุณลกัษณะของครูท่ีพึงปรารถนา ไม่แตกต่างกนั 

ชูชาติ รักวงศ์ (2540, บทคดัย่อ) ศึกษาคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของครูประถมศึกษา 
ตามการรับรู้ของครู และผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตพื้นท่ี
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ครูจ านวน 245 คน และผูบ้ริหาร จ านวน 74 คน โรงเรียน



49 
 

สังกดัส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ผลการวิจยัพบว่า 
คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีครูปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุดทุกขอ้ ขอ้ท่ีปฏิบติัมากท่ีสุดเป็น
อนัดับแรก คือการสนับสนุนหรือจดักิจกรรมเพื่อช่วยพฒันาคุณลักษณะของผูเ้รียนส่วนครูกับ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของครูประถมศึกษา สังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาแห่งชาติในเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกไม่แตกต่างกนั  
 ศิริมา จงัพนาสิน (2548, บทคดัย่อ) ศึกษาการพฒันาจรรยาบรรณครูโรงเรียนอกชนใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่มีการมีจรรยาบรรณครูอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาวา่ดว้ยจรรยาบรรณครู
รายขอ้พบวา่มีการพฒันาระดบัมากท่ีสุดอยู ่2 ดา้น คือ ดา้นครูตอ้งอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริม
ความรู้ทกัษะและนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษยอ์ยา่งเต็มความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจและดา้นครู
ตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจอารมณ์ และสังคมของศิษย ์
และผลการเปรียบการพฒันาจรรยาบรรณครู โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียนพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนทุกขนาด มีการพฒันาจรรยาบรรณครู ทั้งภาพรวมและ
รายขอ้แตกต่างกนั 
 อาภสัรา ดียิ่ง (2551, บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโรงเรียน
ในกลุ่มสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวนัออก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผล
การศึกษาพบวา่ ขา้ราชการครูโรงเรียนในกลุ่มสหวทิยาเขตกรุงเทพตะวนัออกสังกดัส านกังานพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยภาพรวม  และรายขอ้
พบวา่ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ 
  ปนดัดา วฒัโน และปรีชา วจิิตรธรรมรส ( 2554, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมี
ต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูในภาคตะวนัออกผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพไดรั้บอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพมีอิทธิพล
มากท่ีสุด รองลงมา คือ เจตคติต่อวิชาชีพ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน และแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังาน ตามล าดบั  
  กมลทรรศน์ แซ่เฮง (2542 , บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดันครศรีธรรมราชผลการศึกษาพบว่า
การปฏิบติัตามจรรยาบรรณครูของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดั
นครศรีธรรมราช โดยส่วนรวมและรายองคป์ระกอบอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีมีวยัวฒิุต่างกนั ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณครูโดย
ส่วนรวมและรายองคป์ระกอบไม่แตกต่างกนั ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา 
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จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีมีประสบการณ์การด ารงต าแหน่งต่างกนั การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
ครูโดยส่วนรวมไม่แตกต่างกนั  
   นริศรา เหมหงษา (2552, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการศึกษา
พบวา่ การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงลาดับ  จากมากไปหาน้อย  คือด้านจรรยาบรรณต่อ
ผูรั้บบริการ ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพดา้นจรรยาบรรณ
ต่อสังคมและดา้นจรรยาบรรณต่อตนเองตามลาดบั ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคล
ด้านเพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์การทางาน และวิทยฐานะต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูของครูในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
  พิบูลย ์ กระแสสุข (2542, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการส่งเสริมพฤติกรรมครูตามจรรยาบรรณ
ในโรงเรียนสังกดัส านักงานประถมศึกษาอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า สภาพ
พฤติกรรมครูตามจรรยาบรรณ ครูไดแ้สดงออกอยา่งชดัเจนในดา้นการแสวงหาความร่วมมือในการ
พฒันาศิษย ์โดยมีการสอบถาม ปรึกษาผูป้กครองและเพื่อนครูในดา้นส่วนตวัพบว่าครูมีการตั้งใจ
สอน ไม่ขาดการสอนโดยไม่จ  าเป็นสอนโดยมาปิดบังความรู้ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด เป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการแต่งกายครูประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยอ์ยูใ่นระดบัสูง คือ การแต่งกาย
สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะสุภาพเรียบร้อย ตั้ งในปฏิบัติงานและไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด             
มีพฤติกรรมท่ีน่าสังเกตว่ามีครูแสดงออกอยู่อันดับท้ายแม้จะอยู่ในเกณฑ์สูง คือการประหยดั 
ซ่ือสัตย ์อดทน มีวินัย ระวงัในการกระท าและการพูดของตน กิริยามารยาท ไม่ลงโทษเกินเหตุ        
มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน ในขณะท่ีครูมีการแสดงพฤติกรรมน้อยในเร่ืองต่อไปน้ี 
ด้านการสอนคือ เร่ืองการจดัการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียน การจดั
กิจกรรมเพื่อมุ่งสู่ผลจรองๆ ซ่ึงสรุปไดว้า่ครูยงัไม่ทุ่มเทเพื่องานการสอนอย่างจริงจงั ขาดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานในด้านส่วนตวัและเพื่อร่วมงานพบว่า ครูมีปัญหาเร่ืองความสามัคคี การพูด
ส่อเสียดนินทา ไม่เปล่ียนพฤติกรรมการสอนให้ทนัต่อวิทยาการ ขาดการวางแผนเพื่อพฒันาตน    
ไม่นิยมศึกษาความรู้จากเอกสารต ารา มีปัญหาการยอมรับผลงานทางวิชาการและไม่ประชาสัมพนัธ์
ผลงานของเพื่อนครูมาเป็นของตนเอง และองคก์รวิชาชีพครูร่วมมือกนัทางดา้นส่วนตวัมากกวา่งาน
พฒันาวิชาการทางอาชีพ ในดา้นการเป็นผูน้ าในการอนุรักษพ์ฒันาภูมิปัญญาและวฒันธรรม พบวา่         
ครูมีพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณนอ้ย 
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 พวงเพชร ฮวดสิริ (2538, บทคัดย่อ) ศึกษาวินัยและจริยธรรมของครู : ศึกษากรณี
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลยั ผลการศึกษาพบวา่ ครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลยั มีวินยัและจริยธรรม
ในทุกด้านโดยเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์สูง เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการค านึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ผูเ้รียน ด้านการมุ่งมั่นในการท าประโยชน์แก่สังคม ด้านการประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี ด้าน       
การปฏิบัติตามระเบียบ ด้านการตรงต่อเวลาและด้านการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการเรียน      
การสอนอยูใ่นเกณฑสู์ง 
 ไชยยนต์  ไชยถาวร (2540, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาความตอ้งการการพฒันาครูในโรงเรียน 
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนผลการศึกษาพบวา่ ครูมีความ
ตอ้งการพฒันาบุคลากรอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดา้นจุดมุ่งหมายของการพฒันามีความตอ้งการมาก
ท่ีสุดเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนทันต่อเหตุการณ์  เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะใน            
การปฏิบติังาน และให้สังคมเห็นวา่ครูมีการพฒันาตลอดเวลา ดา้นกิจกรรมของการพฒันา มีความ
ต้องการมากเก่ียวกับการส่งเสริมแหล่งค้นควา้การศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาการสับเปล่ียน
หมุนเวยีนงาน การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
 เทวมิตร รุ่งเรืองวงศ์ (2541, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
พายพั พบว่า ด้านการฝึกอบรม การสัมมนาและศึกษาดูงาน พบว่า ปัญหาในเร่ืองการส่งเสริม      
การฝึกอบรม สัมมนาจ านวนบุคลากรมีนอ้ย ผูไ้ดรั้บโอกาสมกัเป็นคนเดิม ประกอบกบัภาระหนา้ท่ี
การสอนมาก จึงเกิดความไม่เท่าเทียมกนั แต่ตอ้งส่งเสริมเขา้ร่วมการฝึกอบรม และสัมมนา 
 นวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ (2552, บทคดัย่อ) ศึกษาการปฏิบติัตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อ 
การประเมินคุณภาพภายนอกด้านผูบ้ริหาร ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2พบว่าทางสถานศึกษาจดัตั้งผูรั้บผิดชอบงานสัมพนัธ์ชุมชน
เพื่อใหบ้ริการแก่ชุมชนในดา้นต่าง ๆ ผูบ้ริหารหรือตวัแทนควรเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งมี
การเชิญผูป้กครองและชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรม ของสถานศึกษาหรือมีผูรั้บผิดชอบประสานงานเพื่อ
เป็นศูนยก์ลางเครือข่ายผูป้กครอง และ ครู ผูป้กครองคณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการวางแผน
ร่วมกนัและมีการติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนมีการประชาสัมพนัธ์และ เปิดโอกาสให้
ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน รวมทั้งปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบั
ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน และร่วมกนัประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
 กานนท ์ อินทปัญญา (2549, บทคดัยอ่) ศึกษาการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู ของครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ผลการวจิยัของพบวา่ ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนควรจดัอบรมให้ครูไปศึกษาดูงานเร่ืองนวตักรรมการ
ใชส่ื้อ  
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 สิริณา เมธาธราธิป (2544, บทคัดย่อ) ศึกษาความต้องการการพัฒนาบุคลากรครูใน
โรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ บุคลากร
ครูมีความตอ้งการมากท่ีสุดในดา้นความรู้เก่ียวกบัวิชาเฉพาะท่ีท าการสอนรองมาตอ้งการกิจกรรม
ในการศึกษาดูงาน ความรู้ด้านหลกัสูตรการสอน ด้านทกัษะวิชาชีพ มีความตอ้งการมากในดา้น   
การพฒันาตนเองให้เป็นคนทนัต่อเหตุการณ์ตามการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั เทคนิคการสอนแบบ
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและการสร้างแรงจูงใจแก่นกัเรียน  

 ศิริพรรณ ดิลกวฒันานันท์ ( 2551, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองความต้องการในการพฒันาสู่
มาตรฐานวิชาชีพครูของบุคลากรครูในโรงเรียนพระหฤทยั จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ครูขาดการใช้
ส่ือนวตักรรมและไม่ไดรั้บการพฒันาทางดา้นส่ือเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนครูจึงควร
ไดรั้บการพฒันาดา้นความสามารถเก่ียวกบัเทคโนโลย ี 
 พิสมัย กองค า (2545, บทคดัย่อ) ศึกษาการพัฒนาครูอนุบาลตามความคาดหวงัของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ครูควรพฒันาทางดา้นกิริยา
วาจาสุภาพอ่อนโยน มีความขยนัขนัแข็งในการปฏิบติัและมีความสามารถควบคุมอารมณ์ ด้าน
ความรู้ความสามารถ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 พชันี บุญรัศมี (2552, บทคดัยอ่) เร่ืองการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2พบว่าครูควรมี         
การพัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอ และปรับเปล่ียนตนเองตามภาวการณ์ปัจจุบันและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ขา้ราชการครูเขา้ร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการและน า
ความรู้มาเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืน และควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างสม ่ าเสมอ ในเชิงประจักษ์  ส่งเส ริมให้ข้าราชการครูท่ี มีความรู้
ความสามารถเป็นวิทยากร มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพครู สนับสนุนให้ได้รับการพฒันา
ความสามารถในการทาวจิยัในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอยา่งมีระบบ 
 นภา ฟ้าเกียรต์ิ (2547, บทคดัย่อ) ศึกษาแนวทางส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนของครู
ระดบัประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ โรงเรียนไดส่้งเสริมและ
ตอ้งการให้ส่งเสริมมากในกิจกรรมจดัแระชุมช้ีแจงให้ทราบ นโยบาย วตัถุประสงค์และบทบาทท่ี
ตอ้งการท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน รองลงมาคือ จดัให้มีการอบรมเพื่อพฒันา
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนจะเป็นแนวทางท่ีส่งผลให้การท าวิจยัในชั้นเรียน   
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด  

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องไม่พบความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของทั้ ง
ผูบ้ริหารและครูแต่พบว่า การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูด้านครูตอ้งอบรม สั่งสอน 
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ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ทกัษะและนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษยอ์ย่างเต็มความสามารถด้วยความ
บริสุทธ์ิใจและดา้นครูตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญาจิตใจอารมณ์ 
และสังคมของศิษย ์ควรหาแนวทางการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทางดา้นมาตรฐานการปฏิบติั
ตน หรือจรรยาบรรณวิชาชีพครู และทางด้านครูต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากศิษย ์ด้านครู
ยอมรับและศรัทธาในวิชาชีพครู ดา้นครูตอ้งปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ดา้นครูพึงช่วยเหลือครูและ
ชุมชน และ ดา้นครูพึงปฏิบติัตนเป็นในการอนุรักษอ์ยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่จรรยาบรรณขอ้อ่ืน 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครูโรงเรียน          
วดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  ซ่ึงผูว้ิจยัมีวิธีด าเนินการวิจยั 
ดงัน้ี  
 3.1  วธีิการวจิยั 
 3.2  ประชากร 
 3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.5  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.6  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.7  การน าเสนอขอ้มูล 
 

3.1  วธิีกำรวจิัย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
 ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาเก่ียวกับการปฏิบติัจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ใชเ้ทคนิควธีิวจิยั 3 วธีิ คือ  
 3.1.1 ศึกษาจากเอกสารและรวบรวมขอ้มูลเอกสารปฐมภูมิ คือ รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และเอกสารทุติยภูมิ คือ เอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) รายงานการประชุม วารสาร เอกสารประเภทค าสั่งแต่งตั้งโดยการศึกษาเอกสาร
ยอ้ยหลงั 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2555 ปีพ.ศ. 2556 ปีพ.ศ. 2557 บนัทึกในแบบศึกษาเอกสารเม่ือไดข้อ้มูล
น ามาวเิคราะห์เน้ือหาเขียนบรรยายในรูปการวเิคราะห์เชิงพรรณนาและสรุปเป็นความเรียง 
 3.1.2 การสังเกตพฤติกรรม ผูว้ิจยัไดส้ังเกตพฤติกรรมในช่วงเวลาปฏิบติัราชการโดย
ใชก้รอบการสังเกตจากจรรยาบรรณวิชาชีพครู (มาตรฐานการปฏิบติัตน) ฉบบัพ.ศ. 2548 จ านวน 5 
ด้านประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ จรรยาบรรณต่อสังคม เพื่อเก็บขอ้มูล และ จดบนัทึก ถ่ายภาพ 
เพื่อน ามาวเิคราะห์ต่อไป  
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 3.1.3 การสัมภาษณ์ผูว้ิจยั ไดด้ าเนินการส าภาษณ์ดว้ยตนเอง ก่อนการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั ซ่ึง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 1 คน ครู 14 คน กรรมการสถานศึกษา 3 คน ผูป้กครอง 2 คน ผูว้ิจยั
ไดก้  าหนดกรอบการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง (ภาคผนวก ข) เป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดแบบไม่มี
โครงสร้าง เพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบัทางการปฏิบติัจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครู
โรงเรียน วดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน                                                                              
 ขั้นท่ี  2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับ ครูโรงเรียน            
วดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ใชเ้ทคนิควธีิวจิยั คือ การสนทนากลุ่ม      
 3.1.4 การสนทนากลุ่ม มีผูร่้วมสนทนากลุ่มจ านวน 8 คน 
 
ตำรำงที ่3-1  แสดงขั้นตอนการวจิยั วธีิด าเนินการวจิยั และผลท่ีไดรั้บ 

ขั้นตอนกำรวจัิย วธีิด ำเนินกำรวจัิย ผลทีไ่ด้รับ 
ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั
ปัญหาเก่ียวกบัพฒันา
จรรยาบรรณวชิาชีพครูส าหรับ
ครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม       
อ  าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 

1. ผูใ้หข้อ้มูลหลกัจ านวน  
20 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 
1 คน ครู 14 คน  กรรมการ
สถานศึกษา 3 คน ผูป้กครอง 2 
คน                       
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั
ไดแ้ก่ แบบบนัทึกเอกสาร แบบ
สังเกตพฤติกรรม กรอบการ
สัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง 
3.  การรวบรวมขอ้มูลใชว้ธีิการ
สัมภาษณ์และบนัทึกขอ้มูลใน
แบบบนัทึกขอ้มูลดว้ยตนเอง 
4.  การวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจก
แจงความถ่ีตามประเด็นค าตอบ
และสรุปผลกรสัมภาษณ์ เพื่อ
น าไปเป็นแนวในการสนทนา
ในขั้นตอนต่อไป 

สภาพปัจจุบนั เก่ียวกบัการ
พฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพครู
ส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญา
ราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
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ตำรำงที ่3-1 (ต่อ)  แสดงขั้นตอนการวจิยั วธีิด าเนินการวจิยั และผลท่ีไดรั้บ 
ขั้นตอนกำรวจัิย วธีิด ำเนินกำรวจัิย ผลทีไ่ด้รับ 

ขั้นท่ี 2 แนวทางการพฒันา
จรรยาบรรณวชิาชีพครูส าหรับ
ครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม 
อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน   

1. ผูใ้หข้อ้มูลหลกั จ านวน       
8 คน  ประกอบดว้ย 
ศึกษานิเทศก ์1 คน 
 ผูบ้ริหาร 1 คน  
 ครูผูส้อน  5 คน    
 กรรมการสถานศึกษา 1 คน 
2. ใชว้ธีิการวจิยัร่วมสนทนา
กลุ่มเพื่อแสวงหาแนวทางการ
พฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
3. การรวบรวมขอ้มูล ใชว้ธีิ
บนัทึก แยกประเด็นท่ีส าคญั 
ตามกรอบการวจิยั 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ธีิการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 

 

แนวทางการพฒันา
จรรยาบรรณวชิาชีพครูส าหรับ
ครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม 
อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 

 
3.2  ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีใชแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 3.2.1 กลุ่มท่ีท าการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 20 คนโดยใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 1 คน ครู 14 คน กรรมการสถานศึกษา 3 คน ผูป้กครอง 2 คน         
 3.2.2 กลุ่มท่ีท าการสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก จ านวน 8 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบ
เจาะจง ประกอบดว้ยศึกษานิเทศก์ 1 คน ผูบ้ริหาร 1 คน หวัหนา้ฝ่ายบริหารบุคคล 1 คน หวัหนา้ฝ่าย
บริหารทั่วไป 1 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงิน  1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ1 คน กรรมการ
สถานศึกษา 1 คน ครูผูส้อน 1 คน 
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3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แนวทางการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอ     
แม่ทา จงัหวดัล าพูน ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 3.3.1 ลกัษณะเคร่ืองมือการวจิยัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
          1. แบบบนัทึกเอกสาร           
          2. แบบสังเกต   
          3. กรอบการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง มีลกัษณะและเน้ือหาตลอดจนขั้นตอน
การสร้างกรอบการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ มีลกัษณะเป็นแบบเติมค าตอบ  
    ตอนท่ี 2 สภาพปัจจุบนั และปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน  มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 
 3.3.2 การสนทนากลุ่ม จดัการสนทนากลุ่มอยา่งมีจุดมุ่งหมาย ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
คือ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาเก่ียวกับพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครูโรงเรียน         
วดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน และ แนวทางการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับ
ครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน   
 

3.4  กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 3.4.1 แบบบันทึกเอกสำร ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบแบบบนัทึกเอกสาร ในคร้ังน้ี
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี  
 1. ศึกษากรอบท่ีตอ้งการจะศึกษาจากเอกสารตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการวิจยั 
ท่ีก าหนดไว ้
 2. สร้างแบบบนัทึกตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการวจิยั 
 3. น าแบบบนัทึกเอกสารใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 4. ปรับปรุงแบบบนัทึกเอกสารใหส้มบูรณ์ 
 5. น าแบบบนัทึกไปใชบ้นัทึกเอกสารท่ีตอ้งการศึกษาโดยศึกษายอ้ยหลงั 3 ปี          
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 3.4.2 แบบสังเกต  ขั้ นตอนการสร้างและตรวจสอบแบบสังเกต  ในคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้
ด าเนินการดงัน้ี 

1. ก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการสังเกตตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการวจิยั ท่ีก าหนดไว ้ 
2. วเิคราะห์วา่ส่ิงท่ีตอ้งการสังเกตมีเหตุการณ์ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมใด ท่ีสังเกต

ไดบ้า้ง  
3. น าเหตุการณ์ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมท่ีจะสังเกตมาเรียงล าดบัการเกิด ก่อน - 

หลงั เพื่อใหง่้ายต่อการสังเกต  
4. ก าหนดสเกลการสังเกตให้เหมาะสมกับส่ิงท่ีจะสังเกต เช่น เกิดข้ึนทุกคร้ัง - 

บางคร้ัง - ไม่เกิดข้ึนเลย หรือปฏิบติัไดดี้มาก - ดี - ปานกลาง -ไม่ดี - ไม่ดีเลย เป็นตน้  
5. จดัท าแบบสังเกตฉบบัชัว่คราว 

 6. น าแบบสังเกต ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบ 
 7. ปรับปรุงเหตุการณ์ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมท่ีจะสังเกตให้เหมาะสม 

8. ปรับแบบสังเกตใหมี้รายการของส่ิงท่ีสังเกตมีความชดัเจนข้ึน 
9. จดัท าแบบสังเกตฉบบัสมบูรณ์ 

 3.4.3  กรอบกำรสัมภำษณ์แบบไม่มีโครงสร้ำง  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของ
กรอบการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
                 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครูโดยใช้
กระบวนการวเิคราะห์เน้ือหา 
                 2. น าผลจากการวิเคราะห์มาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการสร้างกรอบการสัมภาษณ์ถาม
เร่ืองแนวทางการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา 
จงัหวดัล าพูน กรอบการสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนแบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ มีลกัษณะเป็นแบบเติมค าตอบ  
  ตอนท่ี 2 สภาพปัจจุบนัและปัญหาเก่ียวกบัพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพครูส าหรับครู
โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน  มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด ครอบคลุมเน้ือหา 
5 ดา้น จ านวน 5 ขอ้ 

3.  น ากรอบการสัมภาษณ์ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบเคร่ืองมือ  
4.  น ากรอบการสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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3.4.4   กำรสนนำกลุ่ม 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาท าประเด็นการสนทนากลุ่ม 

ไดแ้ก่ เทคนิคการสนทนากลุ่ม สภาพปัจจุบนั ปัญหาพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพครูส าหรับ
ครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน เป็นตน้  

2. จดัท าประเด็นการประชุมใหค้รอบคลุมเน้ือหาท่ีจะศึกษา  
3. ออกแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม 
4. น าเคร่ืองมือเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง  
5. น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ  
6. น าขอ้คิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยท่ี์ปรึกษาไปปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือให้

สมบูรณ์เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป  

 
3.5  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.5.1 การศึกษาเอกสาร 
 ผูศึ้กษาไดน้ าเคร่ืองมือคือ แบบบนัทึกเอกสารไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 1. ผู ้ศึกษาด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากเอกสารดังต่อไปน้ี รายงาน       
การประเมินตนเอง (SAR) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รายงานการประชุม 
วารสาร เอกสารประเภทค าสั่งแต่งตั้งโดยการศึกษาเอกสารยอ้ยหลงั 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2555 ปีพ.ศ. 
2556 ปีพ.ศ. 2557 
 2. ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อน าไปวิเคราะห์ตาม
ประเด็นท่ีศึกษา และสรุปผลการศึกษาเป็นความเรียง 
 3.5.2 การสังเกต 
 ผูศึ้กษาไดน้ าเคร่ืองมือ คือ แบบสังเกตไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 1. ผูศึ้กษาด าเนินสังเกตขอ้มูลดว้ยตนเองใชเ้วลาในการสังเกตในเวลาราชการ 
 2. ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อน าไปวิเคราะห์ตาม
ประเด็นท่ีศึกษา และสรุปผลการศึกษาเป็นความเรียง  
 3.5.3 กรอบการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
 ผูศึ้กษาไดน้ าเคร่ืองมือ คือกรอบการสัมภาษณ์ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวางแผนและ
ปฏิบติัดงัน้ี  
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 1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตลา้นนา
เพื่อน าเรียนผู ้อ  านวยการโรงเรียนวดัอรัญญาราม  อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพูน เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล  
 2. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยสัมภาษณ์วนัจนัทร์ -วนัศุกร์เวลา14.00 
น. - 15.00 น. วนัจนัทร์ -วนัศุกร์ 
 3.  ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของขอ้มูล เพื่อน าไปวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถ่ีตามประเด็นค าตอบ และสรุปผลการสัมภาษณ์ 
 3.5.4 การสนทนากลุ่ม 

 ผู ้ศึกษาได้ด า เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดประชุมกลุ่ม  ผู ้ให้ข้อมูลหลัก               
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา 
จงัหวดัล าพูน ไดด้ าเนินการดงัน้ี  

1. จดัท าประเด็นการสนทนากลุ่ม และวาระการสนทนากลุ่ม รวมทั้งจดัเตรียมเอกสาร
ประกอบการสนทนากลุ่ม 

2. จดัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล และสถานท่ีจดัการสนทนากลุ่ม 
3. เม่ือไดส้ถานท่ีและเวลาท่ีชัดเจนจึงไดจ้ดัท าหนังสือเชิญสนทนากลุ่ม พร้อมแนบ

ก าหนดการประชุมและวาระการประชุมใหแ้ก่ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
4. จดัการประชุมตาม วนั เวลา ตามประเด็นและวาระการประชุม  
5. สรุปผลการประชุม และจดัท ารายงานการประชุมส่งให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมรับรอง

รายงานการสนทนากลุ่ม  
 

3.6  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 3.6.1 การศึกษาเอกสาร  
 ใช้ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารน ามาวิเคราะห์โดยเขียนบรรยายพรรณนาสรุปเป็น
ความเรียง 
 3.6.2 การสังเกต 
         ใชข้อ้มูลจากการสังเกตน ามาวเิคราะห์โดยเขียนบรรยายพรรณนาสรุปเป็นความเรียง 
 3.6.3  กรอบการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
 การวเิคราะห์สรุปขอ้มูลใชว้ธีิการแจกแจงความถ่ีตามประเด็นค าตอบและสรุปผลการ
สัมภาษณ์เป็นความเรียงเพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการสนทนากลุ่มในขั้นท่ี 2 การสนทนากลุ่ม 
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 3.6.4 การสนทนากลุ่ม  
 ใช้การสรุปผลการประชุมจากผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มได้

รับรองผลการสนทนากลุ่ม หลงัเสร็จส้ินการสนทนากลุ่ม และผูว้จิยัไดน้ ามาสรุปเป็นความเรียง 
 

3.7  กำรน ำเสนอข้อมูล 
 เม่ือได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู ้วิจ ัยได้น าเสนอผล           
การวิเคราะห์แบบตาราง และแบบบรรยายขยายความตามแนวคิดและข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได ้           
การน าเสนอรายงานในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 5 บท คือ บทท่ี 1 เก่ียวกับบทน า ความเป็นมาและ
ความส าคญัของปัญหา  บทท่ี 2 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทท่ี 3 วธีิด าเนินการวจิยั บทท่ี 4 
ผลการวจิยั บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 
 
 
 

 
 



บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 ผู ้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง “แนวทำงกำรพัฒนำจรรยำบรรณวิชำชีพครูส ำหรับครู
โรงเรียนวดัอรัญญำรำม อ ำเภอแม่ทำ จงัหวดัล ำพูน” เป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพ มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี   
เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครูส ำหรับครู
โรงเรียนวดัอรัญญำรำม อ ำเภอแม่ทำ จงัหวดัล ำพูนและเพื่อศึกษำแนวทำงกำรพฒันำจรรยำบรรณ
วชิำชีพครูส ำหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญำรำม อ ำเภอแม่ทำ จงัหวดัล ำพูน  
 ผูว้ิจยัได้รวบรวมขอ้มูลจำกเอกสำร กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบนั
และปัญหำกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครูส ำหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญำรำม  อ ำเภอแม่ทำ 
จงัหวดัล ำพูน ดงัน้ี 
 4.1 ผลกำรวเิครำะห์เอกสำร  
 4.2 ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลจำกกำรสังเกตพฤติกรรม 
 4.3 ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์แบบไม่มีโครงสร้ำง 
กรอบกำรสัมภำษณ์แบบไม่มีโครงสร้ำงผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น  2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภำษณ์ 
 ตอนท่ี 2 สภำพปัจจุบนัและปัญหำพฒันำจรรยำบรรณวิชำชีพครูส ำหรับครูโรงเรียน
วดัอรัญญำรำม อ ำเภอแม่ทำ จงัหวดัล ำพูน 
 4.4  ผลกำรวิ เครำะห์ข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่ม เพื่ อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ
จรรยำบรรณวิชำชีพครูส ำหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญำรำม อ ำเภอแม่ทำ จังหวดัล ำพูน ใช้วิธี         
กำรพรรณนำสังเครำะห์ น ำเสนอในรูปแบบควำมเรียง 
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4.1  ผลการวเิคราะห์เอกสาร 
4.1.1 การวเิคราะห์ข้อมูลจากเอกสารย้อนหลัง 3 ปี รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี, 

2555, หน้า 22, 2556, หน้า 21, 2557, หน้า 23) รายงานการประชุมปี 2555, 2556, 2557 เอกสาร
ประเภทค าส่ังแต่งตั้งปี 2555, 2556, 2557 ผลกำรวเิครำะห์ปรำกฏดงัน้ี 

 

ตารางที ่4-1 ผลกำรวเิครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR),รำยงำนกำรประชุม,ค ำสั่งแต่งตั้ง 
ดำ้นจรรยำบรรณต่อตนเอง 

 

 ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2555 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2556 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2557 
กำรประพฤติตนเป็น
แบบอยำ่งท่ีดี 

ครูชำยมีพฤติกรรม
เร่ืองกำรใชว้ำจำท่ี
ไม่สุภำพแก่ศิษย์
และบุคคลทัว่ไป 
จ ำนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 7  

ครูหญิงมีพฤติกรรม
เร่ืองกำรแต่งกำยท่ีไม่
เหมำะสมกบัควำม
เป็นครูจ ำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7  

ไม่ปรำกฏพฤติกรรม
ครูท่ีเป็นแบบอยำ่งท่ี
ไม่ดีแก่ศิษยแ์ละ
บุคคลทัว่ไป 

กำรท ำวจิยัในชั้นเรียน ครูมีกำรท ำวิจยัใน
ชั้นเรียนแต่ยงัไม่
ถูกตอ้งและไม่ครบ
ทุกคน มีจ ำนวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 
50  

ครูมีกำรท ำวิจยัในชั้น
เรียนแต่ยงัไม่ถูกตอ้ง
และไม่ครบทุกคน มี
จ ำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21 

ครูมีกำรท ำวิจยัในชั้น
เรียนแต่ยงัไม่ถูกตอ้ง
และไม่ครบทุกคน มี
จ ำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28 

กำรมำปฏิบติัรำชกำร มีครูมำปฏิบติั
รำชกำรหลงัเวลำ 
8.30 น. อยูเ่ป็น
ประจ ำ จ  ำนวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 
28 

มีครูมำปฏิบติัรำชกำร
หลงัเวลำ 8.30 น. อยู่
เป็นประจ ำ จ  ำนวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 36 

มีครูมำปฏิบติัรำชกำร
หลงัเวลำ 8.30 น. อยู่
เป็นประจ ำ จ ำนวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 42 
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ตารางที ่4-1 ต่อ 

 
จากตารางที ่4-1 พบว่า 
 ผลกำรวิเครำะห์เอกสำรดำ้นจรรยำบรรณต่อตนเองสำมำรถสรุปไดว้ำ่ ครูยงัประพฤติตน
ท่ีไม่เหมำะสมกบัสถำนภำพทั้งกำรแต่งกำย กำรเป็นแบบอยำ่งท่ีดีแก่ศิษย ์รวมถึงกำรใชถ้อ้ยค ำท่ีไม่
สภำพสุภำพกบัศิษย ์ครูยงัขำดกำรแสวงหำควำมรู้ พฒันำงำนรวมถึงกำรน ำส่ือเทคโนโลยีเทคนิควิธี
ใหม่มำใชใ้นวชิำชีพ กำรมำปฏิบติัรำชกำรยงัมีครูมำปฏิบติัรำชกำรสำยอยูเ่ป็นประจ ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2555 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2556 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2557 
กำรใชส่ื้อเทคโนโลยี
และนวตักรรม 

ครูไม่น ำส่ือ
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหม่ๆมำ
ใชใ้นกำรเรียนกำร
สอน 

ครูไม่น ำส่ือ
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหม่ๆมำใช้
ในกำรเรียนกำรสอน 

ครูไม่น ำส่ือ
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหม่ๆมำใช้
ในกำรเรียนกำรสอน 

กำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำน 

ครูมีกำรประเมินผล
กำรปฏิบติังำนแต่
ไม่ครบทุกคน 
จ ำนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 35  

ครูมีกำรประเมินผล
กำรปฏิบติังำนแต่ไม่
ครบทุกคน จ ำนวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 45  

ครูมีกำรประเมินผล
กำรปฏิบติังำนแต่ไม่
ครบทุกคน จ ำนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 21 
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ตารางที่ 4-2 ผลกำรวิเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR),รำยงำนกำรประชุม,ค ำสั่งแต่งตั้ง 
ดำ้นจรรยำบรรณต่อวชิำชีพ 

 
จากตารางที ่4-2 พบว่า 
 ผลกำรวเิครำะห์เอกสำรดำ้นจรรยำบรรณต่อวิชำชีพ สำมำรถสรุปไดว้ำ่ ครูไดแ้สดงควำม
ช่ืนชมและศรัทธำในคุณค่ำของวิชำชีพรักษำช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวชิำชีพ ยกยอ่งและเชิด
ชูเกียรติผูมี้ผลงำนในวิชำชีพให้สำธำรณชนรับรู้ ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริต
ตำมกฏ ระเบียบ และแบบแผนของทำงรำชกำร เลือกใช้หลกัวิชำท่ีถูกตอ้งสร้ำงสรรค์เทคนิควิธี   
กำรใหม่ ๆเพื่อพฒันำวชิำชีพ ครูยงัขำดกำรใชอ้งคค์วำมรู้หลำกหลำยในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ครูยงัขำด
อุทิศตนเพื่อควำมกำ้วหนำ้ของวชิำชีพ 
 

 ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2555 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2556 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2557 
ศรัทธำในคุณค่ำของ
วชิำชีพ 

ครูมีควำมศรัทธำใน
คุณค่ำของวชิำชีพ 

ครูมีควำมศรัทธำใน
คุณค่ำของวชิำชีพ 

ครูมีควำมศรัทธำใน
คุณค่ำของวชิำชีพ 

รักในช่ือเสียงและ
ปกป้องศกัด์ิศรีแห่ง
วชิำชีพ 

ครูรักในช่ือเสียงและ
ปกป้องศกัด์ิศรีแห่ง
วชิำชีพ 

ครูรักในช่ือเสียงและ
ปกป้องศกัด์ิศรีแห่ง
วชิำชีพ 

ครูรักในช่ือเสียงและ
ปกป้องศกัด์ิศรีแห่ง
วชิำชีพ 

ยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูท่ี้มี
ผลงำนในวชิำชีพ 

ครูมีกำรยกยอ่งเชิดชู
เกียรติผูท่ี้มีผลงำน
ในวชิำชีพ 

ครูมีกำรยกยอ่งเชิดชู
เกียรติผูท่ี้มีผลงำนใน
วชิำชีพ 

ครูมีกำรยกยอ่งเชิดชู
เกียรติผูท่ี้มีผลงำนใน
วชิำชีพ 

อุทิศตนเพื่อ
ควำมกำ้วหนำ้ของ
วชิำชีพ 

ครูยงัไม่อุทิศตนเพื่อ
ควำมกำ้วหนำ้ของ
วชิำชีพ 

ครูยงัไม่อุทิศตนเพื่อ
ควำมกำ้วหนำ้ของ
วชิำชีพ 

ครูยงัไม่อุทิศตนเพื่อ
ควำมกำ้วหนำ้ของ
วชิำชีพ 

ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำม
รับผดิชอบ 

ครูมีปฏิบติัหนำ้ท่ี
ดว้ยควำมรับผิดชอบ 

ครูมีปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ย
ควำมรับผดิชอบ 

ครูมีปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ย
ควำมรับผดิชอบ 

ใชอ้งคค์วำมรู้ท่ี
หลำกหลำย 

ครูยงัขำดกำรใชอ้งค์
ควำมรู้ท่ีหลำกหลำย 

ครูยงัขำดกำรใชอ้งค์
ควำมรู้ท่ีหลำกหลำย 

ครูยงัขำดกำรใชอ้งค์
ควำมรู้ท่ีหลำกหลำย 
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ตารางที่ 4-3 ผลกำรวิเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR),รำยงำนกำรประชุม,ค ำสั่งแต่งตั้ง 
ดำ้นจรรยำบรรณต่อผูรั้บบริกำร 

 

 ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2555 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2556 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2557 
กำรลงโทษศิษยอ์ยำ่ง
ไม่เหมำะสม 

ครูชำยมีกำรลงโทษ
ศิษยด์ว้ยควำม
รุนแรงและใช้
ถอ้ยค ำท่ีไม่
เหมำะสม จ ำนวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 7 

ครูหญิงมีกำรลงโทษ
ศิษยด์ว้ยควำมรุนแรง
และใชถ้อ้ยค ำท่ีไม่
เหมำะสม จ ำนวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 7 

ครูชำยมีกำรลงโทษ
ศิษยด์ว้ยควำมรุนแรง
และใชถ้อ้ยค ำท่ีไม่
เหมำะสม จ ำนวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 14 

กำรเอำใจใส่รับรู้
ปัญหำของศิษยห์รือ
ผูรั้บบริกำร 

ครูยงัขำดกำรเอำใจ
ใส่รับรู้ปัญหำของ
ศิษยห์รือผูรั้บบริกำร 

ครูยงัขำดกำรเอำใจใส่
รับรู้ปัญหำของศิษย์
หรือผูรั้บบริกำร 

ครูยงัขำดกำรเอำใจใส่
รับรู้ปัญหำของศิษย์
หรือผูรั้บบริกำร 

ส่งเสริมใหศิ้ษยแ์ละ
ผูรั้บบริกำรสำมำรถ
แสวงหำควำมรู้ดว้ย
ตนเอง 

ครูมีกำรส่งเสริมให้
ศิษยแ์ละผูรั้บบริกำร
สำมำรถแสวงหำ
ควำมรู้ดว้ยตนเอง 

ครูมีกำรส่งเสริมให้
ศิษยแ์ละผูรั้บบริกำร
สำมำรถแสวงหำ
ควำมรู้ดว้ยตนเอง 

ครูมีกำรส่งเสริมให้
ศิษยแ์ละผูรั้บบริกำร
สำมำรถแสวงหำ
ควำมรู้ดว้ยตนเอง 

ตั้งใจอุทิศตนในกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีเพื่อให้
ศิษยไ์ดรั้บกำรพฒันำ
ตำมควำมสำมำรถ 

ครูมีควำมตั้งใจอุทิศ
ตนในกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีเพื่อใหศิ้ษย์
ไดรั้บกำรพฒันำตำม
ควำมสำมำรถ 

ครูมีควำมตั้งใจอุทิศ
ตนในกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีเพื่อใหศิ้ษย์
ไดรั้บกำรพฒันำตำม
ควำมสำมำรถ 

ครูมีควำมตั้งใจอุทิศ
ตนในกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีเพื่อใหศิ้ษย์
ไดรั้บกำรพฒันำตำม
ควำมสำมำรถ 

ใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริกำร
มีส่วนร่วมในกำรวำง
แผนกำรเรียนรู้ 

ครูเปิดโอกำสให้
ศิษยแ์ละผูรั้บบริกำร
มีส่วนร่วมในกำร
วำงแผนกำรเรียน
รู้อยูเ่สมอ 

ครูเปิดโอกำสใหศิ้ษย์
และผูรั้บบริกำรมีส่วน
ร่วมในกำรวำง
แผนกำรเรียนรู้อยู่
เสมอ 

ครูเปิดโอกำสใหศิ้ษย์
และผูรั้บบริกำรมี
ส่วนร่วมในกำรวำง
แผนกำรเรียนรู้อยู่
เสมอ 
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จากตารางที ่4-3  พบว่า 

 ผลกำรวิเครำะห์เอกสำรด้ำนจรรยำบรรณต่อผูรั้บบริกำรสำมำรถสรุปได้ว่ำ ครูมีกำร

ลงโทษศิษยด์ว้ยควำมรุนแรงและใช้ถ้อยค ำท่ีไม่เหมำะสม ครูยงัขำดกำรเอำใจใส่รับรู้ปัญหำของ

ศิษยห์รือผูรั้บบริกำร ครูมีกำรส่งเสริมใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริกำรสำมำรถแสวงหำควำมรู้ดว้ยตนเอง ครู

มีควำมตั้งใจอุทิศตนในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเพื่อให้ศิษยไ์ดรั้บกำรพฒันำตำมควำมสำมำรถ และครูเปิด

โอกำสใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรเรียนรู้อยูเ่สมอ 

 
ตารางที่ 4-4 ผลกำรวิเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR),รำยงำนกำรประชุม,ค ำสั่งแต่งตั้ง 

ดำ้นจรรยำบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิำชีพ 

 
จากตารางที ่4-4 พบว่า  

 ผลกำรวิเครำะห์เอกสำรดำ้นจรรยำบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชำชีพสำมำรถสรุปไดว้ำ่ครู
เสียสละ เอ้ืออำทร และให้ควำมช่วยเหลือผูร่้วมประกอบวิชำชีพ มีควำมรัก ควำมสำมคัคี และร่วม
ใจกนัผนึกก ำลงัในกำรพฒันำกำรศึกษำร่วมแรงร่วมใจในกำรปฏิบติังำนตำมค ำสั่งไดดี้ตำมหน้ำท่ี
ของแต่ละบุคคลจนท ำใหง้ำนบรรลุตำมวตัถุประสงค ์

 
 

 ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2555 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2556 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2557 
ดำ้นจรรยำบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิำชีพ 
เสียสละ เอ้ืออำทร และ
ใหค้วำมช่วยเหลือผู ้
ร่วมประกอบวชิำชีพ 

ครูมีควำมเสียสละ 
เอ้ืออำทร และให้
ควำมช่วยเหลือผู ้
ร่วมประกอบวชิำชีพ 

ครูมีควำมเสียสละ 
เอ้ืออำทร และให้
ควำมช่วยเหลือผูร่้วม
ประกอบวชิำชีพ 

ครูมีควำมเสียสละ 
เอ้ืออำทร และให้
ควำมช่วยเหลือผูร่้วม
ประกอบวชิำชีพ 

มีควำมรักควำมสำมคัคี
ในกำรปฏิบติังำน 

ครูมีควำมรักควำม
สำมคัคีในกำร
ปฏิบติังำน 

ครูมีควำมรักควำม
สำมคัคีในกำร
ปฏิบติังำน 

ครูมีควำมรักควำม
สำมคัคีในกำร
ปฏิบติังำน 
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ตารางที่ 4-5 ผลกำรวิเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR),รำยงำนกำรประชุม,ค ำสั่งแต่งตั้ง 
ดำ้นจรรยำบรรณต่อสังคม 

 
 

 ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2555 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2556 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

ปีกำรศึกษำ 2557 
ดำ้นจรรยำบรรณต่อสังคม 
สนบัสนุนส่งเสริมกำร
ปกครองระบบ
ประชำธิปไตยอนัมี
พระมหำกษตัริยท์รง
เป็นประมุข 

ครูมีกำรสนบัสนุน
ส่งเสริมกำรปกครอง
ระบบประชำธิปไตย
อนัมี
พระมหำกษตัริยท์รง
เป็นประมุข 

ครูมีกำรสนบัสนุน
ส่งเสริมกำรปกครอง
ระบบประชำธิปไตย
อนัมีพระมหำกษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

ครูมีกำรสนบัสนุน
ส่งเสริมกำรปกครอง
ระบบประชำธิปไตย
อนัมีพระมหำกษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

น ำภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน
และศิลปวฒันธรรมมำ
ใชใ้นกำรจดักำรศึกษำ 

ครูยงัขำดกำรน ำภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินและ
ศิลปวฒันธรรมมำ
ใชใ้นกำรจดั
กำรศึกษำ 

ครูยงัขำดกำรน ำภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินและ
ศิลปวฒันธรรมมำใช้
ในกำรจดักำรศึกษำ 

ครูยงัขำดกำรน ำภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินและ
ศิลปวฒันธรรมมำใช้
ในกำรจดักำรศึกษำ 

จดักิจกรรมส่งเสริมให้
ศิษยเ์กิดกำรเรียนรู้ใน
ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 

ครูยงัขำดกำรจดั
กิจกรรมส่งเสริมให้
ศิษยเ์กิดกำรเรียนรู้
ในภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 

ครูยงัขำดกำรจดั
กิจกรรมส่งเสริมให้
ศิษยเ์กิดกำรเรียนรู้ใน
ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 

ครูยงัขำดกำรจดั
กิจกรรมส่งเสริมให้
ศิษยเ์กิดกำรเรียนรู้ใน
ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 

เป็นผูน้ ำในกำร
วำงแผนด ำเนินงำนเพื่อ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
พฒันำเศรษฐกิจ ภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินและ
ศิลปวฒันธรรม 

ครูยงัไม่เป็นผูน้ ำใน
กำรวำงแผน
ด ำเนินงำนเพื่อ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
พฒันำเศรษฐกิจ ภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินและ
ศิลปวฒันธรรม 

ครูยงัไม่เป็นผูน้ ำใน
กำรวำงแผน
ด ำเนินงำนเพื่อ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
พฒันำเศรษฐกิจ ภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินและ
ศิลปวฒันธรรม 

ครูยงัไม่เป็นผูน้ ำใน
กำรวำงแผน
ด ำเนินงำนเพื่อ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
พฒันำเศรษฐกิจ ภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินและ
ศิลปวฒันธรรม 
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จากตารางที ่4-5 พบว่า 
 ผลกำรวิเครำะห์เอกสำรด้ำนจรรยำบรรณต่อสังคม สำมำรถสรุปได้ว่ำ ครูยึดมั่น
สนบัสนุน และส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข ครู
ขำดกำรน ำภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรมมำเป็นปัจจยัในกำรจดักำรศึกษำให้เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม รวมถึงกำรจดักิจกรรมส่งเสริมให้ศิษยเ์กิดกำรเรียนรู้ ครูยงัขำดกำรจดักิจกรรมส่งเสริม
ให้ศิษยเ์กิดกำรเรียนรู้ในภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ครูยงัไม่เป็นผูน้ ำในกำรวำงแผนด ำเนินงำนเพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม พฒันำเศรษฐกิจ ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมเท่ำท่ีควร 

4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารย้อนหลัง 3 ปี รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
(สมศ.) รอบแรกปี , 2547, หน้า 6, รอบสองปี , 2552, หน้า 11, รอบสามปี , 2555, หน้า 2-9)              
ผลกำรวเิครำะห์ปรำกฏดงัน้ี 

 
ตารางที ่4-6 ผลกำรวเิครำะห์รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (สมศ.) ดำ้นจรรยำบรรณต่อ
ตนเอง 

 ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2547 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2552 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2555 

กำรประพฤติตนเป็น
แบบอยำ่งท่ีดี 

ครูมีพฤติกรรมท่ีเป็น
แบบอยำ่งท่ีดีต่อศิษย์
และบุคคลทัว่ไป 

ครูมีพฤติกรรมท่ีเป็น
แบบอยำ่งท่ีดีต่อศิษย์
และบุคคลทัว่ไป 

ครูมีพฤติกรรมท่ีเป็น
แบบอยำ่งท่ีดีต่อศิษย์
และบุคคลทัว่ไป 

กำรท ำวจิยัในชั้นเรียน ครูมีกำรท ำวิจยัใน
ชั้นเรียนแต่ยงัไม่
ถูกตอ้งและไม่ครบ
ทุกคน มีจ ำนวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 
42  

ครูมีกำรท ำวิจยัในชั้น
เรียนแต่ยงัไม่ถูกตอ้ง
และไม่ครบทุกคน มี
จ ำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21 

ครูมีกำรท ำวิจยัในชั้น
เรียนแต่ยงัไม่ถูกตอ้ง
และไม่ครบทุกคน มี
จ ำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28 

กำรมำปฏิบติัรำชกำร ครูมำปฏิบติัรำชกำร
ก่อนเวลำเขำ้เรียน
และกลบัหลงั
โรงเรียนเลิก 

ครูมำปฏิบติัรำชกำร
ก่อนเวลำเขำ้เรียนและ
กลบัหลงัโรงเรียนเลิก 

มีครูมำปฏิบติัรำชกำร
ก่อนเวลำเขำ้เรียนและ
กลบัหลงัโรงเรียนเลิก 
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ตารางที ่4-6 ต่อ  

 
จากตารางที ่4-6 พบว่า 
 ผลกำรวิเครำะห์เอกสำรดำ้นจรรยำบรรณต่อตนเองสำมำรถสรุปไดว้ำ่ ครูยงัประพฤติตน
ท่ีไม่เหมำะสมกบัสถำนภำพทั้งกำรแต่งกำย กำรเป็นแบบอยำ่งท่ีดีแก่ศิษย ์รวมถึงกำรใชถ้อ้ยค ำท่ีไม่
สภำพสุภำพกบัศิษย ์ครูยงัขำดกำรแสวงหำควำมรู้ พฒันำงำนรวมถึงกำรน ำส่ือเทคโนโลยเีทคนิควิธี
ใหม่มำใช้ในวิชำชีพ กำรมำปฏิบติัรำชกำรยงัมีครูมำปฏิบติัรำชกำรตรงเวลำคือมำก่อนโรงเรียนเขำ้
และกลบัหลงัโรงเรียนเลิก ยงัขำดกำรประเมินตนเองหลงักำรปฏิบติังำน 
 
 

 ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2547 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2552 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2555 

กำรใชส่ื้อเทคโนโลยี
และนวตักรรม 

ครูขำดกำรน ำส่ือ
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหม่ๆมำ
ใชใ้นกำรเรียนกำร
สอนเพื่อใหศิ้ษย์
ไดรั้บกำรพฒันำท่ี
สมบูรณ์ตำมวยั 
จ ำนวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 28 

ครูขำดกำรน ำส่ือ
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหม่ๆมำใช้
ในกำรเรียนกำรสอน
เพื่อใหศิ้ษยไ์ดรั้บกำร
พฒันำท่ีสมบูรณ์ตำม
วยั จ ำนวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 28 

ครูขำดกำรน ำส่ือ
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหม่ๆมำใช้
ในกำรเรียนกำรสอน
เพื่อใหศิ้ษยไ์ดรั้บกำร
พฒันำท่ีสมบูรณ์ตำม
วยั จ ำนวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 28 

กำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำน 

ครูมีกำรประเมินผล
กำรปฏิบติังำนแต่
ไม่ครบทุกคน 
จ ำนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 35  

ครูมีกำรประเมินผล
กำรปฏิบติังำนแต่ไม่
ครบทุกคน จ ำนวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 45  

ครูมีกำรประเมินผล
กำรปฏิบติังำนแต่ไม่
ครบทุกคน จ ำนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 21 
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ตารางที่ 4-7 ผลกำรวิเครำะห์รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (สมศ.) ด้ำนจรรยำบรรณต่อ
วชิำชีพ 

 
จากตารางที ่4-7 พบว่า 
 ผลกำรวเิครำะห์เอกสำรดำ้นจรรยำบรรณต่อวิชำชีพ สำมำรถสรุปไดว้ำ่ ครูไดแ้สดงควำม
ช่ืนชมและศรัทธำในคุณค่ำของวิชำชีพรักษำช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวชิำชีพ ยกยอ่งและเชิด
ชูเกียรติผูมี้ผลงำนในวิชำชีพให้สำธำรณชนรับรู้ ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริต
ตำมกฏ ระเบียบ และแบบแผนของทำงรำชกำร เลือกใชห้ลกัวิชำท่ีถูกตอ้งสร้ำงสรรคเ์ทคนิควธีิกำร
ใหม่ ๆเพื่อพฒันำวชิำชีพ ครูยงัขำดกำรใชอ้งคค์วำมรู้หลำกหลำยในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ครูยงัขำดอุทิศ
ตนเพื่อควำมกำ้วหนำ้ของวชิำชีพ 

 ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2547 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2552 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2555 

ศรัทธำในคุณค่ำของ
วชิำชีพ 

ครูมีควำมศรัทธำใน
คุณค่ำของวชิำชีพ 

ครูมีควำมศรัทธำใน
คุณค่ำของวชิำชีพ 

ครูมีควำมศรัทธำใน
คุณค่ำของวชิำชีพ 

รักในช่ือเสียงและ
ปกป้องศกัด์ิศรีแห่ง
วชิำชีพ 

ครูรักในช่ือเสียงและ
ปกป้องศกัด์ิศรีแห่ง
วชิำชีพ 

ครูรักในช่ือเสียงและ
ปกป้องศกัด์ิศรีแห่ง
วชิำชีพ 

ครูรักในช่ือเสียงและ
ปกป้องศกัด์ิศรีแห่ง
วชิำชีพ 

ยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูท่ี้มี
ผลงำนในวชิำชีพ 

ครูมีกำรยกยอ่งเชิดชู
เกียรติผูท่ี้มีผลงำน
ในวชิำชีพ 

ครูมีกำรยกยอ่งเชิดชู
เกียรติผูท่ี้มีผลงำนใน
วชิำชีพ 

ครูมีกำรยกยอ่งเชิดชู
เกียรติผูท่ี้มีผลงำนใน
วชิำชีพ 

อุทิศตนเพื่อ
ควำมกำ้วหนำ้ของ
วชิำชีพ 

ครูยงัไม่อุทิศตนเพื่อ
ควำมกำ้วหนำ้ของ
วชิำชีพ 

ครูยงัไม่อุทิศตนเพื่อ
ควำมกำ้วหนำ้ของ
วชิำชีพ 

ครูยงัไม่อุทิศตนเพื่อ
ควำมกำ้วหนำ้ของ
วชิำชีพ 

ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำม
รับผดิชอบ 

ครูมีปฏิบติัหนำ้ท่ี
ดว้ยควำมรับผิดชอบ 

ครูมีปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ย
ควำมรับผดิชอบ 

ครูมีปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ย
ควำมรับผดิชอบ 

ใชอ้งคค์วำมรู้ท่ี
หลำกหลำย 

ครูยงัขำดกำรใชอ้งค์
ควำมรู้ท่ีหลำกหลำย 

ครูยงัขำดกำรใชอ้งค์
ควำมรู้ท่ีหลำกหลำย 

ครูยงัขำดกำรใชอ้งค์
ควำมรู้ท่ีหลำกหลำย 
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ตารางที่ 4-8 ผลกำรวิเครำะห์รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (สมศ.) ด้ำนจรรยำบรรณต่อ
ผูรั้บบริกำร 

 

 ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2547 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2552 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2555 

กำรลงโทษศิษยอ์ยำ่ง
ไม่เหมำะสม 

ครูมีกำรลงโทษศิษย์
ดว้ยเหตุและผล ไม่
ลงโทษศิษยอ์ยำ่ง
รุนแรง 

ครูมีกำรลงโทษศิษย์
ดว้ยเหตุและผล ไม่
ลงโทษศิษยอ์ยำ่ง
รุนแรง 

ครูมีกำรลงโทษศิษย์
ดว้ยเหตุและผล ไม่
ลงโทษศิษยอ์ยำ่ง
รุนแรง 

กำรเอำใจใส่รับรู้
ปัญหำของศิษยห์รือ
ผูรั้บบริกำร 

ครูยงัขำดกำรเอำใจ
ใส่รับรู้ปัญหำของ
ศิษยห์รือผูรั้บบริกำร 

ครูยงัขำดกำรเอำใจใส่
รับรู้ปัญหำของศิษย์
หรือผูรั้บบริกำร 

ครูยงัขำดกำรเอำใจใส่
รับรู้ปัญหำของศิษย์
หรือผูรั้บบริกำร 

ส่งเสริมใหศิ้ษยแ์ละ
ผูรั้บบริกำรสำมำรถ
แสวงหำควำมรู้ดว้ย
ตนเอง 

ครูมีกำรส่งเสริมให้
ศิษยแ์ละผูรั้บบริกำร
สำมำรถแสวงหำ
ควำมรู้ดว้ยตนเอง 

ครูมีกำรส่งเสริมให้
ศิษยแ์ละผูรั้บบริกำร
สำมำรถแสวงหำ
ควำมรู้ดว้ยตนเอง 

ครูมีกำรส่งเสริมให้
ศิษยแ์ละผูรั้บบริกำร
สำมำรถแสวงหำ
ควำมรู้ดว้ยตนเอง 

ตั้งใจอุทิศตนในกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีเพื่อให้
ศิษยไ์ดรั้บกำรพฒันำ
ตำมควำมสำมำรถ 

ครูมีควำมตั้งใจอุทิศ
ตนในกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีเพื่อใหศิ้ษย์
ไดรั้บกำรพฒันำตำม
ควำมสำมำรถ 

ครูมีควำมตั้งใจอุทิศ
ตนในกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีเพื่อใหศิ้ษย์
ไดรั้บกำรพฒันำตำม
ควำมสำมำรถ 

ครูมีควำมตั้งใจอุทิศ
ตนในกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีเพื่อใหศิ้ษย์
ไดรั้บกำรพฒันำตำม
ควำมสำมำรถ 

ใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริกำร
มีส่วนร่วมในกำรวำง
แผนกำรเรียนรู้ 

ครูยงัขำดกำรเปิด
โอกำสใหศิ้ษยแ์ละ
ผูรั้บบริกำรมีส่วน
ร่วมในกำรวำง
แผนกำรเรียนรู้อยู่
เสมอ 

ครูครูยงัขำดกำรเปิด
โอกำสใหศิ้ษยแ์ละ
ผูรั้บบริกำรมีส่วนร่วม
ในกำรวำงแผนกำร
เรียนรู้อยูเ่สมอ 

ครูเปิดครูยงัขำดกำร
โอกำสใหศิ้ษยแ์ละ
ผูรั้บบริกำรมีส่วนร่วม
ในกำรวำงแผนกำร
เรียนรู้อยูเ่สมอ 
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จากตารางที ่4-8  พบว่า 

 ผลกำรวิเครำะห์เอกสำรด้ำนจรรยำบรรณต่อผู ้รับบริกำรสำมำรถสรุปได้ว่ำ ครูมี          

กำรลงโทษศิษยด์ว้ยดว้ยเหตุผลไม่กระท ำรุนแรงกบัศิษย ์มีกำรใชถ้อ้ยค ำท่ีไม่เหมำะสมกบัศิษย ์ครู

ยงัขำดกำรเอำใจใส่รับรู้ปัญหำของศิษยห์รือผูรั้บบริกำร ครูมีกำรส่งเสริมให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริกำร

สำมำรถแสวงหำควำมรู้ดว้ยตนเอง ครูมีควำมตั้งใจอุทิศตนในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีเพื่อให้ศิษยไ์ด้รับ

กำรพฒันำตำมควำมสำมำรถ  และครูขำดกำรเปิดโอกำสให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริกำรมีส่วนร่วมใน      

กำรวำงแผนกำรเรียนรู้อยูเ่สมอ 

 
ตารางที่ 4-9 ผลกำรวิเครำะห์รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (สมศ.) ด้ำนจรรยำบรรณต่อผู ้

ร่วมประกอบวชิำชีพ 

 
จากตารางที ่4-9 พบว่า  

 ผลกำรวิเครำะห์เอกสำรดำ้นจรรยำบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชำชีพสำมำรถสรุปไดว้ำ่ครู
เสียสละ เอ้ืออำทร และให้ควำมช่วยเหลือผูร่้วมประกอบวิชำชีพ มีควำมรัก ควำมสำมคัคี และร่วม
ใจกนัผนึกก ำลงัในกำรพฒันำกำรศึกษำร่วมแรงร่วมใจในกำรปฏิบติังำนตำมค ำสั่งไดดี้ตำมหน้ำท่ี
ของแต่ละบุคคลจนท ำใหง้ำนบรรลุตำมวตัถุประสงค ์

 ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2547 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2552 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2555 

ดำ้นจรรยำบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิำชีพ 
เสียสละ เอ้ืออำทร และ
ใหค้วำมช่วยเหลือผู ้
ร่วมประกอบวชิำชีพ 

ครูมีควำมเสียสละ 
เอ้ืออำทร และให้
ควำมช่วยเหลือผู ้
ร่วมประกอบวชิำชีพ 

ครูมีควำมเสียสละ 
เอ้ืออำทร และให้
ควำมช่วยเหลือผูร่้วม
ประกอบวชิำชีพ 

ครูมีควำมเสียสละ 
เอ้ืออำทร และให้
ควำมช่วยเหลือผูร่้วม
ประกอบวชิำชีพ 

มีควำมรักควำมสำมคัคี
ในกำรปฏิบติังำน 

ครูมีควำมรักควำม
สำมคัคีในกำร
ปฏิบติังำน 

ครูมีควำมรักควำม
สำมคัคีในกำร
ปฏิบติังำน 

ครูมีควำมรักควำม
สำมคัคีในกำร
ปฏิบติังำน 
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ตารางที่ 4-10 ผลกำรวิเครำะห์รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (สมศ.) ด้ำนจรรยำบรรณต่อ
สังคม 

 

 ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2547 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2552 

ผลกำรวเิครำะห์
เอกสำร 

(สมศ.) รอบแรก 
ปี 2555 

ดำ้นจรรยำบรรณต่อสังคม 
สนบัสนุนส่งเสริมกำร
ปกครองระบบ
ประชำธิปไตยอนัมี
พระมหำกษตัริยท์รง
เป็นประมุข 

ครูมีกำรสนบัสนุน
ส่งเสริมกำรปกครอง
ระบบประชำธิปไตย
อนัมี
พระมหำกษตัริยท์รง
เป็นประมุข 

ครูมีกำรสนบัสนุน
ส่งเสริมกำรปกครอง
ระบบประชำธิปไตย
อนัมีพระมหำกษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

ครูมีกำรสนบัสนุน
ส่งเสริมกำรปกครอง
ระบบประชำธิปไตย
อนัมีพระมหำกษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

น ำภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน
และศิลปวฒันธรรมมำ
ใชใ้นกำรจดักำรศึกษำ 

ครูยงัขำดกำรน ำภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินและ
ศิลปวฒันธรรมมำ
ใชใ้นกำรจดั
กำรศึกษำ 

ครูยงัขำดกำรน ำภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินและ
ศิลปวฒันธรรมมำใช้
ในกำรจดักำรศึกษำ 

ครูยงัขำดกำรน ำภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินและ
ศิลปวฒันธรรมมำใช้
ในกำรจดักำรศึกษำ 

จดักิจกรรมส่งเสริมให้
ศิษยเ์กิดกำรเรียนรู้ใน
ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 

ครูยงัขำดกำรจดั
กิจกรรมส่งเสริมให้
ศิษยเ์กิดกำรเรียนรู้
ในภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 

ครูยงัขำดกำรจดั
กิจกรรมส่งเสริมให้
ศิษยเ์กิดกำรเรียนรู้ใน
ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 

ครูยงัขำดกำรจดั
กิจกรรมส่งเสริมให้
ศิษยเ์กิดกำรเรียนรู้ใน
ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 

เป็นผูน้ ำในกำร
วำงแผนด ำเนินงำนเพื่อ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
พฒันำเศรษฐกิจ ภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินและ
ศิลปวฒันธรรม 

ครูยงัไม่เป็นผูน้ ำใน
กำรวำงแผน
ด ำเนินงำนเพื่อ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
พฒันำเศรษฐกิจ ภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินและ
ศิลปวฒันธรรม 

ครูยงัไม่เป็นผูน้ ำใน
กำรวำงแผน
ด ำเนินงำนเพื่อ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
พฒันำเศรษฐกิจ ภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินและ
ศิลปวฒันธรรม 

ครูยงัไม่เป็นผูน้ ำใน
กำรวำงแผน
ด ำเนินงำนเพื่อ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
พฒันำเศรษฐกิจ ภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินและ
ศิลปวฒันธรรม 



75 

 

จากตารางที ่4-10 พบว่า 
 ผลกำรวิเครำะห์เอกสำรด้ำนจรรยำบรรณต่อสังคม สำมำรถสรุปได้ว่ำ ครูยึดมั่น
สนบัสนุน และส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข ครู
ขำดกำรน ำภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรมมำเป็นปัจจยัในกำรจดักำรศึกษำให้เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม รวมถึงกำรจดักิจกรรมส่งเสริมให้ศิษยเ์กิดกำรเรียนรู้ ครูยงัขำดกำรจดักิจกรรมส่งเสริม
ให้ศิษยเ์กิดกำรเรียนรู้ในภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ครูยงัไม่เป็นผูน้ ำในกำรวำงแผนด ำเนินงำนเพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม พฒันำเศรษฐกิจ ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมเท่ำท่ีควร 
 

4.2  ผลการวเิคราะห์การสังเกตพฤติกรรม 
จำกกำรสังเกตพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัจรรยำบรรณวชิำชีพครูของครูโรงเรียนวดัอรัญญำรำม 

อ ำเภอแม่ทำ จงัหวดัล ำพูน ทั้งหมด 5 ดำ้น ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 
ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง พบวำ่ กำรแสวงหำควำมรู้ของครูเพื่อน ำมำปรับปรุงพฒันำ

บุคลิกภำพและวิสัยทศัน์ของตนเองของแต่ละท่ำนมีกำรศึกษำท่ีแตกต่ำงกนัออกไป บำงท่ำนศึกษำ
จำกเอกสำร ต ำรำ หนงัสือ คู่มือครู ข่ำวสำรจำกเอกสำรต่ำงๆ ส่วนบำงท่ำนศึกษำจำกส่ืออินเตอร์เน็ต
และยงัไดรั้บกำรอบรมพฒันำตนเองดำ้นกำรเรียนกำรสอนและควำมรู้ควำมสำมำรถดำ้นงำนพิเศษท่ี
ไดรั้บผดิชอบ แต่ก็มีบำงท่ำนท่ียงัไม่ค่อยศึกษำหำควำมรู้พฒันำตนเองเท่ำท่ีควร  

กำรท ำวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอนหรือเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหำของ
ผูเ้รียนพบวำ่ครูส่วนใหญ่ไม่ไดท้  ำวิจยัอยำ่งจริงจงัไม่เป็นปัจจุบนัและจะท ำวิจยัก็ต่อเม่ือไดรั้บค ำสั่ง
จำกผูบ้งัคบับญัชำเพื่อเตรียมไวส้ ำหรับกำรประเมินภำยนอก   

กำรแต่งกำยของครูพบวำ่ ครูบำงคนมีกำรแต่งกำยถูกระเบียบเรียบร้อยเป็นแบบอยำ่งท่ีดี
ต่อศิษย ์แต่มีครูบำงคนท่ีแต่งกำยยงัไม่ค่อยสุภำพ  

กำรมำปฏิบติัรำชกำรก่อนโรงเรียนเขำ้และกลบัหลงัโรงเรียนเลิก พบว่ำ ครูยงัมำปฏิบติั
รำชกำรสำยอยูเ่ป็นประจ ำส่วนมำกจะเป็นครูชำยมำกกวำ่ครูหญิง 

กำรใช้ส่ือเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยัมำช่วยในกำรเรียนกำรสอนพบว่ำ ครูยงั
ขำดกำรใช้ส่ือและเทคโนโลยีมำใช้กำรกำรจดักำรเรียนกำรสอนและพฒันำวิชำชีพของตนเอง
ส่วนมำกจะเป็นครูท่ีอำยตุั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป 

กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของครู พบว่ำ คณะครูมีกำรประเมินตนเองอยู่เสมอและ
น ำเอำขอ้บกพร่องของงำนท่ีไดรั้บผิดชอบไปปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงก็มีแนวปฏิบติัและมีแบบประเมิน
เพื่อใหเ้ป็นในรูปแบบเดียวกนั 
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กำรด่ืมสุรำ ยำเสพติด และอบำยมุขของครู พบว่ำ ครูชำยจะด่ืมสุรำเป็นประจ ำซ่ึงสังเกต
ไดอ้ยูบ่่อยๆ ในบริเวณโรงเรียน ร้ำนคำ้ใกลโ้รงเรียนซ่ึงเป็นแบบอยำ่งท่ีไม่ดีส ำหรับนกัเรียนแต่ก็ไม่
ด่ืมจนขำดสติท ำใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงทั้งตนเองและสถำนศึกษำ ส่วนครูหญิงไม่พบกำรด่ืมสุรำแต่ถำ้
ไปนอกสถำนท่ีเช่นสังสรรค์กบัเพื่อนครูบำ้งเป็นบำงคร้ัง ส่วนยำเสพติดครูไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งดำ้น
อบำยมุข เช่น กำรพนนัหวยทั้งหวยรัฐบำลและหวยใตดิ้นครูมีกำรเล่นพนนัหวยตลอดทุกงวดแต่ละ
งวดเสียเงินเป็นจ ำนวนมำก 

จำกกำรสังเกตพฤติกรรมสำมำรถสรุปไดว้ำ่ ครูมีภำระงำนมำกส่งผลให้ไม่มีเวลำพฒันำ
ตนเองและแสวงหำควำมรู้เพื่อน ำมำพฒันำกำรเรียนกำรสอนจนมีผลท ำให้กำรจดักำรเรียนกำรสอน
ไม่มีประสิทธิภำพท ำให้ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนไม่ค่อยดี  ดำ้นกำรท ำวิจยัในชั้นเรียนครูท ำวิจยัชั้น
เรียนไม่ต่อเน่ืองสม ่ำเสมอและเป็นวิจยัท่ีไม่สมบูรณ์แบบจึงท ำให้แกปั้ญหำไดไ้ม่ดีเท่ำท่ีควร  ดำ้น
กำรใชส่ื้อและเทคโนโลยีสมยัใหม่ซ่ึงไม่ค่อยมีควำมถนดัจึงน ำมำใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ยและยงัขำดส่ือ
นวตักรรมท่ีทนัสมยัและไม่เพียงพอต่อกำรใช้  ด้ำนกำรมำปฏิบติังำนก่อนโรงเรียนเข้ำครูยงัมำ
ปฏิบติังำนไม่ทนัเวลำโรงเรียนเขำ้ ด้ำนกำรประเมินตนเองหลงักำรปฏิบติังำนไม่ท ำอย่ำงต่อเน่ือง
และไม่ท ำครบทุกกิจกรรม 

ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  จำกกำรสังเกตพบว่ำ ครูทุกคนมีควำมรักควำมศรัทธำต่อ
วิชำชีพ ปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ปฏิบติัตำมกฎระเบียบของทำง
รำชกำรอยูเ่สมอ ถึงแมว้ำ่จะมีภำระงำนมำกและภำระหนำ้ท่ีดำ้นครอบครัวก็ไม่มีผลต่อกำรท ำหนำ้ท่ี
ไม่ส่งผลเสียต่อวิชำชีพและองค์กรวิชำชีพ ไม่มีครูท่ีกระท ำผิดวินัยจนตอ้งได้รับโทษจนถึงท่ีสุด 
และยงัมีกำรพฒันำตนเองให้มีควำมก้ำวหน้ำวิชำชีพอยู่เสมอ ได้เล่ือนวิทยฐำนะต ำแหน่งหน้ำท่ี
สูงข้ึน ยกยอ่งชมเชยเพื่อนครูท่ีประสบผลส ำเร็จเก่ียวกบักำรสอน เผยแพร่ผลส ำเร็จของตนเองและ
เพื่อนครูแสดงตนว่ำเป็นครูอย่ำงภำคภูมิ ดำ้นเป็นสมำชิกองค์กรวิชำชีพครูและสนบัสนุนหรือเขำ้
ร่วมหรือเป็นผูน้ ำในกิจกรรมพฒันำวิชำชีพครู ปฏิบัติตำมเง่ือนไขข้อก ำหนดขององค์กร ร่วม
กิจกรรมท่ีองคก์รข้ึนเป็นกรรมกำรหรือคณะท ำงำนขององคก์รปฏิบติับำ้งเป็นบำงคร้ัง ดำ้นปกป้อง
เกียรติภูมิของครูและองคก์รวิชำชีพ เผยแพร่ประชุมสัมพนัธ์ผลงำนของครูและองคก์รชำชีพครู  เม่ือ
มีผูเ้ขำ้ใจผิดเก่ียวกบัวงกำรวิชำชีพครูก็ช้ีแจงท ำควำมเขำ้ใจให้ถูกตอ้งครูมีควำมรักและคอยปกป้อง
เกียรติภูมิขององคก์รวชิำชีพอยูเ่สมอ   

จำกกำรสังเกตพฤติกรรมสำมำรถสรุปไดว้่ำ ครูมีภำระงำนพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมำยมำก
เกินไปเบียดเบียนเวลำท ำกำรสอนของนกัเรียน กำรพฒันำวิชำชีพมีประสิทธิภำพน้อยลง ขำดกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีไม่สม ่ำเสมอกับเพื่อนครูเก่ียวกับหลักวิชำกำรท่ีส่งผลถึงกำรพฒันำวิชำชีพ    
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กำรขำดคุณธรรมจริยธรรมทำงดำ้นกำรน ำเอำผลงำนของคนอ่ืนไปเป็นผลงำนของตนโดยไม่ไดรั้บ
อนุญำต  

ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จำกกำรสังเกตพบวำ่  ครูยงัขำดควำมรัก ควำมเมตตำเอำ
ใจใส่ดูแล ช่วยเหลือศิษยอ์ย่ำงเท่ำเทียมกนัท ำหน้ำอบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้มีทกัษะ เกิดกำรเรียนรู้ท่ี
ถูกตอ้ง และครูบำงคนมกัใชค้  ำพูดท่ีไม่สุภำพ ใช้ภำษำถ่ินกบัศิษย ์ลงโทษศิษยด์ว้ยอำรมณ์และใช้
ควำมรุนแรงพบมำกท่ีสุดคือครูชำยมำกกว่ำครูหญิง ครูรับภำระงำนมำกเกินไปและมีงำนรำชกำร
ต่ำงจงัหวดับ่อยคร้ังท ำให้ขำดควำมรับผิดชอบและขำดคุณธรรมจริยธรรมในตนเองในดำ้นกำรเอำ
ใจใส่ในกำรเรียนกำรสอนอยำ่งเต็มท่ีละเลยกำรปลุกฝังคุณธรรมท่ีดีให้กบัผูเ้รียน ครูมกัใชอ้ำรมณ์ 
ใชถ้อ้ยค ำท่ีไม่สุภำพกบัผูเ้รียนและลงโทษดว้ยควำมรุนแรงในกำรตดัสินปัญหำท่ีเกิดข้ึนของผูเ้รียน 
ครูไม่ถนดัในกำรสอนในบำงวิชำ เช่น วิทยำศำสตร์ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ภำษำองักฤษ จน
ท ำให้ผลกำรเรียนของผูเ้รียนไม่บรรลุตำมวตัถุประสงค ์ครูขำดกำรใชส่ื้อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลำกหลำยซ่ึงท ำให้กำรส่งเสริมจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไม่ค่อยมีประสิทธิภำพ ครูมี       
กำรวำงตวักบัศิษยอ์ย่ำงไม่เหมำะสมให้ควำมเป็นกนัเองกบัศิษยม์ำกเกินไป  ครูขำดควำมรู้ในบำง
เร่ืองเก่ียวกบัหลกัวชิำกำรท่ีถูกตอ้งท่ีจะถ่ำยทอดกบัผูเ้รียน 

จำกำรสังเกตพฤติกรรมสำมำรถสรุปไดว้ำ่ ครูรับภำระงำนมำกเกินไปและมีงำนรำชกำร
ต่ำงจงัหวดับ่อยคร้ังท ำให้ขำดควำมรับผิดชอบ ครูมกัใชอ้ำรมณ์ ใชถ้อ้ยค ำท่ีไม่สุภำพกบัผูเ้รียนและ
ลงโทษดว้ยควำมรุนแรงในกำรตดัสินปัญหำท่ีเกิดข้ึนของผูเ้รียน ครูไม่ถนดัในกำรสอนในบำงวิชำ 
ครูขำดกำรใชส่ื้อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย ครูมีกำรวำงตวักบัศิษยอ์ยำ่งไม่เหมำะสม
ให้ควำมเป็นกนัเองกบัศิษยม์ำกเกินไป   ครูขำดควำมรู้ในบำงเร่ืองเก่ียวกบัหลกัวิชำกำรท่ีถูกตอ้งท่ี
จะถ่ำยทอดกบัผูเ้รียน 

ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  จำกกำรสังเกต พบว่ำ ครูร่วมมือกันใน     
กำรอบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้เป็นพลเมืองดีของชำติอย่ำงสม ่ำเสมอ ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในทำงด้ำน
วชิำกำร เช่น กำรแนะน ำกำรสอน, แนะน ำเอกสำร หรือแหล่งวิทยำกำรให้ ช่วยเหลืองำนส่วนตวัซ่ึง
กนัและกนัเท่ำท่ีโอกำสจะอ ำนวย ท ำหนำ้ท่ีแทนกนัเม่ือครำวจ ำเป็น ให้ก ำลงัใจในกำรท ำงำนซ่ึงกนั
และกนั ซ่ึงอำจจะแสดงออกในรูปของวำจำหรือกำรกระท ำก็ได ้กระท ำตนให้เป็นผูมี้ควำมสุภำพ
อ่อนน้อมต่อกนัเสมอ ไม่แสดงตนในท ำนองยกตนข่มท่ำน หรือแสดงตนว่ำเรำเก่งกว่ำผูอ่ื้นครูทุก
คนได้ปฏิบัติงำนท่ีได้รับมอบหมำยให้บรรลุวตัถุประสงค์และให้ควำมช่วยเหลือและพัฒนำ
โรงเรียนร่วมกบัผูอ่ื้นอย่ำงต่อเน่ืองและให้ควำมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำน เช่นให้ค  ำแนะน ำในกำร
จดัท ำแผนกำรสอน กำรจดัท ำส่ือ และกำรท ำวิจยัในชั้นเรียน ครูให้ควำมร่วมมือกนัในกำรอบรมสั่ง
สอนศิษยใ์ห้เป็นพลเมืองดีของชำติอยำ่งสม ่ำเสมอ ครูช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในทำงดำ้นวิชำกำร เช่น 
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กำรแนะน ำกำรสอน, แนะน ำเอกสำร หรือแหล่งวทิยำกำรปฏิบติัเป็นบำงคร้ัง ดำ้นกำรช่วยเหลืองำน
ส่วนตวัซ่ึงกนัและกนัท ำหน้ำท่ีแทนครูปฏิบติัเป็นบำงคร้ัง กำรให้ก ำลงัใจในกำรท ำงำนซ่ึงกนัและ
กนัเป็นบำงคร้ังตำมโอกำสครูปฏิบติัเป็นบำงคร้ัง กระท ำตนให้เป็นผูมี้ควำมสุภำพอ่อนนอ้มปฏิบติั
สม ่ำเสมอไม่แสดงตนในท ำนองยกตนข่มท่ำนครูปฏิบติัเป็นบำงคร้ัง คอยช่วยเหลือเก้ือกูลกบัเพื่อน
ครูอยูเ่สมอ ทั้งทำงดำ้นก ำลงักำย ก ำลงัทรัพยแ์ละควำมรู้ทกัษะวิชำกำรท่ีจะสำมำรถช่วยไดป้ฏิบติั
เป็นบำงคร้ัง  

จำกำรสังเกตพฤติกรรมสำมำรถสรุปไดว้ำ่ ครูมีภำระงำนสอนและงำนพิเศษมำกเกินไป
จึงไม่ได้สัมพนัธ์กันกบัเพื่อนร่วมงำนอย่ำงทัว่ถึงครูยงัขำดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และกำรพบปะ
สังสรรคแ์ละใหก้ำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่คณะ  

ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม จำกกำรสังเกตพบว่ำ ครูยึดมัน่สนบัสนุน และส่งเสริมกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย อนัมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข ครูขำดกำรน ำภูมิปัญญำ
ทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรมมำเป็นปัจจยัในกำรจดักำรศึกษำให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึง
กำรจดักิจกรรมส่งเสริมให้ศิษยเ์กิดกำรเรียนรู้ ครูยงัขำดกำรจดักิจกรรมส่งเสริมให้ศิษยเ์กิดกำร
เรียนรู้ในภูมิปัญญำท้องถ่ิน ครูยงัไม่เป็นผูน้ ำในกำรวำงแผนด ำเนินงำนเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
พฒันำเศรษฐกิจ ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมเท่ำท่ีควรแต่มีครูบำงส่วนยงัไม่ค่อยเขำ้ร่วม
กิจกรรมชองชุมชนเท่ำท่ีควรครูยงัขำดกำรน ำภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรมมำเป็นปัจจยัใน
กำรจดักำรศึกษำให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ครูยงัขำดกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิด        
กำรเรียนรู้ และสำมำรถด ำเนินชีวิตตำมหลกัเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบติัสม ่ำเสมอ  ครูยงัขำดกำรเป็น
ผูน้ ำในกำรวำงแผนและด ำเนินกำรเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พฒันำเศรษฐกิจ ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และ
ศิลปวฒันธรรม 

จำกำรสังเกตพฤติกรรมสำมำรถสรุปไดว้ำ่ ครูมีภำระหนำ้ท่ีมำกเกินไปจึงไม่สำมำรถเป็น
ผูน้ ำหรือร่วมกิจกรรมท่ีสร้ำงสรรคใ์นชุมชนไดอ้ยำ่งเตม็ท่ีไดทุ้กเร่ือง กำรร่วมมือระหวำ่งชุมชนและ
โรงเรียนยงัไม่เป็นท่ีน่ำพอใจ แนวทำงน ำสถำนศึกษำเขำ้ร่วมชุมชน สถำนศึกษำยงัขำดกำรน ำเอำ 
ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินมำร่วมจดักำรเรียนกำรสอน ครูไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในบำงกิจกรรมทำง
สังคมมีเป็นผลท ำใหไ้ม่ค่อยเขำ้ร่วมกิจกรรมของชุมชน 
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4.3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากกรอบการสัมภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง 
 การวเิคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ จ านวน 20 คน 
 ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 20 คน น ำเสนอโดยใชค้่ำร้อยละตำมรำยละเอียด
ในตำรำง 4-3 ดงัน้ี 

ตำรำงท่ี 4-3  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสัมภำษณ์จ ำแนกตำม เพศ อำย ุ
ต ำแหน่ง ในโรงเรียนวดัอรัญญำรำม อ ำเภอแม่ทำ จงัหวดัล ำพูน 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 7 35.00 
หญิง 13 65.00 
รวม 20 100.00 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
31-40ปี 4 20.00 
40-50ปี 9 45.00 

50 ปีข้ึนไป 7 35.00 
รวม 20 100.00 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ผูบ้ริหำร 1 05.00 

ครู 14 70.00 
กรรมกำรสถำนศึกษำ 3 15.00 

ผูป้กครอง 2 10.00 
รวม 20 100.00 

  
จากตารางที ่ 4-3 พบว่า  

   1.  ผู ้ตอบแบบสัมภำษณ์เป็น เพศชำย จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 เป็น         
เพศหญิง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 

2.  ผูต้อบแบบสัมภำษณ์อำย ุ31-40 ปี จ  ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 อำย ุ40-50 ปี
จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 อำย ุ50 ปีข้ึนไป จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 

3.  ผูต้อบแบบสัมภำษณ์ต ำแหน่งผูบ้ริหำร จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 05.00 ครู
จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 กรรมกำรสถำนศึกษำจ ำนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 15.00 
ผูป้กครอง จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
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ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและปัญหาการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพครูส าหรับครูโรงเรียน
วดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพูน 
  ด้านที ่1  จรรยาบรรณต่อตนเอง 

จำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ คณะครู กรรมกำรสถำนศึกษำ ผูป้กครองของ
โรงเรียนวดัอรัญญำรำม พบวำ่  

กำรแสวงหำควำมรู้พบวำ่ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ ำนวนผูใ้ห้
สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำวในท ำนองเดียวกนัวำ่ไดศึ้กษำหำควำมรู้วำงแผนกำรพฒันำตนเองและสะสม
ผลงำนอย่ำงสม ่ ำเสมอซ่ึงครูท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำกและมีวิทยฐำนะสูง แต่ผู ้ให้
สัมภำษณ์ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้ งหมด กล่ำวในท ำนอง
เดียวกันว่ำครูมีอำยุรำชกำรยงัไม่เกษียณจะมีกำรแสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ และครูท่ีมีอำยุน้อยมี
ประสบกำรณ์น้อยก็จะศึกษำเป็นบำงคร้ังเพรำะคนรุ่นใหม่จะถูกฝึกให้ท ำงำนมำกกว่ำคนรุ่นเก่ำจึง
ไม่ค่อยมีเวลำในกำรศึกษำหำควำมรู้ส่วนครูท่ีมีอำยุมำกและใกล้จะเกษียณจะไม่ศึกษำหำควำมรู้
เพิ่มเติม 

กำรท ำงำนวิจยัในชั้นเรียนพบว่ำผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
จ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมดไดก้ล่ำวในท ำนองเดียวกนัว่ำครูได้ท ำวิจยัเพื่อพฒันำตนเองพฒันำ  
กำรเรียนกำรสอนบ้ำงบำงคร้ังและเป็นกำรท ำวิจยัท่ีไม่เป็นระบบไม่สมบูรณ์ครูส่วนมำกอยำก
ท ำงำนวิจยัท่ีเป็นระบบและเป็นไปในแนวเดียวกนัทั้งโรงเรียนเพื่อจะไดเ้อำไวเ้ป็นหลกัฐำนในกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำต่อไป แต่ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 30 ของจ ำนวนผูใ้ห้
สัมภำษณ์ทั้งหมด ไดก้ล่ำวในท ำนองเดียวกนัวำ่ครูไดท้  ำวจิยัในชั้นเรียนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

กำรแต่งกำยข้ำรำชกำรครูพบว่ำ ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 30 ของ
จ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้ งหมดได้กล่ำวในท ำนองเดียวกันว่ำทุกคนมีกำรแต่งกำรเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นแบบอยำ่งท่ีดีต่อลูกศิษยแ์ละผูอ่ื้นและแต่งกำยตำมยุคตำมสมยันิยมโดยไม่ผิดระเบียบ
ทำงรำชกำร แต่ ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 40 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด 
กล่ำวในท ำนองเดียวกนัวำ่ ครูยงัแต่งกำยไม่เรียบร้อย ไม่ถูกตอ้งตำมระเบียบของทำงรำชกำรไม่เป็น
แบบอยำ่งท่ีดีต่อศิษยแ์ละต่อสังคม 

กำรมำปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรของครูพบวำ่ ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมดกล่ำวในท ำนองเดียวกันว่ำ มีครูบำงส่วนมำโรงเรียนเช้ำเป็น
ประจ ำทุกวนัเน่ืองจำกเป็นคนในชุมชนไม่มีภำระท่ีตอ้งดูแลแต่ ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำววำ่ ครูบำงส่วนส่วนมำกจะเป็นครูท่ีอำยุนอ้ย 
เป็นเพศชำยมำปฏิบติัรำชกำรสำยอยูเ่สมอทั้งน้ีอำจเน่ืองมำกจำกกำรมีภำรกิจท่ีตอ้งท ำในช่วงเชำ้ 
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กำรใช้ ส่ื อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีทันสมัยมำใช้กำรเรียนกำรสอนพบว่ำ                
ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 35 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำวในท ำนอง
เดียวกนัวำ่ ครูท่ีมีอำยุน้อยจะใช้ส่ือเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยั มำใช้กำรเรียนกำรสอนอยู่
เป็นประจ ำเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของตนเองและนักเรียน ส่วนครูท่ีมีอำยุมำกจะใช้เป็น
บำงคร้ัง เน่ืองจำกไม่มีทกัษะในกำรใชส่ื้อเทคโนโลยีใหม่และยงักลวัส่ือดงักล่ำวจะเสียหำย แต่ ผูใ้ห้
สัมภำษณ์ จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมดได้กล่ำวในท ำนอง
เดียวกนัวำ่ ครูไดมี้กำรใชส่ื้อเทคโนโลยี และนวตักรรมท่ีทนัสมยัมำใชก้ำรเรียนกำรสอนอยูเ่สมอ 

กำรประเมินตนเองหลงักำรปฏิบติังำน พบว่ำ ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมดกล่ำวในท ำนองเดียวกนัว่ำ ครูบำงส่วนประเมินตนเองอยู่
เป็นประจ ำและเป็นครูท่ีมีอำยุรำชกำรมำก ส่วนครูท่ีมีอำยุรำชกำรน้อยก็จะประเมินตนเองเป็น
บำงคร้ัง แต่ ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 20 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำว
ในท ำนองเดียวกนัวำ่ ครูยงัขำดกำรประเมินตนเองในกำรปฏิบติังำน 

กำรด่ืมสุรำ ส่ิงเสพติด และอบำยมุข  พบวำ่ ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
30 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้ งหมดกล่ำวในท ำนองเดียวกันว่ำ ครูบำงคนจะมีกำรด่ืมสุรำเป็น
บำงคร้ังและด่ืมเพื่อเข้ำสังคมจะไม่ด่ืมในสถำนท่ีรำชกำรหรือโรงเรียนให้นักเรียนเห็น แต่ผูใ้ห้
สัมภำษณ์ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้ งหมดกล่ำวในท ำนอง
เดียวกนัวำ่ ครูท่ีเป็นเพศชำยจะมีกำรด่ืมสุรำอยูเ่ป็นประจ ำส่วนครูหญิงมีบำงคนท่ีด่ืมสุรำ 

ปัญหาด้านจรรยาบรรณต่อตนเองผู้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลดังนี ้
ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 กล่ำวในท ำนองเดียวกนัวำ่ครูมีภำระงำน

มำกจึงท ำใหไ้ม่มีเวลำพฒันำตนเองและแสวงหำควำมรู้เพื่อน ำมำพฒันำกำรเรียนกำรสอนจนมีผลท ำ
ใหก้ำรจดักำรเรียนกำรสอนไม่มีประสิทธิภำพท ำใหผ้ลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนไม่ค่อยดี      

ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 กล่ำวในท ำนองเดียวกนัวำ่ดำ้นกำรท ำวจิยั
ในชั้นเรียนครูท ำวิจยัชั้นเรียนไม่ต่อเน่ืองสม ่ำเสมอและเป็นวจิยัท่ีไม่สมบูรณ์แบบจึงท ำให้แกปั้ญหำ
ไดไ้ม่ดีเท่ำท่ีควร   

ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 กล่ำวในท ำนองเดียวกนัวำ่ดำ้นกำรใชส่ื้อ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซ่ึงไม่ค่อยมีควำมถนัดจึงน ำมำใช้ประโยชน์ได้น้อยและ ยงัขำดส่ือ
นวตักรรมท่ีทนัสมยัและไม่เพียงพอต่อกำรใช ้  

ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 18  คน คิดเป็นร้อยละ 90 กล่ำวในท ำนองเดียวกนัว่ำดำ้นกำรมำ
ปฏิบติังำนก่อนโรงเรียน เขำ้ครูยงัมำปฏิบติังำนไม่ทนัเวลำโรงเรียนเขำ้และสำยบ่อยคร้ัง 
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ผู ้ให้สัมภำษณ์  จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 กล่ำวในท ำนองเดียวกันว่ำด้ำน            
กำรประเมินตนเองหลงักำรปฏิบติังำนไม่ท ำอยำ่งต่อเน่ือง และไม่ท ำครบทุกกิจกรรม 

จำกสัมภำษณ์จรรยำบรรณต่อตนเอง สรุปได้ว่ำ ครูมีภำระงำนมำกส่งผลให้ไม่มีเวลำ
พฒันำตนเองและแสวงหำควำมรู้เพื่อน ำมำพฒันำกำรเรียนกำรสอนจนมีผลท ำให้กำรจดักำรเรียน
กำรสอนไม่มีประสิทธิภำพท ำให้ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนไม่ค่อยดี  ดำ้นกำรท ำวจิยัในชั้นเรียนครูท ำ
วจิยัชั้นเรียนไม่ต่อเน่ืองสม ่ำเสมอและเป็นวิจยัท่ีไม่สมบูรณ์แบบจึงท ำให้แกปั้ญหำไดไ้ม่ดีเท่ำท่ีควร  
ดำ้นกำรใช้ส่ือและเทคโนโลยีสมยัใหม่ซ่ึงไม่ค่อยมีควำมถนดัจึงน ำมำใช้ประโยชน์ไดน้้อยและยงั
ขำดส่ือนวตักรรมท่ีทนัสมยัและไม่เพียงพอต่อกำรใช ้ ดำ้นกำรมำปฏิบติังำนก่อนโรงเรียนเขำ้ครูยงั
มำปฏิบติังำนไม่ทนัเวลำโรงเรียนเขำ้ ดำ้นกำรประเมินตนเองหลงักำรปฏิบติังำนไม่ท ำอยำ่งต่อเน่ือง
และไม่ท ำครบทุกกิจกรรม 
 ด้านที ่2 จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

จำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ คณะครู กรรมกำรสถำนศึกษำ ผูป้กครองของ
โรงเรียนวดัอรัญญำรำม พบวำ่  

ครูมีเช่ือมัน่ ช่ืนชม ภูมิใจในควำมเป็นครูและองค์กรวิชำชีพครู พบว่ำ ผูใ้ห้สัมภำษณ์
จ ำนวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 70 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำวในท ำนองเดียวกนัวำ่ ครูมี
เช่ือมัน่ ช่ืนชม ภูมิใจในควำมเป็นครูและองคก์รวชิำชีพครู เห็นควำมส ำคญัและจ ำเป็นต่อสังคม ช่ืน
ชมในเกียรติและรำงวลัท่ีได้รับและรักษำไวอ้ย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย ยกย่องชมเชยเพื่อนครูท่ี
ประสบผลส ำเร็จเก่ียวกบักำรสอน เผยแพร่ผลส ำเร็จของตนเองและเพื่อนครูแสดงตนวำ่เป็นครูอยำ่ง
ภำคภูมิ ดำ้นเป็นสมำชิกองคก์รวชิำชีพครูและสนบัสนุนหรือเขำ้ร่วมหรือเป็นผูน้ ำในกิจกรรมพฒันำ
วิชำชีพครู ปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ก ำหนดขององค์กร ร่วมกิจกรรมท่ีองค์กรข้ึนเป็นกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำนขององค์กรปฏิบัติบ้ำงเป็นบำงคร้ัง ด้ำนปกป้องเกียรติภูมิของครูและองค์กรชำชีพ 
เผยแพร่ประชุมสัมพนัธ์ผลงำนของครูและองคก์รชำชีพครู เม่ือมีผูเ้ขำ้ใจผดิเก่ียวกบัวงกำรวชิำชีพครู
ก็ช้ีแจงท ำควำมเขำ้ใจให้ถูกตอ้งครูมีควำมรักและคอยปกป้องเกียรติภูมิขององคก์รวิชำชีพอยูเ่สมอ 
แต่ในทำงกลบักนัผูใ้ห้สัมภำษณ์จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด 
กล่ำวในท ำนองเดียวกนัวำ่ ครูยงับกพร่องเร่ืองควำมเช่ือมัน่ ช่ืนชม ภูมิใจในควำมเป็นครูและองคก์ร
วิชำชีพครู เห็นควำมส ำคญัและจ ำเป็นต่อสังคม และยงัขำดกำรยกย่องชมเชยเพื่อนครูท่ีประสบ
ผลส ำเร็จเก่ียวกบักำรสอน เผยแพร่ผลส ำเร็จของตนเองและเพื่อนครูแสดงตนวำ่เป็นครูอยำ่งภำคภูมิ 
ดำ้นเป็นสมำชิกองคก์รวิชำชีพครูและสนบัสนุนหรือเขำ้ร่วมหรือเป็นผูน้ ำในกิจกรรมพฒันำวิชำชีพ
ครู  
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 ปัญหาด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชีพผู้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลดังนี ้  
 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 กล่ำวในท ำนองเดียวกนัว่ำ ครูมีงำน
พิเศษท่ีไดรั้บมอบหมำยมำกเกินไปเบียดเบียนเวลำท ำกำรสอนของนกัเรียน กำรพฒันำวิชำชีพจะมี
ประสิทธิภำพตอ้งภำระงำนใหน้อ้ยลง 

 ผูใ้หส้ัมภำษณ์ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15ของจ ำนวนผูใ้หส้ัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำวใน
ท ำนองเดียวกนัว่ำ ครูบำงท่ำนน ำเอำควำมลบัของทำงรำชกำรหรือขอ้มูลเก่ียวกบับุคลำกรไปพูด
นินทำใหเ้สียหำย 

 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำว
ในท ำนองเดียวกนัวำ่ครูบำงคนขำดควำมเสียสละเวลำและอุทิศตนใหก้บัทำงองคก์รวชิำชีพ 

 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำว
ในท ำนองเดียวกันว่ำครูขำดควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรวมถึงกำรใช้หลักวิชำเพื่อ
สร้ำงสรรคเ์ทคนิควธีิกำรใหม่ๆท่ีเก่ียวกบัวชิำชีพ   

 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำว
ในท ำนองเดียวกนัวำ่ครูขำดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีไม่สม ่ำเสมอกบัเพื่อนครูเก่ียวกบัหลกัวชิำกำรท่ี
ส่งผลถึงกำรพฒันำวชิำชีพ  

 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำว
ในท ำนองเดียวกนัวำ่กำรขำดคุณธรรมจริยธรรมทำงดำ้นกำรน ำเอำผลงำนของคนอ่ืนไปเป็นผลงำน
ของตนโดยไม่ไดรั้บอนุญำต 

 จำกกำรสัมภำษณ์ดำ้นจรรยำบรรณต่อวิชำชีพ สำมำรถสรุปไดว้่ำ ครูมีภำระงำนพิเศษท่ี
ได้รับมอบหมำยมำกเกินไปเบียดเบียนเวลำท ำกำรสอนของนักเรียน กำรพัฒนำวิชำชีพมี
ประสิทธิภำพนอ้ยลง  ครูบำงคนขำดควำมเสียสละเวลำและอุทิศตนให้กบัทำงองค์กรวิชำชีพ ขำด
ควำมรับผดิชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรวมถึงขำดกำรใชห้ลกัวชิำเพื่อสร้ำงสรรคเ์ทคนิควิธีกำรใหม่ๆ
ท่ีเก่ียวกบัวชิำชีพ  ขำดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีไม่สม ่ำเสมอกบัเพื่อนครูเก่ียวกบัหลกัวิชำกำรท่ีส่งผล
ถึงกำรพฒันำวชิำชีพ  กำรขำดคุณธรรมจริยธรรมทำงดำ้นกำรน ำเอำผลงำนของคนอ่ืนไปเป็นผลงำน
ของตนโดยไม่ไดรั้บอนุญำต  
 ด้านที ่3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 จำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ คณะครู กรรมกำรสถำนศึกษำ ผูป้กครองของ
โรงเรียนวดัอรัญญำรำม พบวำ่ 
 ครูให้ควำมรักควำมเอำใจใส่กบัศิษยส์อนด้วยควำมตั้งใจ คอยเป็นท่ีปรึกษำให้กบัศิษย์
เม่ือมีปัญหำ พบวำ่ ผูใ้หส้ัมภำษณ์ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ ำนวนผูใ้หส้ัมภำษณ์ทั้งหมด 
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กล่ำวในท ำนองเดียวกนัว่ำ ครูบำงส่วนท่ีมกัใช้อำรมณ์และลงโทษศิษยอ์ย่ำงรุนแรงจนท ำให้ขำด
ควำมเช่ือถือในตวัผูรั้บบริกำรทั้งผูป้กครอง สังคม ชุมชน รวมถึงตวัศิษยเ์องดว้ย  
 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ 35 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำว
ในท ำนองเดียวกันว่ำ ครูส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติในด้ำนตรวจสอบข้อบกพร่องของผูเ้รียนโดยใช้
เน้ือหำวชิำเป็นหลกั  
 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำว
ในท ำนองเดียวกนัวำ่  ครูขำดกำรจดักิจกรรมกำรสอนซ่อมเสริมเป็นรำยบุคคล ขำดใชเ้ทคนิควธีิกำร
สอนท่ีเหมำะสมกบัผูเ้รียน ขำดกำรมุ่งพฒันำผูเ้รียนให้พฒันำตำมศกัยภำพ แต่ผูใ้หส้ัมภำษณ์ จ ำนวน 
7  คน คิดเป็นร้อยละ 35 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำวในท ำนองเดียวกนัว่ำดำ้นกำรให้
ค  ำปรึกษำหรือช่วยเหลือศิษยแ์ละผูรั้บบริกำรดว้ยควำมเมตตำกรุณำอยำ่งเต็มก ำลงัควำมสำมำรถและ
เสมอภำคครู ดำ้นกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยำวชน และผูด้อ้ยโอกำส ตั้งใจ 
เสียสละ และอุทิศตนในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี เพื่อให้ศิษย์และผู ้รับบริกำรได้รับกำรพัฒนำตำม
ควำมสำมำรถ ควำมถนดั และควำมสนใจของแต่ละบุคคล  
 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำว
ในท ำนองเดียวกนัว่ำ ครูยงัขำดกำรส่งเสริมให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริกำรสำมำรถแสวงหำควำมรู้ไดด้ว้ย
ตนเองจำกส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้อยำ่งหลำกหลำย ดำ้นใหศิ้ษยแ์ละผูรั้บบริกำร แต่มีส่วนร่วม
วำงแผนกำรเรียนรู้ และเลือกวิธีปฏิบติัท่ีเหมำะสมกบัตนเอง แต่ ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 45 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำวในท ำนองเดียวกนัว่ำ ครูมีกำรเสริมสร้ำง
ควำมภำคภูมิใจใหแ้ก่ศิษยแ์ละผูรั้บบริกำรดว้ยกำรรับฟังควำมคิดเห็นยกยอ่ง ชมเชย และใหก้ ำลงัใจ
อยำ่งกลัยำณมิตร และดำ้นกำรสร้ำงควำมรู้สึกเป็นมิตร เป็นท่ีพึ่งพำและไวว้ำงใจไดข้องศิษยแ์ต่ละ
คนและทุกคนปฏิบติัอยู่เสมอ เช่น ให้ควำมเป็นกนัเองกบัศิษย ์ รับฟังปัญหำของศิษยล์ะให้ควำม
ช่วยเหลือศิษย ์ร่วมท ำกิจกรรมกบัศิษยเ์ป็นคร้ังครำวตำมควำมเหมำะสม สนทนำไต่ถำมทุกขสุ์ขของ
ศิษยค์รูไดป้ฏิบติัอยูเ่สมอ  
 ปัญหาด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการผู้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลดังนี ้  
 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำว
ในท ำนองเดียวกนัวำ่ครูรับภำระงำนมำกเกินไปและมีงำนรำชกำรต่ำงจงัหวดับ่อยๆท ำให้ขำดควำม
รับผิดชอบและขำดคุณธรรมจริยธรรมในตนเองในดำ้นกำรเอำใจใส่ในกำรเรียนกำรสอนอยำ่งเตม็ท่ี
ละเลยกำรปลุกฝังคุณธรรมท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน  

ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำว
ในท ำนองเดียวกนัว่ำครูมกัใช้อำรมณ์ ใชถ้อ้ยค ำท่ีไม่สุภำพกบัผูเ้รียนและลงโทษดว้ยควำมรุนแรง
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ในกำรตดัสินปัญหำท่ีเกิดข้ึนของผูเ้รียน ท ำใหน้กัเรียนกลวัและไม่กลำ้เขำ้ใกล ้ไม่กลำ้ถำม ไม่กลำ้ท่ี
จะแสดงควำมคิดเห็นในกิจกรรมต่ำงๆ 

ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำว
ในท ำนองเดียวกันว่ำ ครูไม่ถนัดในกำรสอนในบำงวิชำ เช่น วิทยำศำสตร์ กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ีภำษำองักฤษ จนท ำใหผ้ลกำรเรียนของผูเ้รียนไม่บรรลุตำมวตัถุประสงค ์

ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำว
ในท ำนองเดียวกนัวำ่ครูขำดกำรใชส่ื้อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยซ่ึงท ำให้กำรส่งเสริม
จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไม่ค่อยมีประสิทธิภำพ 

ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำว
ในท ำนองเดียวกันว่ำครูมีกำรวำงตวักับศิษย์อย่ำงไม่เหมำะสมให้ควำมเป็นกันเองกับศิษยม์ำก
เกินไปให้บำงคร้ังจะท ำให้ศิษยไ์ม่เกิดควำมเคำรพนับถือไม่มีควำมเกรงใจจนท ำให้ศิษยไ์ม่ค่อย
เคำรพ 

จำกกำรสัมภำษณ์ดำ้นจรรยำบรรณต่อผูรั้บบริกำร สำมำรถสรุปไดว้ำ่ ครูรับภำระงำนมำก
เกินไปและมีงำนรำชกำรต่ำงจงัหวดับ่อยคร้ังท ำให้ขำดควำมรับผิดชอบและขำดคุณธรรมจริยธรรม
ในตนเองในดำ้นกำรเอำใจใส่ในกำรเรียนกำรสอนอยำ่งเต็มท่ีละเลยกำรปลุกฝังคุณธรรมท่ีดีให้กบั
ผูเ้รียน ครูมกัใช้อำรมณ์ ใช้ถอ้ยค ำท่ีไม่สุภำพกบัผูเ้รียนและลงโทษดว้ยควำมรุนแรงในกำรตดัสิน
ปัญหำท่ีเกิดข้ึนของผูเ้รียน ครูไม่ถนดัในกำรสอนในบำงวิชำ เช่น วิทยำศำสตร์ กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี ภำษำองักฤษ จนท ำให้ผลกำรเรียนของผูเ้รียนไม่บรรลุตำมวตัถุประสงค ์ครูขำดกำรใช้
ส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยซ่ึงท ำให้กำรส่งเสริมจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไม่
ค่อยมีประสิทธิภำพ ครูมีกำรวำงตวักบัศิษยอ์ยำ่งไม่เหมำะสมให้ควำมเป็นกนัเองกบัศิษยม์ำกเกินไป      
ครูขำดควำมรู้ในบำงเร่ืองเก่ียวกบัหลกัวชิำกำรท่ีถูกตอ้งท่ีจะถ่ำยทอดกบัผูเ้รียน 
 ด้านที ่4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 

จำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ คณะครู กรรมกำรสถำนศึกษำ ผูป้กครองของ
โรงเรียนวดัอรัญญำรำม พบวำ่ 

ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำว
ในท ำนองเดียวกนัว่ำกล่ำวในท ำนองเดียวกันว่ำครูร่วมมือกันในกำรอบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้เป็น
พลเมืองดีของชำติอยำ่งสม ่ำเสมอ ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในทำงดำ้นวิชำกำร เช่น กำรแนะน ำกำรสอน, 
แนะน ำเอกสำร หรือแหล่งวิทยำกำรให้ ช่วยเหลืองำนส่วนตวัซ่ึงกนัและกนัเท่ำท่ีโอกำสจะอ ำนวย 
ท ำหนำ้ท่ีแทนกนัเม่ือครำวจ ำเป็น ใหก้ ำลงัใจในกำรท ำงำนซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงอำจจะแสดงออกในรูป
ของวำจำหรือกำรกระท ำก็ได ้กระท ำตนให้เป็นผูมี้ควำมสุภำพอ่อนนอ้มต่อกนัเสมอ ไม่แสดงตนใน
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ท ำนองยกตนข่มท่ำน หรือแสดงตนวำ่เรำเก่งกวำ่ผูอ่ื้นครูทุกคนไดป้ฏิบติังำนท่ีไดรั้บมอบหมำยให้
บรรลุวตัถุประสงค์และให้ควำมช่วยเหลือและพฒันำโรงเรียนร่วมกบัผูอ่ื้นอย่ำงต่อเน่ืองและให้
ควำมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำน เช่นให้ค  ำแนะน ำในกำรจดัท ำแผนกำรสอน กำรจดัท ำส่ือ และกำรท ำ
วิจยัในชั้นเรียน ครูให้ควำมร่วมมือกนัในกำรอบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้เป็นพลเมืองดีของชำติอย่ำง
สม ่ำเสมอ ครูช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในทำงดำ้นวชิำกำร เช่น กำรแนะน ำกำรสอน, แนะน ำเอกสำร หรือ
แหล่งวิทยำกำรปฏิบติัเป็นบำงคร้ัง  ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ ำนวนผูใ้ห้
สัมภำษณ์ทั้งหมด กล่ำวในท ำนองเดียวกนัวำ่ ดำ้นกำรช่วยเหลืองำนส่วนตวัซ่ึงกนัและกนัท ำหนำ้ท่ี
แทนครูปฏิบติัเป็นบำงคร้ัง กำรให้ก ำลงัใจในกำรท ำงำนซ่ึงกนัและกนัเป็นบำงคร้ังตำมโอกำสครู
ปฏิบัติเป็นบำงคร้ัง กระท ำตนให้เป็นผูมี้ควำมสุภำพอ่อนน้อมปฏิบติัสม ่ำเสมอไม่แสดงตนใน
ท ำนองยกตนข่มท่ำนครูปฏิบติัเป็นบำงคร้ัง ช่วยเหลือเก้ือกูลกบัเพื่อนครูอยู่เสมอ ทั้งทำงดำ้นก ำลงั
กำย ก ำลงัทรัพยแ์ละควำมรู้ทกัษะวชิำกำรท่ีจะสำมำรถช่วยไดป้ฏิบติัเป็นบำงคร้ัง  

ปัญหาด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพผู้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลดังนี ้
 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด 

กล่ำวในท ำนองเดียวกนัว่ำ ครูมีภำระงำนสอนและงำนพิเศษมำกเกินไปจึงยำกท่ีจะไดส้ัมพนัธ์กนั
กบัเพื่อนร่วมงำนอยำ่งทัว่ถึง 

 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด 
กล่ำวในท ำนองเดียวกันว่ำ ครูยงัขำดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และกำรพบปะสังสรรค์และให ้           
กำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่คณะ 

 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด 
กล่ำวในท ำนองเดียวกนัว่ำ ครูไม่ค่อยยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ่ื้นยึดควำมคิดของตนเองเป็น
ใหญ่  

 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด 
กล่ำวในท ำนองเดียวกนัวำ่ กำรจดัคำบว่ำงบำงคร้ังขำดควำมเหมำะสมอนัเน่ืองมำจำกบุคลำกรไม่
เพียงพอ ซ่ึงเป็นอุปสรรคถำ้หำกวนัใดเพื่อนครูไปรำชกำรหรือลำกำรจดักำรเรียนกำรสอนจึงใชค้ำบ
วำ่งจดัสอนแทน 

 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด 
กล่ำวในท ำนองเดียวกนัว่ำ กำรท ำงำนร่วมกนัไม่ควรท่ีจะแบ่งแยกควำมไม่เท่ำกนัในสังคมเพรำะ
อำจเป็นกำรท ำใหไ้ม่มีก ำลงัใจในกำรท ำงำน 

จำกกำรสัมภำษณ์ด้ำนจรรณยำบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชำชีพ สำมำรถสรุปได้ว่ำ        
ครูมีภำระงำนสอนและงำนพิเศษมำกเกินไปจึงไม่ไดส้ัมพนัธ์กนักบัเพื่อนร่วมงำนอยำ่งทัว่ถึงครูยงั
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ขำดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และกำรพบปะสังสรรคแ์ละให้กำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่คณะ ครู
ไม่ค่อยยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ่ื้นยดึควำมคิดของตนเองเป็นใหญ่ กำรจดัคำบวำ่งบำงคร้ังขำด
ควำมเหมำะสมอนัเน่ืองมำจำกบุคลำกรไม่เพียงพอ ซ่ึงเป็นอุปสรรคกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
 ด้านที ่5 จรรยาบรรณต่อสังคม 

จำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ คณะครู กรรมกำรสถำนศึกษำ ผูป้กครองของ
โรงเรียนวดัอรัญญำรำม พบวำ่ 

ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมดกล่ำว
ในท ำนองเดียวกนัว่ำ ครูยึดมัน่สนับสนุน และส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อนัมี
พระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุขอยู่เสมอ ครูส่วนมำกเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงสังคมอยู่เสมอเช่นกำร
ร่วมเป็นคณะกรรมกำรในงำนประจ ำปีต่ำงๆ และน ำเอำภูมิปัญญำทอ้งถ่ินมำจดักิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนในโรงเรียน ครูเขำ้ร่วมวำงแผนกิจกรรมในชุมชนเป็นผูน้ ำในชุมชนในเชิงอนุรักษส่์วนใน
กำรเป็นผูน้ ำในกำรริเร่ิมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนั้นมีบ้ำงบำงส่วนตำมโอกำส และ
สถำนกำรณ์  

ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 75 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมดกล่ำวใน
ท ำนองเดียวกนัว่ำ ครูบำงส่วนยงัไม่ค่อยเขำ้ร่วมกิจกรรมชองชุมชนเพรำะไม่มีเวลำภำระงำนมำก  
ครูยงัขำดกำรน ำภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรมมำเป็นปัจจยัในกำรจดักำรศึกษำให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ครูยงัขำดกำรจดักิจกรรมส่งเสริมให้ศิษยเ์กิดกำรเรียนรู้ และสำมำรถด ำเนิน
ชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติสม ่ ำเสมอ  ครูยงัขำดกำรเป็นผูน้ ำในกำรวำงแผนและ
ด ำเนินกำรเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พฒันำเศรษฐกิจ ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรม 

ปัญหาด้านจรรยาบรรณต่อสังคมผู้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลดังนี ้
 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน16 คนคิดเป็นร้อยละ 80 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด

กล่ำวในท ำนองเดียวกนัว่ำ ครูมีภำระหน้ำท่ีมำกเกินไปจึงไม่สำมำรถเป็นผูน้ ำหรือร่วมกิจกรรมท่ี
สร้ำงสรรคใ์นชุมชนไดอ้ยำ่งเตม็ท่ีในทุกเร่ืองได ้ 

 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 25 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด
กล่ำวในท ำนองเดียวกนัวำ่ กำรร่วมมือระหวำ่งชุมชนและโรงเรียนยงัไม่เป็นท่ีน่ำพอใจแนวทำงน ำ
สถำนศึกษำเขำ้ร่วมชุมชน 

 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 75 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด
กล่ำวในท ำนองเดียวกันว่ำ สถำนศึกษำยงัขำดกำรน ำเอำภูมิปัญญำท้องถ่ินมำร่วมจดักำรเรียน       
กำรสอน 
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 ผูใ้ห้สัมภำษณ์ จ ำนวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 65 ของจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ทั้งหมด
กล่ำวในท ำนองเดียวกนัวำ่ ครูไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในบำงกิจกรรมทำงสังคมมีเป็นผลท ำให้ไม่
ค่อยเขำ้ร่วมกิจกรรมของชุมชน 

จำกำรสัมภำษณ์ด้ำนจรรยำบรรณต่อสังคม สำมำรถสรุปได้ว่ำ ครูมีภำระหน้ำท่ีมำก
เกินไปจึงไม่สำมำรถเป็นผูน้ ำหรือร่วมกิจกรรมท่ีสร้ำงสรรค์ในชุมชนได้อย่ำงเต็มท่ีได้ทุกเร่ือง     
กำรร่วมมือระหวำ่งชุมชนและโรงเรียนยงัไม่เป็นท่ีน่ำพอใจ แนวทำงน ำสถำนศึกษำเขำ้ร่วมชุมชน 
สถำนศึกษำยงัขำดกำรน ำเอำ ภูมิปัญญำท้องถ่ินมำร่วมจัดกำรเรียนกำรสอน ครูไม่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในบำงกิจกรรมทำงสังคมมีเป็นผลท ำใหไ้ม่ค่อยเขำ้ร่วมกิจกรรมของชุมชน 
   จำกกำรวิเครำะห์กำรศึกษำเอกสำร กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ สภำพปัจจุบนักำรปฏิบติั
ตำมจรรยำบรรณของครูส ำหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญำรำม อ ำเภอแม่ทำ จงัหวดัล ำพูน สำมำรถสรุป
ไดด้งัน้ี 
 ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง สรุปไดว้ำ่ ครูยงัประพฤติตนท่ีไม่เหมำะสมกบัสถำนภำพทั้ง
กำรแต่งกำย กำรเป็นแบบอยำ่งท่ีดีแก่ศิษย ์รวมถึงกำรใชถ้อ้ยค ำท่ีไม่สภำพสุภำพกบัศิษย ์ครูยงัขำด
กำรแสวงหำควำมรู้ พฒันำงำนรวมถึงกำรน ำส่ือเทคโนโลยีเทคนิควิธีใหม่มำใช้ในวิชำชีพ กำรมำ
ปฏิบติัรำชกำรยงัมีครูมำปฏิบติัรำชกำรสำยอยูเ่ป็นประจ ำ  
 ปัญหำด้ำนจรรยำบรรณต่อตนเอง พบว่ำ ครูมีภำระงำนมำกส่งผลให้ไม่มีเวลำพฒันำ
ตนเองและแสวงหำควำมรู้เพื่อน ำมำพฒันำกำรเรียนกำรสอนจนมีผลท ำให้กำรจดักำรเรียนกำรสอน
ไม่มีประสิทธิภำพท ำให้ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนไม่ค่อยดี  ดำ้นกำรท ำวิจยัในชั้นเรียนครูท ำวิจยัชั้น
เรียนไม่ต่อเน่ืองสม ่ำเสมอและเป็นวิจัยท่ีไม่สมบูรณ์แบบจึงท ำให้แก้ปัญหำได้ไม่ดีเท่ำท่ีควร       
ดำ้นกำรใช้ส่ือและเทคโนโลยีสมยัใหม่ซ่ึงไม่ค่อยมีควำมถนดัจึงน ำมำใช้ประโยชน์ไดน้้อยและยงั
ขำดส่ือนวตักรรมท่ีทนัสมยัและไม่เพียงพอต่อกำรใช ้ ดำ้นกำรมำปฏิบติังำนก่อนโรงเรียนเขำ้ครูยงั
มำปฏิบติังำนไม่ทนัเวลำโรงเรียนเขำ้ ดำ้นกำรประเมินตนเองหลงักำรปฏิบติังำนไม่ท ำอยำ่งต่อเน่ือง
และไม่ท ำครบทุกกิจกรรม 
 ด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ สรุปไดว้ำ่ ครูไดแ้สดงควำมช่ืนชมและศรัทธำในคุณค่ำของ
วชิำชีพรักษำช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวิชำชีพ ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงำนในวิชำชีพให้
สำธำรณชนรับรู้ ปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริตตำมกฏ ระเบียบ และแบบแผน
ของทำงรำชกำร เลือกใชห้ลกัวิชำท่ีถูกตอ้งสร้ำงสรรคเ์ทคนิควธีิกำรใหม่ ๆ เพื่อพฒันำวิชำชีพ ครูยงั
ขำดกำรใช้องค์ควำมรู้หลำกหลำยในกำรปฏิบติัหน้ำท่ี ครูยงัขำดอุทิศตนเพื่อควำมก้ำวหน้ำของ
วชิำชีพ  
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 ปัญหำด้ำนจรรยำบรรณต่อวิชำชีพ พบว่ำ ครูมีภำระงำนพิเศษท่ีได้รับมอบหมำยมำก
เกินไปเบียดเบียนเวลำท ำกำรสอนของนกัเรียน กำรพฒันำวชิำชีพมีประสิทธิภำพนอ้ยลง  ครูบำงคน
ขำดควำมเสียสละเวลำและอุทิศตนให้กบัทำงองค์กรวิชำชีพ ขำดควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบติั
หน้ำท่ีรวมถึงขำดกำรใช้หลกัวิชำเพื่อสร้ำงสรรค์เทคนิควิธีกำรใหม่ๆท่ีเก่ียวกบัวิชำชีพ  ขำดกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีไม่สม ่ำเสมอกับเพื่อนครูเก่ียวกับหลักวิชำกำรท่ีส่งผลถึงกำรพฒันำวิชำชีพ    
กำรขำดคุณธรรมจริยธรรมทำงดำ้นกำรน ำเอำผลงำนของคนอ่ืนไปเป็นผลงำนของตนโดยไม่ไดรั้บ
อนุญำต  
 ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ สรุปไดว้ำ่ ครูมีกำรลงโทษศิษยด์ว้ยควำมรุนแรงและใช้
ถอ้ยค ำท่ีไม่เหมำะสม ครูยงัขำดกำรเอำใจใส่รับรู้ปัญหำของศิษยห์รือผูรั้บบริกำร ครูมีกำรส่งเสริม
ให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริกำรสำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง ครูมีควำมตั้งใจอุทิศตนในกำรปฏิบติั
หน้ำท่ีเพื่อให้ศิษยไ์ดรั้บกำรพฒันำตำมควำมสำมำรถ และครูเปิดโอกำสให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริกำรมี
ส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรเรียนรู้อยูเ่สมอ  
 ปัญหำด้ำนจรรยำบรรณต่อผูรั้บบริกำร พบว่ำ ครูรับภำระงำนมำกเกินไปและมีงำน
รำชกำรต่ำงจงัหวดับ่อยคร้ังท ำให้ขำดควำมรับผิดชอบและขำดคุณธรรมจริยธรรมในตนเองในดำ้น
กำรเอำใจใส่ในกำรเรียนกำรสอนอยำ่งเต็มท่ีละเลยกำรปลุกฝังคุณธรรมท่ีดีให้กบัผูเ้รียน ครูมกัใช้
อำรมณ์ ใช้ถ้อยค ำท่ีไม่สุภำพกบัผูเ้รียนและลงโทษดว้ยควำมรุนแรงในกำรตดัสินปัญหำท่ีเกิดข้ึน
ของผูเ้รียน ครูไม่ถนัดในกำรสอนในบำงวิชำ เช่น วิทยำศำสตร์ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี
ภำษำองักฤษ จนท ำให้ผลกำรเรียนของผูเ้รียนไม่บรรลุตำมวตัถุประสงค ์ครูขำดกำรใชส่ื้อ อุปกรณ์ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยซ่ึงท ำให้กำรส่งเสริมจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไม่ค่อย                 
มีประสิทธิภำพ ครูมีกำรวำงตวักบัศิษยอ์ยำ่งไม่เหมำะสมให้ควำมเป็นกนัเองกบัศิษยม์ำกเกินไป ครู
ขำดควำมรู้ในบำงเร่ืองเก่ียวกบัหลกัวชิำกำรท่ีถูกตอ้งท่ีจะถ่ำยทอดกบัผูเ้รียน 
 ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ สรุปได้ว่ำ ครูเสียสละ เอ้ืออำทร และให้
ควำมช่วยเหลือผูร่้วมประกอบวิชำชีพ มีควำมรัก ควำมสำมคัคี และร่วมใจกนัผนึกก ำลงัในกำร
พฒันำกำรศึกษำร่วมแรงร่วมใจในกำรปฏิบติังำนตำมค ำสั่งไดดี้ตำมหนำ้ท่ีของแต่ละบุคคลจนท ำให้
งำนบรรลุตำมวตัถุประสงค ์ 
 ปัญหำดำ้นจรรณยำบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชำชีพ พบว่ำครูมีภำระงำนสอนและงำน
พิเศษมำกเกินไปจึงไม่ไดส้ัมพนัธ์กนักบัเพื่อนร่วมงำนอย่ำงทัว่ถึงครูยงัขำดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
และกำรพบปะสังสรรค์และให้กำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่คณะ ครูไม่ค่อยยอมรับฟังควำม
คิดเห็นของผูอ่ื้นยึดควำมคิดของตนเองเป็นใหญ่ กำรจดัคำบว่ำงบำงคร้ังขำดควำมเหมำะสมอนั
เน่ืองมำจำกบุคลำกรไม่เพียงพอ ซ่ึงเป็นอุปสรรคกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
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 ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม  สรุปได้ว่ำครูยึดมั่นสนับสนุน และส่งเสริมกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย อนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข ครูขำดกำรน ำภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และ
ศิลปวฒันธรรมมำเป็นปัจจัยในกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ศิษยเ์กิดกำรเรียนรู้ ครูยงัขำดกำรจดักิจกรรมส่งเสริมใหศิ้ษยเ์กิดกำรเรียนรู้ในภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ิน ครูยงัไม่เป็นผูน้ ำในกำรวำงแผนด ำเนินงำนเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พฒันำเศรษฐกิจ 
ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมเท่ำท่ีควร  
 ปัญหำด้ำนจรรยำบรรณต่อสังคม พบว่ำ ครูมีภำระหน้ำท่ีมำกเกินไปจึงไม่สำมำรถเป็น
ผูน้ ำหรือร่วมกิจกรรมท่ีสร้ำงสรรคใ์นชุมชนไดอ้ยำ่งเตม็ท่ีไดทุ้กเร่ือง กำรร่วมมือระหวำ่งชุมชนและ
โรงเรียนยงัไม่เป็นท่ีน่ำพอใจ แนวทำงน ำสถำนศึกษำเขำ้ร่วมชุมชน สถำนศึกษำยงัขำดกำรน ำเอำ 
ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินมำร่วมจดักำรเรียนกำรสอน ครูไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในบำงกิจกรรมทำง
สังคมมีเป็นผลท ำใหไ้ม่ค่อยเขำ้ร่วมกิจกรรมของชุมชน 
 

4.4  การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม  
 โดยกำรน ำประเด็นท่ีมีปัญหำและมีควำมตอ้งกำรพฒันำมำกท่ีสุดของแต่ละจรรยำบรรณ
วิชำชีพครูเป็นประเด็นในกำรสนทนำกลุ่ม โดยมีผูร่้วมสนทนำกลุ่ม จ ำนวน 8 คน โดยใช้วิธีเลือก
แบบเจำะจง ประกอบด้วยศึกษำนิเทศก์ 1 คน ผูบ้ริหำร 1 คน หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรบุคคล 1 คน 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 1 คน หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรเงิน 1 คน หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร1 คน 
กรรมกำรสถำนศึกษำ 1 คน ครูผูส้อน 1 คน จำกสภำพปัจจุบนัปัญหำกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ
วิชำชีพครูของครูโรงเรียนวดัอรัญญำรำม อ ำเภอแม่ทำ จังหวดัล ำพูน ผลกำรวิเครำะห์เน้ือหำ 
สำมำรถน ำมำสังเครำะห์ถึงแนวทำงกำรพฒันำจรรยำบรรณวชิำชีพครูส ำหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญำ
รำม อ ำเภอแม่ทำ  จงัหวดัล ำพูน ไดด้งัน้ี 

จรรยาบรรณต่อตนเอง ควรมีแนวทางการปฏิบัติ คือ สถำนศึกษำควรมีกำรวำงแผนดำ้น
กำรปฏิบติังำนของทำงโรงเรียนอยำ่งเป็นระบบก ำหนดกำรท ำงำนใหเ้ป็นรูปแบบท่ีชดัเจน จดัระบบ
เวลำในกำรปฏิบติังำนและควรจะกระจำยงำนในรูปแบบกำรท ำงำนเป็นทีม ผูบ้ริหำรควรส่งเสริมให้
ครูท ำงำนวิจยัในชั้นเรียน จดัอบรมสัมมนำภำยในเก่ียวกบักำรท ำวิจยัเพื่อให้ครูมีควำมรู้ดำ้นกำรท ำ
วิจยัและควรก ำหนดให้เป็นโครงกำรของทำงโรงเรียน ผูบ้ริหำรควรส่งเสริมให้ครูมีควำมรู้ดำ้นส่ือ
เทคโนโลยีใหม่มำช่วยสอนเช่นเปิดอบรมให้กบัคณะครูท่ีไม่ค่อยถนัด ส่งไปอบรมทำงด้ำนส่ือ
เทคโนโลยีให้มำกข้ึนเพื่อให้สำมำรถใช้เทคโนโลยีไดค้ล่องแคล่วมีประสิทธิภำพมำกข้ึนและเกิด
ประสิทธิผลมำกข้ึน   



91 

 

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ควรมีแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน คือ โรงเรียนควรส่งเสริม
จดัให้มีกำรอบรม ประชุมสัมมำเป็นประจ ำทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม อยำ่งถัว่ถึงและอยำ่งนอ้ย
ภำคเรียนละ 1 คร้ังหรือส่งเสริมให้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้แต่ละกลุ่มมีกำรสัมมนำภำยในกลุ่ม 
ตลอดจนส่งไปอบรมยงัหน่วยงำนอ่ืนท่ีจดัข้ึน แลว้น ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรอบรมสัมมนำ มำเผยแพร่
โดยกำรจัดท ำเอกสำรหรือเป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้มำน ำเสนอในท่ีประชุม โดยทำงโรงเรียน
สนบัสนุนทำงดำ้นงบประมำณกำรอบรมทั้งหมด นอกจำกน้ีควรเปิดโอกำสให้ครูท่ีมีควำมสำมำรถ
เป็นตวัแทนของโรงเรียนเขำ้ร่วมกิจกรรมระดบัต่ำงๆ ไดแ้สดงถึงควำมสำมำรถของบุคคลเป็นท่ี
ประจกัษ ์เชิดชูเกียรติบุคคลกรใหเ้ป็นท่ีรู้จกัขององคก์ำรต่ำงๆ โรงเรียนตอ้งสร้ำงใหค้รูมีควำมมัน่ใจ
ในตนเอง กล้ำน ำเสนอผลงำนของตนเองท่ีด ำเนินกำรสัมฤทธ์ิผลแล้วมำเผยแพร่ถ่ำยทอดให้
ผูร่้วมงำนไดท้รำบ ผูบ้ริหำรโรงเรียน ควรสนบัสนุนและส่งเสริมให้มีกำรจดัระบบ KM ในโรงเรียน 
และควรกระตุ้นเตือน กำรกับติดตำมให้ครูใช้เทคนิควิธีกำรสอนท่ีทันสมยัและหลำกหลำยจดั      
กำรเรียนกำรสอนและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนครูภำยในโรงเรียนอย่ำงสม ่ำเสมอ ดูแล กำกับ
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรพฒันำวชิำชีพของครูอยำ่งสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ควรมีแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติ คือ ผูบ้ริหำรและฝ่ำย
วิชำกำรควรมีมำตรกำรในกำรจดักำรเรียนกำรสอนของครูให้ครูได้ส่งเสริมกำรเรียนรู้กบัผูเ้รียน
อยำ่งเต็มท่ีภำระงำนท่ีนอกเหนือจำกกำรสอนควรใช้เวลำท่ีไม่เบียดบงัเวลำสอน และควรมีระบบ
กำรวำงแผนอตัรำก ำลงัในดำ้นกำรเรียนกำรสอนท่ีสอนตำมควำมสำมำรถควำมถนดัตลอดจนกำร
วำงแผนกำรสอนแทนเพื่อให้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด ำเนินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โรงเรียน
ควรมีกิจกรรมท่ีสร้ำงสรรคใ์หก้บันกัเรียนเพื่อท่ีแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรแสดงออก
ของครูเพื่อเป็นผลสะทอ้นกลบัให้ครูไดพ้ิจำรณำตนเองซ่ึงอำจจดัในรูปแบบเวทีแสดงควำมคิดเห็น
ภำคเรียนละ 1 คร้ัง ควรมีกำรจดักิจกรรมให้ครูมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในพฒันำกำรของเด็ก
นักเรียน วิธีกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผูเ้รียนมีส่วนร่วม ผูบ้ริหำรควรมีกำรให้ควำมรู้ให้
ค  ำแนะน ำกบัครู ช้ีแจงแนวทำงปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งเหมำะสมแก่ครู ส่งเสริมให้ครูปรับเปล่ียนวิธีกำร
จดักำรเรียนกำรสอน กำกบัติดตำมดูแล นิเทศกำรจดักำรเรียนกำรสอนของครู ยกยอ่งชมเชย และน ำ
แบบอยำ่งท่ีดีมำเผยแพร่ ครูควรวิเครำะห์ผูเ้รียนเป็นรำยบุคคล มีกำรพฒันำแผนกำรเรียนกำรสอน
และจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกบัควำมแตกต่ำงระหวำ่งบุคคล เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้
ท่ีมีคุณภำพและมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนดีข้ึน และเสริมแรงทำงบวกแก่ศิษย ์

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ควรมีการพัฒนาการปฏิบัติ คือ ผูบ้ริหำรควร
ส่งเสริมกำรควำมสัมพันธ์ในหมู่คณะส่งเสริมในรูปแบบกำรท ำกิจกรรมร่วมกันกำรพบประ
สังสรรคจ์ดักิจกรรมโครงกำรศึกษำดูงำนในรูปแบบของหมู่คณะและส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีมให้
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สมำชิกแต่ละคนเขำ้ใจและปฏิบติัตำมบทบำทของตนและเรียนรู้เขำ้ใจในบทบำทของผูอ่ื้นใน ควร
ส่งเสริมให้มีกำรจดักิจกรรมสร้ำงควำมสำมคัคีในหมู่คณะโดยใช้กิจกรรมกำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจ 
ปฏิบติังำนร่วมกนัช่วยเหลือเก้ือกูลกนั พบปะพูดคุยปรึกษำหำรือเพื่อเช่ือมควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งครู
กบัครู และกำรจดักิจกรรมให้ครูไดร่้วมมือกนัปฏิบติังำน ควรมีกำรจดัประชุมสัมมนำแลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็นของผูร่้วมประกอบวิชำชีพครู เพื่อปรับเปล่ียนทศันคติของครู จดัอบรมกำรท ำงำนเป็น
ทีม กำรเป็นผูน้ ำท่ีดีและผูต้ำมท่ีดี ครูในโรงเรียนควรมีควำมสำมคัคี เป็นกลัยำณมิตร รับฟังควำม
คิดเห็น ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงของเพื่อนร่วมงำน และมีควำมจริงใจต่อกนั  

จรรยาบรรณต่อสังคม ควรมีแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติ คือ ผูบ้ริหำรควรจดัโครงกำร   
กำรบริหำรงำนในกำรสัมพนัธ์กบัชุมชนให้ชดัเจน ก ำหนดขอบเขตภำระงำนเวลำในรูปแบบของโครงกำรกิจกรรม
กำรสัมพนัธ์ชุมชนทั้งในดำ้นตวัครูและในรูปแบบของกำรน ำมำร่วมในกำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยไม่กระทบถึง
เวลำจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกนกั สร้ำงควำมเขำ้ใจกบัครูทุกคนในโรงเรียนเขำ้ใจบำบำทของโรงเรียนต่อ
ชุมชนควรมีกิจกรรมท่ีเปิดโอกำสให้ครูไดร่้วมกิจกรรมทำงชุมชน รวมถึงกำรส่ือสำรระหวำ่งโรงเรียนกบัชุมชน
ตอ้งท ำอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นระบบ ผูบ้ริหำรโรงเรียนและคณะครูควรกระตุน้ส่งเสริมให้ครูเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ี
ชุมชนจดัข้ึนทุกคร้ัง เพื่อควำมสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่ำงครูและชุมชนรวมทั้งปรับเปล่ียนทศันคติให้ตระหนักถึง
ควำมรับผิดชอบร่วมกนัระหวำ่งโรงเรียนและชุมชน และหน่วยงำนตน้สังกดัควรสนบัสนุนงบประมำณในกำรเขำ้
ร่วมหรือจดักิจกรรมต่ำง ๆ  ของชุมชน ส่งเสริมให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรอนุรักษ์ประเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ใช้หลกัธรรมกลัยำณมิตรในกำรปฏิบติัต่อสังคม มีจิตส ำนึกอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรม และปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีให้แก่ศิษยแ์ละคนในชุมชนอยูเ่สมอ ส่งเสริมกำรแสดง
ภำวะผูน้ ำในกำรทำงำนเพื่อชุมชนและสังคม ส่งเสริมกำรแสดงบทบำทในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้ชุมชนมีควำม
เขม้แข็ง ยกย่องเชิดชูเกียรติผูป้ฏิบติัตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรปฏิบติัตนต่อสังคม ของครู คนในชุมชน และ
หน่วยงำนต่ำง  ๆเพื่อสร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
 จำกกำรวิเครำะห์กำรสนทนำกลุ่ม เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพฒันำจรรยำบรรณวิชำชีพครูส ำหรับครู
โรงเรียนวดัอรัญญำรำม อ ำเภอแม่ทำ จงัหวดัล ำพูน ทั้ง 5 ดำ้น สำมำรถสรุปแนวทำงกำรพฒันำจรรยำบรรณวชิำชีพ
ครูส ำหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญำรำม อ ำเภอแม่ทำ จงัหวดัล ำพูน ดงัน้ีแนวทำงกำรพฒันำจรรยำบรรณวิชำชีพครู
มีแนวทำง คือ ผู ้บริหำรควรส่งเสริมให้ครูมีกำรพัฒนำตนเอง อบรมสัมมนำ ควรมีมำตรกำรควบคุมควำม
พฤติกรรมของครู ครูควรท ำงำนวิจยัในชั้นเรียน กำรใชส่ื้อเทคโนโลย ีมีระบบกำรวำงอตัรำก ำลงักำรสอนแทนของ
บุคลำกร ควรมีกำรวิเครำะห์ผูเ้รียนเป็นรำยบุคคล จดักิจกรรมกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกบัควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล ผู ้บริหำรควรส่งเสริมกำรควำมสัมพันธ์ในหมู่คณะกำรท ำงำนเป็นทีม ก ำหนดโครงกำรกิจกรรม                 
กำรสัมพนัธ์ชุมชน น ำภูมิปัญญำทอ้งถ่ินมำร่วมในกำรจดักำรเรียนกำรสอน  ยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูป้ฏิบติัตนเป็น
แบบอยำ่งท่ีดีในกำรปฏิบติัตนต่อสังคม อยำ่งชดัเจนและสม ่ำเสมอ  



 

 

บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง “แนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าห รับครูโรงเรียน                 

วดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน” มีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา 
จงัหวดัล าพูน และเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครู
โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั  

แหล่งขอ้มูลใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยเอกสารราชการและบุคลากรของโรงเรียน
วดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน จ านวน  20 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 1 คน ครู 14 คน 
กรรมการสถานศึกษา 3 คน ผูป้กครอง 2 คน โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ปี
การศึกษา 2557  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้เคร่ืองมือ 4 ชนิด คือ กรอบบนัทึกเอกสาร กรอบการ
สังเกตพฤติกรรม กรอบการสัมภาษณ์ ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การพรรณนาผล การสังเคราะห์ 
น าเสนอในรูปแบบความเรียง และการประชุมกลุ่ม ใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ น าเสนอในรูปแบบ
ความเรียง   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด 

 

5.1   สรุปผลการวจิัย 
5.1.1   ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูทั้ง 5 ดา้น มีผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง สรุปไดว้า่ ครูยงัประพฤติตนท่ีไม่เหมาะสมกบัสถานภาพทั้ง
การแต่งกาย การเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์รวมถึงการใชถ้อ้ยค าท่ีไม่สภาพสุภาพกบัศิษย ์ครูยงัขาด
การแสวงหาความรู้ พฒันางานรวมถึงการน าส่ือเทคโนโลยีเทคนิควิธีใหม่มาใช้ในวิชาชีพ การมา
ปฏิบติัราชการยงัมีครูมาปฏิบติัราชการสายอยูเ่ป็นประจ า  
 ปัญหาด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง พบว่า ครูมีภาระงานมากส่งผลให้ไม่มีเวลาพฒันา
ตนเองและแสวงหาความรู้เพื่อน ามาพฒันาการเรียนการสอนจนมีผลท าให้การจดัการเรียนการสอน
ไม่มีประสิทธิภาพท าให้ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนไม่ค่อยดี  ดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนครูท าวิจยัชั้น
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เรียนไม่ต่อเน่ืองสม ่าเสมอและเป็นวิจยัท่ีไม่สมบูรณ์แบบจึงท าให้แกปั้ญหาไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร  ดา้น
การใชส่ื้อและเทคโนโลยีสมยัใหม่ซ่ึงไม่ค่อยมีความถนดัจึงน ามาใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ยและยงัขาดส่ือ
นวตักรรมท่ีทนัสมยัและไม่เพียงพอต่อการใช้  ด้านการมาปฏิบติังานก่อนโรงเรียนเข้าครูยงัมา
ปฏิบติังานไม่ทนัเวลาโรงเรียนเขา้ ด้านการประเมินตนเองหลงัการปฏิบติังานไม่ท าอย่างต่อเน่ือง
และไม่ท าครบทุกกิจกรรม 
 ด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ สรุปไดว้า่ ครูไดแ้สดงความช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่าของ
วชิาชีพรักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานในวิชาชีพให้
สาธารณชนรับรู้ ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริตตามกฏ ระเบียบ และแบบแผน
ของทางราชการ เลือกใชห้ลกัวิชาท่ีถูกตอ้งสร้างสรรคเ์ทคนิควธีิการใหม่ ๆเพื่อพฒันาวชิาชีพ ครูยงั
ขาดการใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบติัหน้าท่ี ครูยงัขาดอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของ
วชิาชีพ  
 ปัญหาด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ พบว่า ครูมีภาระงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมายมาก
เกินไปเบียดเบียนเวลาท าการสอนของนกัเรียน การพฒันาวชิาชีพมีประสิทธิภาพนอ้ยลง  ครูบางคน
ขาดความเสียสละเวลาและอุทิศตนให้กบัทางองค์กรวิชาชีพ ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบติั
หน้าท่ีรวมถึงขาดการใช้หลักวิชาเพื่อสร้างสรรค์เทคนิควิธีการใหม่ๆท่ีเก่ียวกับวิชาชีพ  ขาด        
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีไม่สม ่าเสมอกบัเพื่อนครูเก่ียวกบัหลกัวิชาการท่ีส่งผลถึงการพฒันาวิชาชีพ    
การขาดคุณธรรมจริยธรรมทางดา้นการน าเอาผลงานของคนอ่ืนไปเป็นผลงานของตนโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต  
 ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ สรุปไดว้า่ ครูมีการลงโทษศิษยด์ว้ยความรุนแรงและใช้
ถอ้ยค าท่ีไม่เหมาะสม ครูยงัขาดการเอาใจใส่รับรู้ปัญหาของศิษยห์รือผูรั้บบริการ ครูมีการส่งเสริม
ให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริการสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูมีความตั้งใจอุทิศตนในการปฏิบติั
หน้าท่ีเพื่อให้ศิษยไ์ดรั้บการพฒันาตามความสามารถ และครูเปิดโอกาสให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้อยูเ่สมอ  
 ปัญหาด้านจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ พบว่า ครูรับภาระงานมากเกินไปและมีงาน
ราชการต่างจงัหวดับ่อยคร้ังท าให้ขาดความรับผิดชอบและขาดคุณธรรมจริยธรรมในตนเองในดา้น
การเอาใจใส่ในการเรียนการสอนอยา่งเต็มท่ีละเลยการปลุกฝังคุณธรรมท่ีดีให้กบัผูเ้รียน ครูมกัใช้
อารมณ์ ใช้ถ้อยค าท่ีไม่สุภาพกบัผูเ้รียนและลงโทษดว้ยความรุนแรงในการตดัสินปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ของผูเ้รียน ครูไม่ถนัดในการสอนในบางวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ภาษาองักฤษ จนท าให้ผลการเรียนของผูเ้รียนไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์ครูขาดการใชส่ื้อ อุปกรณ์ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายซ่ึงท าให้การส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ค่อยมี
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ประสิทธิภาพ ครูมีการวางตวักบัศิษยอ์ยา่งไม่เหมาะสมให้ความเป็นกนัเองกบัศิษยม์ากเกินไป ครู
ขาดความรู้ในบางเร่ืองเก่ียวกบัหลกัวชิาการท่ีถูกตอ้งท่ีจะถ่ายทอดกบัผูเ้รียน 
 ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ สรุปได้ว่า ครูเสียสละ เอ้ืออาทร และให้
ความช่วยเหลือผูร่้วมประกอบวิชาชีพ มีความรัก ความสามคัคี และร่วมใจกนัผนึกก าลงัในการ
พฒันาการศึกษาร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติังานตามค าสั่งไดดี้ตามหนา้ท่ีของแต่ละบุคคลจนท าให้
งานบรรลุตามวตัถุประสงค ์ 
 ปัญหาดา้นจรรณยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ พบว่าครูมีภาระงานสอนและงาน
พิเศษมากเกินไปจึงไม่ไดส้ัมพนัธ์กนักบัเพื่อนร่วมงานอย่างทัว่ถึงครูยงัขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และการพบปะสังสรรค์และให้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่คณะ ครูไม่ค่อยยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นยึดความคิดของตนเองเป็นใหญ่ การจดัคาบว่างบางคร้ังขาดความเหมาะสมอนั
เน่ืองมาจากบุคลากรไม่เพียงพอ ซ่ึงเป็นอุปสรรคการจดัการเรียนการสอน 
 ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม  สรุปได้ว่าครูยึดมั่นสนับสนุน และส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ครูขาดการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ
ศิลปวฒันธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ศิษยเ์กิดการเรียนรู้ ครูยงัขาดการจดักิจกรรมส่งเสริมใหศิ้ษยเ์กิดการเรียนรู้ในภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ครูยงัไม่เป็นผูน้ าในการวางแผนด าเนินงานเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พฒันาเศรษฐกิจ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมเท่าท่ีควร  
 ปัญหาด้านจรรยาบรรณต่อสังคม พบว่า ครูมีภาระหน้าท่ีมากเกินไปจึงไม่สามารถเป็น
ผูน้ าหรือร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรคใ์นชุมชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ีไดทุ้กเร่ือง การร่วมมือระหวา่งชุมชนและ
โรงเรียนยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ แนวทางน าสถานศึกษาเขา้ร่วมชุมชน สถานศึกษายงัขาดการน าเอา 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมจดัการเรียนการสอน ครูไม่มีความรู้ความสามารถในบางกิจกรรมทาง
สังคมมีเป็นผลท าใหไ้ม่ค่อยเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน 

5.1.2   ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครู
โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพูนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูทั้ ง 5 ด้าน มี
ผลการวจิยัดงัต่อไปน้ีมีผลวจิยัดงัน้ี 

จรรยาบรรณต่อตนเอง ควรมีแนวทางการปฏิบติั คือ สถานศึกษาควรมีการวางแผน
ด้านการปฏิบติังานของทางโรงเรียนอย่างเป็นระบบก าหนดการท างานให้เป็นรูปแบบท่ีชัดเจน 
จดัระบบเวลาในการปฏิบติังานและควรจะกระจายงานในรูปแบบการท างานเป็นทีม ผูบ้ริหารควร
ส่งเสริมให้ครูท างานวิจยัในชั้นเรียน จดัอบรมสัมมนาภายในเก่ียวกบัการท าวิจยัเพื่อให้ครูมีความรู้
ด้านการท าวิจยัและควรก าหนดให้เป็นโครงการของทางโรงเรียน ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้ครูมี
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ความรู้ดา้นส่ือเทคโนโลยีใหม่มาช่วยสอนเช่นเปิดอบรมให้กบัคณะครูท่ีไม่ค่อยถนดั ส่งไปอบรม
ทางดา้นส่ือเทคโนโลยีให้มากข้ึนเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีไดค้ล่องแคล่วมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนและเกิดประสิทธิผลมากข้ึน  มีระบบการวางแผนการพฒันาตนเองของครูในทิศทางเดียวกนัและ
ส่งเสริมอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมหรือประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม     
การค้นควา้ความรู้ใหม่เพิ่มเติม ควรมีการส่งเสริมกระตุ้นให้ครูต่ืนตวัรับรู้และเรียนรู้วิทยาการ
ความรู้ใหม่ การประเมินผลงานครูอย่างสม ่าเสมอ และการเสริมแรงทางบวกโดยยกยอ่งให้รางวลั
เชิดชูเกียรติครูท่ีปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่อตนเองและพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง และมีการนิเทศ
ติดตามอยา่งจริงจงั   

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ควรมีแนวทางพฒันาการปฏิบติังานคือ โรงเรียนควรส่งเสริม
จดัให้มีการอบรม ประชุมสัมมาเป็นประจ าทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม อยา่งทัว่ถึงและอยา่งนอ้ย
ภาคเรียนละ 2 คร้ังส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มมีการสัมมนาภายในกลุ่ม ตลอดจน
ส่งไปอบรมยงัหน่วยงานอ่ืนท่ีจดัข้ึน แล้วน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมสัมมนา มาเผยแพร่โดย     
การจดัท าเอกสารหรือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้มาน าเสนอในท่ีประชุม โดยทางโรงเรียนสนบัสนุน
ทางด้านงบประมาณการอบรมทั้ งหมด นอกจากน้ีควรเปิดโอกาสให้ครูท่ีมีความสามารถเป็น
ตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับต่างๆ ได้แสดงถึงความสามารถของบุคคลเป็นท่ี
ประจกัษ ์เชิดชูเกียรติบุคคลกรใหเ้ป็นท่ีรู้จกัขององคก์ารต่างๆ โรงเรียนตอ้งสร้างใหค้รูมีความมัน่ใจ
ในตนเอง กล้าน าเสนอผลงานของตนเองท่ีด าเนินการสัมฤทธ์ิผลแล้วมาเผยแพร่ถ่ายทอดให้
ผูร่้วมงานไดท้ราบ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการก ากบัติดตามให้ครูใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีทนัสมยัและ
หลากหลายจดัการเรียนการสอนและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนครูภายในโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
ดูแล ก ากบัติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพฒันาวชิาชีพของครูอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ควรมีแนวทางในการพฒันาการปฏิบติั คือ ผูบ้ริหารและ
ฝ่ายวิชาการควรมีมาตรการในการจดัการเรียนการสอนของครูให้ครูไดส่้งเสริมการเรียนรู้กบัผูเ้รียน
อยา่งเต็มท่ีภาระงานท่ีนอกเหนือจากการสอนควรใช้เวลาท่ีไม่เบียดบงัเวลาสอน และควรมีระบบ
การวางแผนอตัราก าลังในด้านการเรียนการสอนท่ีสอนตามความสามารถความถนัดตลอดจน      
การวางแผนการสอนแทนเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
ทางโรงเรียนควรมีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ให้กบันกัเรียนเพื่อท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรม
การแสดงออกของครูเพื่อเป็นผลสะทอ้นกลบัใหค้รูในรูปแบบเวทีแสดงความคิดเห็นภาคเรียนละ 1 
คร้ัง ควรมีการจดักิจกรรมให้ครูมีความรู้และความเข้าใจในพฒันาการของเด็กนักเรียน วิธีการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารควรมีการให้ความรู้ให้ค  าแนะน ากบัครู ช้ีแจง
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แนวทางปฏิบัติตนท่ีถูกต้องเหมาะสมแก่ครู และส่งเสริมให้ครูปรับเปล่ียนวิธีการจดัการเรียน      
การสอน ก ากบัติดตามดูแล นิเทศการจดัการเรียนการสอนของครู ยกยอ่งชมเชย และน าแบบอยา่งท่ี
ดีมาเผยแพร่ และครูควรวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีการพฒันาแผนการเรียนการสอนและจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ควรมีแนวทางในการพฒันาการปฏิบติั คือ 
ผูบ้ริหารควรส่งเสริมการความสัมพนัธ์ในหมู่คณะส่งเสริมในรูปแบบการท ากิจกรรมร่วมกัน      
การพบประสังสรรค์จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานในรูปแบบของหมู่คณะ และส่งเสริม          
การท างานเป็นทีมให้สมาชิกแต่ละคนเข้าใจและปฏิบติัตามบทบาทของตนและเรียนรู้เข้าใจใน
บทบาทของผูอ่ื้นจดักิจกรรมให้ครูได้ร่วมมือกันปฏิบติังานในโรงเรียนควรมีความสามคัคี เป็น
กลัยาณมิตร     รับฟังความคิดเห็น ปฏิบติัตามขอ้ตกลงของเพื่อนร่วมงาน และมีความจริงใจต่อกนั 
ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาของคณะครูในโรงเรียนใส่ใจดูแลครูใน
โรงเรียน 

จรรยาบรรณต่อสังคม  ควรมีแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติ คือ ผูบ้ริหารควรจัด
โครงการการบริหารงานให้ชดัเจน ก าหนดขอบเขตภาระงานเวลาในรูปแบบของโครงการกิจกรรม
การสัมพนัธ์ชุมชนทั้งในดา้นตวัครูและในรูปแบบของการน ามาร่วมในการจดัการเรียนการสอน
โดยไม่กระทบถึงเวลาจดักิจกรรมการเรียนการสอนมากนกัให้ครูทุกคนในโรงเรียนเขา้ใจบาบาท
ของโรงเรียนต่อชุมชนควรมีกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ครูได้ร่วมกิจกรรมทางชุมชน รวมถึง          
การส่ือสารระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนตอ้งท าอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ผูบ้ริหารโรงเรียนและ
คณะครูควรเข้าร่วมกิจกรรมท่ีชุมชนจดัข้ึนทุกคร้ัง เพื่อความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างครูและชุมชน 
ส่งเสริมให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์ประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ิน ใช้
หลกัธรรมกลัยาณมิตรในการปฏิบติัต่อสังคม มีจิตสานึกอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ศิลปวฒันธรรม และปลูกฝังจิตสานึกท่ีดีให้แก่ศิษยแ์ละคนในชุมชนอยู่เสมอ ส่งเสริมการแสดง
ภาวะผูน้าในการทางานเพื่อชุมชนและสังคม ส่งเสริมการแสดงบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ให้
ชุมชนมีความเขม้แข็ง ยกย่องเชิดชูเกียรติผูป้ฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตนต่อสังคม 
ของครู คนในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในการเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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5.2  การอภิปรายผลการวจิัย 
จากขอ้คน้พบผลการวิจยั แนวทางการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครูโรงเรียน

วดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
5.2.1  สภาพปัจจุบนัและปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครู

โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูทั้ง 5 
ดา้น 
 ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง สรุปไดว้า่ ครูยงัประพฤติตนท่ีไม่เหมาะสมกบัสถานภาพทั้ง
การแต่งกาย การเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์รวมถึงการใชถ้อ้ยค าท่ีไม่สภาพสุภาพกบัศิษย ์ครูยงัขาด
การแสวงหาความรู้ พฒันางานรวมถึงการน าส่ือเทคโนโลยีเทคนิควิธีใหม่มาใช้ในวิชาชีพ การมา
ปฏิบติัราชการยงัมีครูมาปฏิบติัราชการสายอยูเ่ป็นประจ า สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พศิน แตงจวง   
(2554, หน้า 117) กล่าวถึง ลกัษณะครูดี มีคุณภาพ ประกอบดว้ย ครูตอ้งปฏิบติัตนให้เป็นผูเ้รียนรู้
ตลอดชีวิตโดยเรียนรู้จากต าราส่ิงแวดล้อม เพื่อนครู นกัเรียน ชุมชน และส่ือมวลชน ตลอดทั้งคิด
ไตร่ตรองงานท่ีท าแลว้ เพื่อหาทางปรับปรุงตนเอง ครูตอ้งตั้งใจจริงท่ีจะพฒันาตนเองให้เป็นครูดี มี
คุณภาพ รักการสอนและสนใจในการพฒันาตนเองตลอดเวลา ครูตอ้งเป็นนกัแกปั้ญหาโดยระลึก
เสมอว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้บ่นโดยปรึกษากับเพื่อนครู ผู ้บริหาร และยึดหลักการทาง
วทิยาศาสตร์และศาสนาเป็นแนวทางแกไ้ข 
 ปัญหาด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง พบว่า ครูมีภาระงานมากส่งผลให้ไม่มีเวลาพฒันา
ตนเองและแสวงหาความรู้เพื่อน ามาพฒันาการเรียนการสอนจนมีผลท าให้การจดัการเรียนการสอน
ไม่มีประสิทธิภาพท าให้ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนไม่ค่อยดี  ดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนครูท าวิจยัชั้น
เรียนไม่ต่อเน่ืองสม ่าเสมอและเป็นวิจัยท่ีไม่สมบูรณ์แบบจึงท าให้แก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าท่ีควร
สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะงานวจิยัของ ศิริพรรณ ดิลกวฒันานนัท ์(2551, หนา้ 104) กล่าววา่ครูควร
มีการท าวจิยัในชั้นเรียนเป็นประจ าสม ่าเสมอเพื่อใหส้ามารถน าการวจิยัมาศึกษาหาสาเหตุของปัญหา
ท่ีพบในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงพฒันาและแก้ปัญหาท่ีพบในการเรียนการสอนได้และ ครูควรให้
ความส าคญัในการท าวจิยัทางการศึกษาเพราะ เป็นการพฒันาสถานศึกษาให้ดียิง่ข้ึน   ดา้นการใชส่ื้อ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ซ่ึงไม่ค่อยมีความถนัดจึงน ามาใช้ประโยชน์ได้น้อยและยงัขาดส่ือ
นวตักรรมท่ีทนัสมยัและไม่เพียงพอต่อการใช้  ด้านการมาปฏิบติังานก่อนโรงเรียนเข้าครูยงัมา
ปฏิบติังานไม่ทนัเวลาโรงเรียนเขา้ ด้านการประเมินตนเองหลงัการปฏิบติังานไม่ท าอย่างต่อเน่ือง
และไม่ท าครบทุกกิจกรรมสอดคลอ้งกบั ศิริพรรณ ดิลกวฒันานนัท์ (2551, หน้า 99) ผลการศึกษา
เร่ืองความต้องการในการพฒันาสู่มาตรฐานวิชาชีพครูของบุคลากรครูในโรงเรียนพระหฤทัย 
จงัหวดัเชียงใหม่ของ พบว่า ครูขาดการใช้ส่ือนวตักรรมและไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านส่ือ
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เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนครูจึงควรได้รับการพัฒนาด้านความสามารถเก่ียวกับ
เทคโนโลยดีว้ยเช่นกนั 
 ด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ สรุปไดว้า่ ครูไดแ้สดงความช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่าของ
วชิาชีพรักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานในวิชาชีพให้
สาธารณชนรับรู้ ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริตตามกฏ ระเบียบ และแบบแผน
ของทางราชการ เลือกใชห้ลกัวิชาท่ีถูกตอ้งสร้างสรรคเ์ทคนิควธีิการใหม่ ๆเพื่อพฒันาวชิาชีพ ครูยงั
ขาดการใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบติัหน้าท่ี ครูยงัขาดอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของ
วชิาชีพ  
 ปัญหาด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ พบว่า ครูมีภาระงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมายมาก
เกินไปเบียดเบียนเวลาท าการสอนของนกัเรียน การพฒันาวชิาชีพมีประสิทธิภาพนอ้ยลง  ครูบางคน
ขาดความเสียสละเวลาและอุทิศตนให้กบัทางองค์กรวิชาชีพ ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบติั
หน้าท่ีรวมถึงขาดการใช้หลกัวิชาเพื่อสร้างสรรค์เทคนิควิธีการใหม่ๆท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพ  ขาดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีไม่สม ่าเสมอกับเพื่อนครูเก่ียวกับหลักวิชาการท่ีส่งผลถึงการพฒันาวิชาชีพ    
การขาดคุณธรรมจริยธรรมทางดา้นการน าเอาผลงานของคนอ่ืนไปเป็นผลงานของตนโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตสอดคล้องกับ คุรุสภา ( 2544, หน้า 30) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของท่ีกล่าวไวว้่า ครู
จ าเป็นตอ้งพฒันาตนเองอยูเ่สมอ จากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามค าแนะน าตามแบบอยา่งท่ีมีอยู ่ดดัแปลง
วิธีการต่าง ๆ ให้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน และพฒันาต่อไปจนเป็นผูคิ้ดวิธีการต่าง ๆ ไดเ้อง การพฒันาเพิ่มพูน
ความช านาญน้ี ครูอาจท าไดจ้ากการเขา้อบรมศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ และพฒันาวิชาชีพของตนต่อไป 
ขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีไม่สม ่าเสมอกบัเพื่อนครูเก่ียวกบัหลกัวิชาการท่ีส่งผลถึงการพฒันา
วิชาชีพ การขาดคุณธรรมจริยธรรมทางดา้นการน าเอาผลงานของคนอ่ืนไปเป็นผลงานของตนโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตสอดคลอ้ง เทวมิตร รุ่งเรืองวงศ ์(2541, หน้า 66) ไดศึ้กษาการพฒันาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยพายพั พบว่า ด้านการฝึกอบรม การสัมมนาและศึกษาดูงาน พบว่า ปัญหาในเร่ือง     
การส่งเสริมการฝึกอบรม สัมมนาจ านวนบุคลากรมีนอ้ย ผูไ้ดรั้บโอกาสมกัเป็นคนเดิม ประกอบกบั
ภาระหน้าท่ีการสอนมาก จึงเกิดความไม่เท่าเทียมกนั แต่ต้องส่งเสริมเขา้ร่วมการฝึกอบรม และ
สัมมนา  
 ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ สรุปไดว้า่ ครูมีการลงโทษศิษยด์ว้ยความรุนแรงและใช้
ถอ้ยค าท่ีไม่เหมาะสม ครูยงัขาดการเอาใจใส่รับรู้ปัญหาของศิษยห์รือผูรั้บบริการ ครูมีการส่งเสริม
ให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริการสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูมีความตั้งใจอุทิศตนในการปฏิบติั
หน้าท่ีเพื่อให้ศิษยไ์ดรั้บการพฒันาตามความสามารถ และครูเปิดโอกาสให้ศิษยแ์ละผูรั้บบริการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้อยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบั พิบูลย ์กระแสสุข (2542, บทคดัยอ่) กล่าว
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ว่าด้านการสอนคือครูย ังขาดเร่ืองการจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความแตกต่างของผู ้เรียน             
การแก้ปัญหาข้อบกพร่องของศิษย ์การนัดหมายเพื่อการเรียนรู้ การจดักิจกรรมเพื่อมุ่งสู่ผลจริง    
การประเมินผลเพื่อพฒันางาน และการก าหนดเป้าหมายการสอนท่ีพฒันาข้ึน ครูยงัไม่ทุ่มเทเพื่องาน
การสอนอยา่งจริงจงัขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
 ปัญหาด้านจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ พบว่า ครูรับภาระงานมากเกินไปและมีงาน
ราชการต่างจงัหวดับ่อยคร้ังท าให้ขาดความรับผิดชอบและขาดคุณธรรมจริยธรรมในตนเองในดา้น
การเอาใจใส่ในการเรียนการสอนอยา่งเต็มท่ีละเลยการปลุกฝังคุณธรรมท่ีดีให้กบัผูเ้รียน ครูมกัใช้
อารมณ์ ใช้ถ้อยค าท่ีไม่สุภาพกบัผูเ้รียนและลงโทษดว้ยความรุนแรงในการตดัสินปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ของผูเ้รียน ครูไม่ถนัดในการสอนในบางวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ภาษาองักฤษ จนท าให้ผลการเรียนของผูเ้รียนไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์ครูขาดการใชส่ื้อ อุปกรณ์ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายซ่ึงท าให้การส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ ครูมีการวางตวักบัศิษยอ์ยา่งไม่เหมาะสมให้ความเป็นกนัเองกบัศิษยม์ากเกินไป ครู
ขาดความรู้ในบางเร่ืองเก่ียวกับหลักวิชาการท่ีถูกต้องท่ีจะถ่ายทอดกับผูเ้รียนซ่ึงสอดคล้องกับ      
ยนต ์ชุ่มจิต (2541, หนา้ 4) ท่ีกล่าววา่ การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามให้แก่ศิษย์
นั้น เป็นหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของครูทุกคน ท่ีตอ้งกระท าควบคู่ไปกบัการสอนศิลปวทิยาการ
ต่าง ๆ ครู - อาจารยทุ์กคนตอ้งถือวา่เป็นหน้าท่ี และความรับผิดชอบของตนโดยตรง จะละทิ้งหรือ
ปล่อยเลยไปมิได้ หากครู - อาจารยมุ์่งสอนแต่ความรู้โดยมิได้ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีดีงามให้แก่ศิษย ์ศิษยจ์ะมีแต่ความรู้แต่ขาดคุณธรรม คนท่ีมีความรู้แต่ขาดคุณธรรมยอ่มไม่
เป็นท่ีปรารถนาของสังคม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิริณา  เมธาธราธิป (2544, หน้า 59) 
พบว่า ครูทั้งหลายพึงยึดถือและปฏิบติั ครูไม่ควรใช้อารมณ์เม่ือไม่พอใจการกระท าของนักเรียน 
ท านองเดียวกันกับความคิดเห็นของต่อลักษณะครูไทยพึงมีในอนาคต จากการประชุมสัมมนา
สมาชิกหาทิศทางการพฒันาวชิาชีพครู พบวา่ วชิาชีพครูเป็นวชิาชีพท่ีมีจรรยาบรรณและการควบคุม
ท่ีเขม้แขง็ 
 ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ สรุปได้ว่า ครูเสียสละ เอ้ืออาทร และให้
ความช่วยเหลือผูร่้วมประกอบวิชาชีพ มีความรัก ความสามคัคี และร่วมใจกนัผนึกก าลงัในการ
พฒันาการศึกษาร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติังานตามค าสั่งไดดี้ตามหนา้ท่ีของแต่ละบุคคลจนท าให้
งานบรรลุตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงสอดคล้องกับ คุรุสภา (2548, หน้า 39) จรรยาบรรณต่อผู ้ร่วม
ประกอบวิชาชีพกล่าวว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัอย่าง
สร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะควรมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์  การเสียสละ เอ้ืออาทร และให้ความช่วยเหลือผูร่้วมประกอบวิชาชีพ มีความรัก ความ
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สามคัคี และร่วมใจกนัผนึกก าลงัในการพฒันาการศึกษาและไม่ควรมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
ปิดบงัขอ้มูลข่าวสารในการปฏิบติังานจนท าให้เกิดความเสียหายต่องานหรือผูร่้วมประกอบวิชาชีพ 
ปฏิเสธความรับผดิชอบ โดยต าหนิ ให้ร้ายผูอ่ื้นในความบกพร่องท่ีเกิดข้ึน สร้างกลุ่มอิทธิพลภายใน
องค์กรหรือกลัน่แกล้งผูร่้วมประกอบวิชาชีพให้เกิดความเสียหาย เจตนาให้ขอ้มูลเท็จ ท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดหรือเกิดความเสียหายต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ วิพากษ์ วิจารณ์ผูร่้วมประกอบ
วชิาชีพในเร่ืองท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือแตกความสามคัคี 
 ปัญหาดา้นจรรณยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ พบว่าครูมีภาระงานสอนและงาน
พิเศษมากเกินไปจึงไม่ไดส้ัมพนัธ์กนักบัเพื่อนร่วมงานอย่างทัว่ถึงครูยงัขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และการพบปะสังสรรค์และให้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่คณะ ครูไม่ค่อยยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นยึดความคิดของตนเองเป็นใหญ่ การจดัคาบว่างบางคร้ังขาดความเหมาะสมอนั
เน่ืองมาจากบุคลากรไม่เพียงพอ ซ่ึงเป็นอุปสรรคการจดัการเรียนการสอนซ่ึงสอดคลอ้งกบั ยนต ์ชุ่ม
จิต(2541, หน้า 74) ได้กล่าวว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัครูด้วยกนั มีความส าคญัต่อการสอน 
และการพฒันาวิชาชีพครู เพราะครู - อาจารยท่ี์ท าการสอนอยูใ่นสถานศึกษาเดียวกนั เปรียบเสมือน
บุคคลท่ีอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั หากสมาชิกในครอบครัวเดียวกนัมีความสมานสามคัคีต่อกนั ยอ่ม
เต็มใจท่ีจะรวบรวมพลงักนัท ากิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพ
 ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม  สรุปได้ว่าครูยึดมั่นสนับสนุน และส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ครูขาดการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ
ศิลปวฒันธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ศิษยเ์กิดการเรียนรู้ ครูยงัขาดการจดักิจกรรมส่งเสริมใหศิ้ษยเ์กิดการเรียนรู้ในภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ครูยงัไม่เป็นผูน้ าในการวางแผนด าเนินงานเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พฒันาเศรษฐกิจ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมเท่าท่ีควร สถานศึกษา  สอดคลอ้งกบั คุรุสภา (2548, หนา้ 39) 
จรรยาบรรณต่อสังคม กล่าวว่า  ควรยึดมั่น  สนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมมาเป็น
ปัจจยัในการจดัการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จดักิจกรรมส่งเสริมให้ศิษยเ์กิดการเรียนรู้
และสามารถด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผูน้ าในการวางแผนและด าเนินการเพื่อ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มพฒันาเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และศิลปวฒันธรรม 
 ปัญหาด้านจรรยาบรรณต่อสังคม พบว่า ครูมีภาระหน้าท่ีมากเกินไปจึงไม่สามารถเป็น
ผูน้ าหรือร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรคใ์นชุมชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ีไดทุ้กเร่ือง การร่วมมือระหวา่งชุมชนและ
โรงเรียนยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ แนวทางน าสถานศึกษาเขา้ร่วมชุมชน สถานศึกษายงัขาดการน าเอา 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมจดัการเรียนการสอน ครูไม่มีความรู้ความสามารถในบางกิจกรรมทาง
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สังคมมีเป็นผลท าใหไ้ม่ค่อยเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน สอดคลอ้งกบั คุรุสภา (2544, หนา้ 20) กล่าว
ไวว้่า การร่วมมือกับผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน เป็นการตระหนักในความส าคญั การรับฟัง
ความคิดเห็น การยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชนและร่วมมือปฏิบติังานเพื่อ
พฒันางานของสถานศึกษา ให้ชุมชน และสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั และปฏิบติังาน
ร่วมกนัดว้ยความเต็มใจ ซ่ึงจะท าให้ครูไดรั้บความเช่ือถือ และยกยอ่งวา่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ เพราะอยา่
นอ้ยก็เป็นผูมี้ความรู้สูงกวา่ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน ครูจึงควรเป็นผูน้ าในการริเร่ิมสร้างสรรค ์
เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาความเจริญกา้วหน้าในชุมชนไดอ้ยา่งเท่าทนัสังคมในปัจจุบนั ปฏิบติังาน
ทางการศึกษาเก่ียวกบัชุมชนตามท่ีไดรั้บมอบหมายไดค้รบถว้นบรรลุวตัถุประสงค์ของงาน อาสา
เขา้ร่วมปฏิบติังานทางการศึกษาท่ีเก่ียวกบัชุมชน  ตามความรู้ความสามารถ  หรือความถนดั มุ่งมัน่
พฒันางานการศึกษาเพื่อชุนชน  และร่วมมือการพฒันาการศึกษาเพื่อพฒันาชุมชนอยา่งเป็นระบบ  
เป็นนิสัย 
 

5.2.2  แนวทางการพฒันาการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครูโรงเรียนวดั
อรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูทั้ง 5 ดา้น 

จรรยาบรรณต่อตนเอง ผูเ้ขา้สนทนากลุ่มไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาจรรยาบรรณ
ต่อตนเองควรมีแนวทางการปฏิบติั คือ สถานศึกษาควรมีการวางแผนดา้นการปฏิบติังานของทาง
โรงเรียนอย่างเป็นระบบก าหนดการท างานให้เป็นรูปแบบท่ีชัดเจน ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้ครู
ท างานวจิยัในชั้นเรียน จดัอบรมสัมมนาภายในเก่ียวกบัการท าวจิยัเพื่อใหค้รูมีความรู้ดา้นการท าวจิยั
และควรก าหนดให้เป็นโครงการของทางโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นภา ฟ้าเกียรต์ิ (2547, หนา้ 63) 
ขอ้เสนอแนะการวจิยั พบวา่ ควรจดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวจิยัในชั้นเรียนใหแ้ก่ครู 
และเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญมาให้ความรู้น าเสนอขั้นตอนและตวัอยา่งงานวิจยัในชั้นเรียนท่ี
เป็นรูปธรรม และจดัอบรมให้ความรู้อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอและควรจดัประชุมช้ีแจง ก าหนด
รูปแบบขอบเขตของการวจิยัในชั้นเรียนใหช้ดัเจน 

ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ดา้นส่ือเทคโนโลยีใหม่มาช่วยสอนเช่นเปิดอบรม
ให้กับคณะครูท่ีไม่ค่อยถนัด ส่งไปอบรมทางด้านส่ือเทคโนโลยีให้มากข้ึนเพื่อให้สามารถใช้
เทคโนโลยีไดค้ล่องแคล่วมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเกิดประสิทธิผลมากข้ึนและมีระบบการวาง
แผนการพฒันาตนเองของครูในทิศทางเดียวกนัและส่งเสริมอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การนนท ์ 
อินทปัญญา (2549, หนา้ 92) ผลการวิจยัของพบวา่ ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนควรจดัอบรมให้ครูไป
ศึกษาดูงานเร่ืองนวตักรรมการใช้ส่ือ สอดคล้องกับ ผลการศึกษาวิจัยเร่ืองการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาของ สุวีธา ฤกษ์เกษม และ
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คณะ(2552, หนา้ 117) ควรมีกิจกรรมให้ครูผูส้อนไดใ้ฝ่หาความรู้ และปรับปรุง พฒันาตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเต็มใจระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
สถานศึกษาสูงสุด สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นริศรา เหมหงษา (2552, บทคดัยอ่) การปฏิบติัตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 2 พบว่า ครูควรมีการพฒันาตนเองด้วยการศึกษาต่อหรือเขา้รับการอบรมดา้นการ
พฒันานวตักรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการเขา้รับการฝึกปฏิบติัธรรมเพื่อพฒันาจิต อยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พชันี รัศมี (2552, บทคดัย่อ) เร่ืองการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2พบว่าครูควรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอ และปรับเปล่ียนตนเองตาม
ภาวการณ์ปัจจุบนั 

จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ผูเ้ขา้ประชุมกลุ่มไดก้ าหนดแนวทางพฒันาการปฏิบติังาน คือ 
โรงเรียนควรส่งเสริมจดัใหมี้การอบรม ประชุมสัมมาเป็นประจ าทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม อยา่ง
ทัว่ถึงและอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 คร้ังส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มมีการสัมมนา
ภายในกลุ่ม ตลอดจนส่งไปอบรมยงัหน่วยงานอ่ืนท่ีจดัข้ึน แลว้น าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมสัมมนา 
มาเผยแพร่โดยการจดัท าเอกสารหรือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้มาน าเสนอในท่ีประชุม โดยทาง
โรงเรียนสนับสนุนทางด้านงบประมาณการอบรมทั้งหมด นอกจากน้ีควรเปิดโอกาสให้ครูท่ีมี
ความสามารถเป็นตวัแทนของโรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมระดบัต่างๆ ไดแ้สดงถึงความสามารถของ
บุคคลเป็นท่ีประจกัษ ์เชิดชูเกียรติบุคคลกรให้เป็นท่ีรู้จกัขององคก์ารต่างๆ โรงเรียนตอ้งสร้างให้ครู
มีความมัน่ใจในตนเอง กล้าน าเสนอผลงานของตนเองท่ีด าเนินการสัมฤทธ์ิผลแล้วมาเผยแพร่
ถ่ายทอดให้ผูร่้วมงานไดท้ราบผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการก ากบัติดตามให้ครูใชเ้ทคนิควิธีการสอน
ท่ีทนัสมยัและหลากหลายจดัการเรียนการสอนและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนครูภายในโรงเรียน
อยา่งสม ่าเสมอ ดูแล กากบัติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพฒันาวิชาชีพของครูอยา่งสม ่าเสมอ
และต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั ไชยยนต ์ ไชยถาวร (2540, หนา้ ง) ไดศึ้กษาความตอ้งการการพฒันาครู
ในโรงเรียน สังกดัส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอแม่ลาน้อย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนผลการศึกษา
พบว่า ครูมีความตอ้งการพฒันาบุคลากรอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดา้นจุดมุ่งหมายของการพฒันามี
ความตอ้งการมากท่ีสุดเพื่อพฒันาตนเองให้เป็นคนทนัต่อเหตุการณ์ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะในการปฏิบติังาน  และใหส้ังคมเห็นวา่ครูมีการพฒันาตลอดเวลา ดา้นกิจกรรมของการพฒันา 
มีความตอ้งการมากเก่ียวกบัการส่งเสริมแหล่งคน้ควา้การศึกษาดูงานหรือทศันศึกษาการสับเปล่ียน
หมุนเวียนงาน  การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบติัการ สอดคลอ้งกบั พชันี รัศมี (2552, บทคดัยอ่)
เร่ืองการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั สานกังานเขต
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พื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ขา้ราชการครูเขา้ร่วม 
การประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการและนาความรู้มาเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืน และควรมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติังานของครูเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครูอยา่งสม ่าเสมอ ในเชิงประจกัษ ์ส่งเสริม
ใหข้า้ราชการครูท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นวทิยากร มีส่วนร่วมในการพฒันาวชิาชีพครู สนบัสนุน
ให้ไดรั้บการพฒันาความสามารถในการทาวิจยัในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมี
ระบบ 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ผู ้เข้าประชุมกลุ่มได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ควรมีแนวทางในการพฒันาการปฏิบติั คือ  ผูบ้ริหารและฝ่ายวิชาการ
ควรมีมาตรการในการจดัการเรียนการสอนของครู ให้ครูไดส่้งเสริมการเรียนรู้กบัผูเ้รียนอยา่งเต็มท่ี
ภาระงานท่ีนอกเหนือจากการสอนควรใชเ้วลาท่ีไม่เบียดบงัเวลาสอน  และควรมีระบบการวางแผน
อตัราก าลงัในดา้นการเรียนการสอนท่ีสอนตามความสามารถความถนดั ตลอดจนการวางแผนการ
สอนแทนเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทางโรงเรียนควรมี
กิจกรรมท่ีสร้างสรรคใ์ห้กบันกัเรียนเพื่อท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการแสดงออกของ
ครู เพื่อเป็นผลสะทอ้นกลบัใหค้รูไดพ้ิจารณาตนเองซ่ึงอาจจดัในรูปแบบเวทีแสดงความคิดเห็นภาค
เรียนละ 1 คร้ัง  ควรมีการจดักิจกรรมให้ครูมีความรู้และความเขา้ใจในพฒันาการของเด็กนกัเรียน 
วธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวจิยัของ สิริณา เมธา
ธราธิป (2544, หน้า 60) พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการจดัอบรมและจดัตั้ งศูนยว์ิทยบริการ
ความรู้แก่ครูในวิชาท่ีมีการสอน  และครูควรเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อพฒันางานการเรียน
การสอนของตนเองใหก้า้วทนัต่อเทคโนโลยสีมยัใหม่   

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  ผู ้เข้าประชุมกลุ่มได้ก าหนดแนวทาง          
การพฒันาจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ควรมีแนวทางในการพฒันาการปฏิบติั คือ ทาง
โรงเรียนควรส่งเสริมการความสัมพนัธ์ในหมู่คณะ ส่งเสริมในรูปแบบการท ากิจกรรมร่วมกัน     
การพบประสังสรรค์จดักิจกรรม โครงการศึกษาดูงานในรูปแบบของหมู่คณะ และส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีมให้สมาชิกแต่ละคนเขา้ใจ และปฏิบติัตามบทบาทของตนและเรียนรู้เขา้ใจในบทบาท
ของผูอ่ื้นใน สอดคลอ้งกบั คุรุสภา (2544, หนา้ 20) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู กล่าวไว ้การร่วมมือ
กบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์ หมายถึง  การตระหนกัถึงความส าคญั  รับฟังความคิดเห็น  
ยอมรับในความรู้ความสามารถ  ให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต่าง  ๆ  ของเพื่อนร่วมงาน
ดว้ยความเตม็ใจ  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท านั้น 

จรรยาบรรณต่อสังคม ผูเ้ขา้ประชุมกลุ่มไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาจรรยาบรรณต่อ
สังคม ควรมีแนวทางการพฒันาการปฏิบติั คือ ทางโรงเรียนควรจดัตั้งโครงการสัมพนัธ์ชุมชนให้
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ชดัเจน ก าหนดขอบเขตภาระงานเวลาในรูปแบบของโครงการกิจกรรมการสัมพนัธ์ชุมชนทั้งใน
ดา้นตวัครูและในรูปแบบของการน ามาร่วมในการจดัการเรียนการสอนโดยไม่กระทบถึงเวลาจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนมากนกัให้ครูทุกคนในโรงเรียนเขา้ใจบาบาทของโรงเรียนต่อชุมชนควร
มีกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ครูได้ร่วมกิจกรรมทางชุมชน รวมถึงการส่ือสารระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ ผูบ้ริหารโรงเรียนและคณะครูควรกระตุน้ส่งเสริมให้ครู
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีชุมชนจัดข้ึนทุกคร้ัง เพื่อความสัมพันธ์ท่ี ดีระหว่างครูและชุมชนรวมทั้ ง
ปรับเปล่ียนทศันคติให้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนและชุมชน ส่งเสริมให้
ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์ประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ิน ใช้หลักธรรม
กัลยาณ มิตรในการป ฏิบัติ ต่อสั งคม  มี จิตสานึกอนุ รักษ์ ส่ิ งแวดล้อม  ภู มิ ปัญญาท้องถ่ิน 
ศิลปวฒันธรรม และปลูกฝังจิตสานึกท่ีดีให้แก่ศิษยแ์ละคนในชุมชนอยู ่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ นวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ (2552, บทคดัย่อ)การปฏิบติัตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกด้านผูบ้ริหาร ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 และเขต 2พบวา่ทางสถานศึกษาจดัตั้งผูรั้บผิดชอบงานสัมพนัธ์ชุมชนเพื่อใหบ้ริการ
แก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ ผูบ้ริหารหรือตวัแทนควรเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งมีการเชิญ
ผูป้กครองและชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรม ของสถานศึกษาหรือมีผูรั้บผิดชอบประสานงานเพื่อเป็น
ศูนยก์ลางเครือข่ายผูป้กครอง และ ครู ผูป้กครองคณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการวางแผน
ร่วมกนัและมีการติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนมีการประชาสัมพนัธ์และ เปิดโอกาสให้
ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน รวมทั้งปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบั
ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน และร่วมกนัประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 

 

5.3   ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครู

โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน เกิดผลดีต่อโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา 
จงัหวดัล าพูน ไดแ้นวทางในวางแผนและการพฒันาบุคลากรมีพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและตระหนักในบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับวิชาชีพครู ส่งผลให้ครูมีความพร้อมในการพฒันา
เยาวชนของชาติใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพพฒันาประเทศชาติได ้ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะไวด้งัน้ี 
 5.3.1  ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
 1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรน าแนวทางท่ีได้จากการศึกษาวางแผนและการพฒันา
บุคลากรมีพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ   
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 2.  สถานศึกษาควรวางแผนและก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบและมอบหมายงานอย่าง
ชัดเจนและกระจายงานให้บุคลากรได้ปฏิบัติอย่างทัว่ถึงในรูปแบบของการท างานเป็นทีมเพื่อ
ประสิทธิภาพของงาน 
 3.  สถานศึกษาควรน าแนวทางการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพในแต่ละดา้นไปปฏิบติั
อยา่งจริงจงัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาต่อไป 
 4.  สถานศึกษาควรจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหวา่งสถานศึกษาและ
ผูป้กครอง ชุมชน ในการร่วมมือกนัจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างของทั้งสองฝ่าย 
 5.3.2   ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพในแต่ละดา้น 
 2.  ควรศึกษาแนวทางการพฒันาตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูในระดบักลุ่มโรงเรียน
หรือระดบัเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาและระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.  ศึกษาด้านการส่งเสริมคุณลกัษณะของครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพื่อให้ได้
ทราบขอ้มูลเชิงลึกและมีประสิทธิผลมากข้ึน   
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กรอบการสัมภาษณ์ 
เร่ือง แนวทางการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพครูส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม  

อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพูน 
 

ค าช้ีแจง   แบบสัมภาษณ์นีม้ีทั้งหมด 2  ตอน 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 สภาพปัจจุบนัและปัญหาการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพครูส าหรับครูโรงเรียน
วดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน  
 โดยมีวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการวจิยัดงัน้ี คือ 
 1. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพครูส าหรับครู
โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูส าหรับครู
โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
 2. ขอบเขตของการวจิยัการวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพครูส าหรับ
ครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู (มาตรฐานการ
ปฏิบติัตน) ฉบบั พ.ศ. 2548 จ านวน 5 ดา้น ดงัน้ี  
 1. ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง  
 2. ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ    
 3. ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ    
 4. ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ    
 5. ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม   
 3. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครู
โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูนโดยสรุป 
  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการใหส้ัมภาษณ์ไว ้ณ โอกาสน้ี 
 

         นางรสสุคนธ์  อน้ดว้ง 
      นกัศึกษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตลา้นา 
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กรอบการสัมภาษณ์ 
เร่ือง แนวทางการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพครูส าหรับครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา 

จังหวดัล าพูน 
 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์.................................................................................................................................. 
อาย ุ...................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง..............................................................สังกดั....................................................................... 
วนัเดือนปีท่ีสัมภาษณ์.......................................................................................................................... 
 
ตอนที่  2 สภาพปัจจุบันและปัญหาการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับครูโรงเรียน                
วดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพูน 
1. ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
  
4. ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ขอขอบพระคุณอยา่งสูง ท่ีท่านใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

                                                                                นางรสสุคนธ์ อน้ดว้ง 
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ภาคผนวก ค 
ภาพถ่ายระหวา่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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ภาพถ่ายระหวา่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
โดยการสัมภาษณ์ จากประชากรท่ีศึกษา จ านวน 20 คน 

 

 

1) สัมภาษณ์ นายสุเทียน  บุญเวยีง  
ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ วนัท่ี 10 มีนาคม 2558 

 

 

2) สัมภาษณ์ นายพงษศ์กัด์ิ  จ้ีรัตน์ 
ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ วนัท่ี 8 มีนาคม 2558 
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ภาพถ่ายระหวา่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
โดยการสัมภาษณ์ จากประชากรท่ีศึกษา จ านวน 20 คน 

 

 
 

3) สัมภาษณ์ นางพทัธยา  สานตา 
ต าแหน่ง ครู วนัท่ี 11 มีนาคม 2558 

 

 
4) สัมภาษณ์ นางสาวศุภลกัษณ์  มโนพรม 

ต าแหน่ง ครู วนัท่ี  8  มีนาคม 2558 



122 
 

 

ภาพถ่ายระหวา่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
โดยการสัมภาษณ์ จากประชากรท่ีศึกษา จ านวน 20 คน 

 

 
 

5) สัมภาษณ์ นางชฎาทอง  จินะกาศ 
ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ วนัท่ี  18  มีนาคม 2558 

 

 
 

6) สัมภาษณ์ นางศกุนตลา  เป็งกาศ   
ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ วนัท่ี  8  มีนาคม 2558 
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ภาพถ่ายระหวา่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
โดยการสัมภาษณ์ จากประชากรท่ีศึกษา จ านวน 20 คน 

 

 
 

7) สัมภาษณ์ นายสมศกัด์ิ  ไชยโย ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ วนัท่ี  8  มีนาคม 2558นางสุชาดา  
ไชยโย ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ วนัท่ี  8  มีนาคม 2558 

 

 

 
8) สัมภาษณ์ นางสาวสุธีรา  วงคต์นักาศ 

ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ วนัท่ี  14  มีนาคม 2558 
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ภาพถ่ายระหวา่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผูเ้ขา้สนทนากลุ่ม (Focus Group) ณ โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 

วนัพฤหสับดี ท่ี 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. จ านวน 8 คน 
 

 

นางสาววไิลวรรณ  ยะสินธ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน ช้ีแจงเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์
การประชุมกลุ่มใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบ 

 

 

ผูเ้ขา้ประชุมกลุ่มศึกษาประเด็นต่างๆเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหา การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพครูของครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
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ภาพถ่ายระหวา่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผูเ้ขา้สนทนากลุ่ม (Focus Group) ณ โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 

วนัพฤหสับดี ท่ี 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. จ านวน 8 คน 
 

 

ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอน ตั้งประเด็นสนทนากลุ่ม บนัทึกผลการประชุม 

 

ผูว้จิยัถามตามประเด็นสนทนาตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูทั้ง 5 ดา้น 
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ภาพถ่ายระหวา่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผูเ้ขา้สนทนากลุ่ม (Focus Group) ณ โรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 

วนัพฤหสับดี ท่ี 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. จ านวน 8 คน 
 

 

ผูเ้ขา้ประชุมกลุ่มทุกคนร่วมกนัหาแนวทางการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชีพครู 5 ดา้น 

 

สรุปผลการประชุม และจดัท ารายงานการประชุมใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมรับรอง 
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ภาคผนวก ง  
หนงัสือขอความร่วมมือเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม 
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ภาคผนวก จ 
รายช่ือบุคคลผูใ้หสั้มภาษณ์,รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
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รายช่ือบุคคลผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

ล าดบัท่ี ช่ือผูใ้หข้อ้มูล ต าแหน่ง วนั /เดือน /ปี 
1. นางสาววไิลวรรณ  ยะสินธ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 มีนาคม 2558 
2. นายสมศกัด์ิ ไชยโย ครู คศ. 3 8 มีนาคม 2558 
3. นายสุเทียน  บุญเวยีง ครู คศ. 3 10 มีนาคม 2558 
4. นายพงษศ์กัด์ิ  จ้ีรัตน์ ครู คศ. 3 8 มีนาคม 2558 
5. นายจกัรพงศ ์ กนัทะวงศว์าร ครู คศ. 3 11 มีนาคม 2558 
6. นางสุชาดา  ไชยโย ครู คศ. 3 18 มีนาคม 2558 
7. นางศกุนตลา เป็งกาศ ครู คศ. 3 8 มีนาคม 2558 
8. นางสาวสุธีรา  วงคต์นักาศ ครู คศ. 3 14 มีนาคม 2558 
9. นางชฎาทอง จินะกาศ ครู คศ. 3 18 มีนาคม 2558 
10. นางไพรวลัย ์ ตน้พิพฒัน์พงษ ์ ครู คศ. 3 10 มีนาคม 2558 
11. นางสาวชฎาพร เบา้ค า ครู คศ.1 8 มีนาคม 2558 
12. นางพทัธยา  สานตา ครู คศ.1 11 มีนาคม 2558 
13. นางสาวศุภลกัษณ์ มะโนพรม ครู 8 มีนาคม 2558 
14. นางสาววรัิลพชัร  เอกจีน ครู 11 มีนาคม 2558 
15. นางอ าพร  สุขกาศ ครู 13 มีนาคม 2558 
16. นายประวติั ป้วดกะฉนั ประธานกรรมกาสถานศึกษา 1 มีนาคม 2558 
17. นายอ านาจ  ชยัลงักา กรรมกาสถานศึกษา 15มีนาคม 2558 
18. นายสมชยั  เตจะ๊สาร กรรมกาสถานศึกษา 15มีนาคม 2558 
19. นางฉตัรทิวา  ตากาศ ผูป้กครอง 13 มีนาคม 2558 
20. นางศรีวยั  เตจะ๊สาร ผูป้กครอง 13 มีนาคม 2558 
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รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 

ล าดบัท่ี ช่ือผูใ้หข้อ้มูล ต าแหน่ง 
1 นางสาววไิลวรรณ  ยะสินธ์ ผูอ้  านวยการ 
2 นายสมศกัด์ิ  ไชยโย หวัหนา้ฝ่ายบริหารบุคคล 
3 นายสุเทียน  บุญเวยีง หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

4 นางสุชาดา    ไชยโย หวัหนา้ฝ่ายบริหารการเงิน 

5 นางชฎาทอง  จินะกาศ หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 

6 นางสาวสุธีรา  วงคต์นักาศ ครู คศ.3 
7 นายประวติั  ป้วดกะฉนั ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
8 นางนงคค์ราญ  ปัญญาสี ศึกษานิเทศก ์
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ประวตัิย่อของผู้วจิัย 

ช่ือ  สกุล :  นางรสสุคนธ์  อน้ดว้ง    

วนั   เดือน  ปีเกิด    :  วนัอาทิตยท่ี์ 25 กุมภาพนัธ์  2522 

ชาติภูมิ     :  44/1  หมู่  3 ต าบลทาขมุเงิน  อ าเภอแม่ทา 

                                                                        จงัหวดัล าพูน 

ท่ีอยูปั่จจุบนั    :  185  หมู่  3 ต าบลทาขมุเงิน  อ าเภอแม่ทา 

                                                                        จงัหวดัล าพูน 

การศึกษา 

พ.ศ.  2540   :  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนทาขมุเงินวทิยาคาร 

 พ.ศ. 2545   :  ครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  

   สถาบนัราชภฎัล าปาง   

หนา้ท่ีการงาน  

 พ.ศ. 2553                                     :  ครูผูช่้วยโรงเรียนวดัอรัญญาราม  อ าเภอแม่ทา                                             

   จงัหวดัล าพูน 

 พ.ศ. 2556- ปัจจุบนั  :  ครูโรงเรียนวดัอรัญญาราม อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
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