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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของ
ครูสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยจาแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา จานวน 120 คน
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย ใช้ตาราง
สาเร็ จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจานวน 45 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA
ผลการวิจัย พบว่า
1. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครู สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา ทั้งโดย
ภาพรวม และรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครู สังกัด
เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา พบว่า
2.1 ครูที่มีเพศ และประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความเห็นโดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครู สังกัดเทศบาลเมืองพังงา
จังหวัดพังงา ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยดาเนินการ ดังนี้
1. ศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสาร ต ารา แนวคิ ด และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทการปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณครู รวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยและตัวแปรทุกตัวตามกรอบแนวคิด
และขอบเขตของการวิจัย
3. เสนอแบบสอบถามฉบับร่างต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการ
ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัด
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ แล้วจึง นาไปให้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ 5 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบพิ จ ารณาความเหมาะสมในประเด็ น ของความเที่ ย งตรง เชิ ง เนื้ อ หา
(Content Validity) โดยหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item –
Objective Congruence) ซึ่งได้ค่า IOC เท่ากับ 0.94
5. นาเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับข้าราชการครูที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน และนามาวิเคราะห์หาคุณภาพความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามได้ค่าโดย
α - Coefficient ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91
6. ปรับปรุงแก้ไขฉบับสอบถามครั้งสุดท้ายภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการนาไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง
7. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขขั้นสุดท้ายแล้วไปใช้ในการวิจัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการเก็บรวบรวม ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. เพศ
2. ระดับวุฒิการศึกษา
3. ประสบการณ์ในการทางาน
เป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู ซึ่งมีทั้งหมด 9 ด้าน 1.
รักและเมตตาศิษย์ 2. อบรมสั่งสอน ฝึกฝน 3. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 4. ไม่กระทา ตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ความเจริญของศิษย์ 5. ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้าง 6.พัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ 7. รักและ
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ศรัทธาในวิชาชีพครู 8. พึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชน 9. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยกาหนดการให้น้าหนัก คะแนน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ข้าราชการครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ข้าราชการครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูมาก
ระดับ 3 หมายถึง ข้าราชการครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ข้าราชการครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ข้าราชการครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูน้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
1.ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ตามระเบี ย บคุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ย
จรรยาบรรณครู พ.ศ.2539 สรุปดังนี้
1.1 ข้าราชการครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยภาพรวม และรายข้อพบว่าครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
1.2 ความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านการ
แสดงความรักและเมตตาศิษย์ เอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กาลังใจในการเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้าโดย
ภาพรวมและรายข้อพบว่าครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงความรักและเมตตาศิษย์ เอาใจใส่ช่วยเหลื อ
ส่งเสริม ให้กาลังใจในการเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า อยู่ระดับมากที่สุดทุกข้อ
1.3 ความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้านการอบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ นิสัยแก่ศิษย์
อย่างเต็มความสามารถบริสุทธิ์ใจ โดยภาพรวม และรายข้อพบว่าครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน
ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ นิสัยแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ บริสุทธิ์ใจ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
1.4 ความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ โดยภาพรวมและ
รายข้อ พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ อยู่ในระดับที่มาก
ที่สุดทุกข้อ
1.5 ความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านการไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ ทางกาย สติปัญญา จิตใจ
อารมณ์และสังคมของศิษย์ โดยภาพรวมและรายข้อพบว่าครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการไม่กระทาตนเป็น
ปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
1.6 ความคิดเห็นของข้าราชการครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้านการไม่
แสวงหา ประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์ในการกระทาใดๆ
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อันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดย มิชอบ โดยภาพรวมและรายข้อพบว่าครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการไม่
แสวงหา ประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติ หน้าที่ ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์ในการกระทาใด
ๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดย มิชอบ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
1.7 ความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทัน
ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยภาพรวมและรายข้อพบว่า ครูมีความ
คิดเห็นเกี่ย วกับการพัฒ นาตนเองทั้งในด้านวิช าชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
1.8 ความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านการรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
โดยภาพรวมและรายข้อพบว่า ครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านการรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
1.9 ความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์โดยภาพรวมและ
รายข้อ พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกข้อ
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู จาแนกตาม เพศ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
2.1 ครูเพศชายและครูเพศหญิงสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งเพศชายและเพศหญิง
2.2 โดยรวมและรายข้อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครู
สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา จาแนกตามวุฒิการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งวุฒิการศึกษาปริญญา
โทหรือสูงกว่า และปริญญาตรี
2.3 โดยรวมและรายข้อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของครู
สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งหมด
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครู สังกัดเทศบาล
เมืองพังงา จังหวัดพังงา
3.1 ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ของครูสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยรวมและรายด้าน การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูไม่
แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของครู
สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา จาแนกวุฒิการศึกษา โดยรวม และรายข้อ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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3.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของครู
สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา จาแนกประสบการณ์ ในการทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในด้านการไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจอารมณ์และสังคมของศิษย์ จึงทา
การทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe′s Method)
3.4 ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 10 ปีปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูน้อยกว่า
ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครู สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัด
พังงา ผู้วิจัยได้นาประเด็นมาอภิปราย ดังนี้
1. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของครู สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด การที่ ผลการค้นคว้าปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจากครูจะต้องเป็นต้นแบบ และเป็น
ตัวอย่างที่ประทับใจแก่ลูกศิษย์ ครูนั้นต้องพัฒนาความรู้และพัฒนาวิชาชีพเพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กาหนดให้
กระทรวงการส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยที่ครูนั้นจะต้องประพฤติตนอยู่ภายใต้กฎกติกาของอาชีพและมากด้วยคุณธรรม มีจริยธรรมประจาใจ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามที่สังคมคาดหวังและยอมรับ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิช าชีพครู ของข้าราชการครูโ รงเรี ยนในสั งกัดเทศบาลเมืองพั งงา จังหวัดพังงา มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริมา จังพนาสิน (2548 : บทคัดย่อ) การพัฒนาจรรยาบรรณครูโรงเรียนเอกชนใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่าการมีจ รรยาบรรณครูอยู่ ในระดั บมากที่สุ ดและสอดคล้ องกับ นุช รัต น์ คัน ธหั ต ถี
(2542 : บทคัดย่อ) พบว่าการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูของครูประถมศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารสังกัด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ที่ในระดับการปฏิบัติแทบทุกครั้ง
ซึ่งผู้วิจัยขออธิบายรายด้านดังต่อไปนี้
1.1 ด้านการแสดงความรักและเมตตาศิษย์ เอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กาลังใจในการเรียน
แก่ศิษย์โดยเสมอหน้า ครูมีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้เพราะหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ครูจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของคุณธรรม จริยธรรม หรือด้วยความสานึ กที่ถูกต้อง ครูจึงจะต้องมีความรัก และ
มีการปฏิบัติต่อศิษย์ทุกคนด้วยความรักอย่างแท้จริง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพยาพล เสนาไชย
(2542) ศึกษาเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดสกลนครพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับที่มากที่สุด
1.2 ด้านการอบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ นิสัยแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ
บริสุทธิ์ใจ ครูมีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะว่าครูมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเนื้อหาที่จะ
สอนอย่ า งเต็ ม ความสามารถ ซึ่ง มี ความสอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ยของสกล รุ่ ง โรจน์ (2540 : บทคั ด ย่ อ ) ได้
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ทาการศึกษาเรื่ องการจั ดการศึกษาการจั ดกิ จกรรมการพัฒ นาบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา สั งกั ด
สานักงานประถมศึกษาจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า กิจกรรมการฝึกอบรมส่งผลต่อ
การพัฒนาบุคลากรให้ประสบความสาเร็จในการทางานได้
1.3 ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครูมีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดเนื่องจากว่าครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการใช้หลักการและเหตุผลในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของพระราชวรมุนี (อ้างถึงในพิ ภพ วชังเงิน. 2545 :133) ว่าครูที่ดี ประกอบด้วยองค์คุณของ
กัลยาณมิตร 7 ประการ
1.4 ด้านการไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจอารมณ์และสังคม
ของศิษย์ ครูมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดเพราะว่า โดยพฤติกรรมในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรี ยนเล่น
กีฬา นันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความเจริญทางด้านร่างกายอารมณ์และความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทัศน์ บุญโฉม (2548: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข้าราชการครู
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ข้าราชการครู ด้านการมีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด อดทน และความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด
1.5 ด้านการไม่แสวงหา ประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
และไม่ใช้ศิษย์ในการกระทาใดๆ อันเป็ นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดย มิชอบ ครูมีการปฏิบัติออยู่ในระดับ
มากที่สุดเนื่องจากซึ่งจะเป็นในด้านของการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์อย่างเต็มใจ โดยไม่ปิดบัง และส่งเสริมให้
นักเรียนใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริมา จังพนาสิน (2548: บทคัดย่อ)
ศึกษาเรื่องการพัฒนาจรรยาบรรณครูโรงเรียนเอกชน พบว่าในด้านการไม่แสวงหา ประโยชน์อันเป็นอามิส
สินจ้างจากศิษย์ฯ นั้น อยู่ในระดับมาก
1.6 ด้านการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ อยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องจาก ครูได้มีการศึกษาค้นคว้า
ฝึกฝน ความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางานในหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักร
พงษ์ ทัพขวา (2541: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ผลพบว่า การสนับสนุนให้ศึกษาต่อ ทัศนศึกษาดูงานระดมความคิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งบทบาทสาคัญ
ที่ปฏิบัติจริงในระดับมาก
1.7 ด้านการรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู อยู่ในระดับ
มากที่สุดเราะว่า ครูนั้นควรมีความรัก ภูมิใจ ศรัทธา ในอาชีค รูปฏิบัติตนเป็น “ครูที่ดี” ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธนู แสวงศักดิ์ (อ้างถึงในเฉลียว บุรีภักดีและคณะ. 2540 : 37) กล่าวว่า มีความรักในอาชีพครู
เช่น ปรับปรุงการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ รับฟังคาแนะนา ทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและอาชีพครู
และสนับสนุนสมาคมอาชีพ
1.8 ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เนื่องจาก ครูควรให้กาลังใจและช่วยเหลือเพื่อนครู เมื่อเพื่อนครูมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ และ
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เรื่ อ งส่ ว นตั ว ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นุ ช รั ต น์ คั น ธหั ต ถี (2542 : บทคั ด ย่ อ )เรื่ อ งการปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณครูของครูประถมศึกษาในด้านของการช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ อยู่ใน
ระดับการปฏิบัติแทบทุกครั้ง หรือมากที่สุด
1.9 ด้านการพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
ครูมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดเพราะว่าครูเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่าง ความมุ่งมั่นในการทาประโยชน์แก่
สังคม ความตระหนักในคุณค่าของศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมไทยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชรัตน์ คันธ
หัตถี (2542 : บทคัดย่อ) เรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูของครูประถมศึกษาในด้านพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย อยู่ในระดับการปฏิบัติแทบทุกครั้ง หรือมากที่สุด
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของครูสังกัดเทศบาล
เมืองพังงา จังหวัดพังงา จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของครู
สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา จาแนกเพศ โดยรวม และรายข้อ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของครู
สังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา จาแนกวุฒิการศึกษา โดยรวม และรายข้อ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของครู
สั ง กั ด เทศบาลเมื อ งพั ง งา จั ง หวั ด พั ง งา จ าแนกประสบการณ์ ใ นการท างาน โดยรวม การปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ด้านการไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ
อารมณ์และสังคมของศิษย์

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยนาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูสังกัดเทศบาลเมืองพังงา จังหวัด
พังงาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครูได้มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษา
อื่นๆ หรือตามทรรศนะของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน เพื่อที่จะได้ผลการศึกษาค้นคว้าที่
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครู
เช่น ขวัญกาลังใจ สถานภาพทางเศรษฐกิจ

