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บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของครูผู้สอนในโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของครูผู้สอนในโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัรามค าแหง จ าแนกตาม เพศ วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การท างาน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัใน
ครัง้นี้ ไดแ้ก่ครผููส้อนในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 กลุ่มตวัอย่างไดม้าโดย
การสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเรจ็รูป Krejcie and 
Mogan (1970,) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ของจ านวนประชากร 151 คน ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 108 คน เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวิจัยครัง้นี้  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของครูผู้สอนในโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัรามค าแหงซึง่เป็นแบบสอบถามชนิดให้เลอืกตอบ 5 ระดบั จ านวน 40 ขอ้ มคี่า IOC ระหว่าง 0.8 ถงึ 1.0 
และมคี่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.94 การวเิคราะหข์อ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเรจ็รูป ค านวณหาค่าสถติ ิค่า
ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรยีบเทยีบหาค่าความแตกต่าง ใช้การ
ทดสอบค่าท ี(t test) แบบ Independent และความแปรปรวนทางเดยีว (one – way analysis of variance) 
ผลการวจิยัพบว่า 1) พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ของครูผูส้อนในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง โดย
ภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจรยิธรรมทีม่ต่ีอศษิย ์ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทีม่ต่ีอตนเอง ดา้นจรยิธรรม ทีม่ต่ีออาชพี 
และด้านจรยิธรรมทีม่ต่ีอสงัคมอยู่ในระดบัมาก 2) พฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมของครูผู้สอนในโรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ที่มเีพศต่างกนั โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านจรยิธรรม ที่มต่ีอศษิย์ ด้านคุณธรรม
จรยิธรรมทีม่ต่ีอตนเอง ดา้นจรยิธรรมทีม่ต่ีออาชพี และดา้นจรยิธรรมทีม่ต่ีอสงัคม แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั 0.05 3) พฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมของครูผู้สอนในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง  ที่ม ี
วุฒกิารศกึษาต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ด้านจรยิธรรมทีม่ต่ีอศษิย์ ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทีม่ต่ีอตนเอง 
ดา้นจรยิธรรมทีม่ต่ีออาชพี และด้านจรยิธรรมทีม่ต่ีอสงัคม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 และ  
4) พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของครูผู้สอนในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง  ที่มปีระสบการณ์การ
ท างานต่างกนั โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านจริยธรรมที่มีต่อศิษย์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อตนเอง 
ดา้นจรยิธรรมทีม่ต่ีออาชพี และดา้นจรยิธรรมทีม่ต่ีอสงัคม แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ค าส าคญั: พฤตกิรรม โรงเรยีนสาธติ คุณธรรม จรยิธรรม 

1 อาจารย ์กลุ่มสาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม)
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ABSTRACT 
This research aimed to 1) study the ethical and moral behaviors of teachers at the Demonstration 

School of Ramkhamhaeng University (DSRU), and 2) compare their ethical and moral behaviors in terms of 
gender, educational degree and work experience. The population of the study were 151 teachers at DSRU 
teaching in the first semester of 2015. The sample size was determined using the Krejcie and Morgan Table 
at the 95% level of confidence, and 108 samples were then selected through a simple random sampling 
technique. The instrument of the study was a 40-item Likert scale questionnaire covering items regarding the 
four areas of teachers’ ethical and moral behaviors, namely, ethical behaviors towards students, towards self, 
towards profession, and towards society. The questionnaire had the indices of item congruence between 0.8-
1.0 and a reliability of 0.94. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. The comparisons of the means were conducted using independent t-test and one-way ANOVA. 
The findings indicated that 1) the teachers had a high level of overall and the four individual areas of ethical 
and moral behaviors; 2) male and female teachers showed a significant difference in their overall and the 
four individual areas of ethical behaviors at the 0.05 levels; 3) teachers with different educational degrees 
showed a significant difference in their overall and the four individual areas of ethical behaviors at the 0.05 
level; and 4) teachers with different work experience showed a significant difference in their overall and the 
four individual areas of ethical behaviors at the 0.05 level. 
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บทน า 
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกที่

เ ป็นไปอย่ า ง รวด เร็ว  ท า ให้ เกิดผลกระทบและ
เปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทัง้ด้านประชากร สังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การเมือง การเปลี่ยนแปลง สังคมโลกก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยอย่าง
หลกีเลีย่งไม่ได ้จ าเป็นตอ้งมกีารพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพความเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่าง ๆ สิ่งแรกที่ต้อง
ค านึงถึงคือ คน เพราะคนถือว่ามีความส าคญัที่สุด ที่
ต้องไดร้บัการพฒันาใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลง  ดงันัน้ 
การพฒันาจงึมุ่งทีจ่ะพฒันาคุณภาพของคน เพื่อใหเ้ป็น
ก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ การพฒันาคนจงึเป็น
เรื่องทีทุ่กฝ่ายจะต้องร่วมมอืกนัด าเนินการอย่างจรงิจงั 
และต่อเนื่องไปตลอดชวีติ (บญัชา, 2541) ผูท้ีม่บีทบาท
ส าคัญยิ่งในกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพของคนให้เป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณค่า เพื่อ
เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาชาติบ้านเมอืงต่อไป คือ 

คร ูโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมปัจจุบนั ทีเ่ป็นสงัคมโลก
ยุคโลกาภวิตัน์ ทีม่กีารตดิต่อสื่อสารถงึกนัอย่างรวดเรว็ 
ท าใหแ้ต่ละประเทศมกีารแข่งขนักนัสงูทัง้ในดา้นการคา้ 
เศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม เพื่อความ อยู่รอดใน
สงัคมโลก ชาติบ้านเมอืงจงึต้องการคนที่มคีุณภาพมา
เป็นก าลงัในการพฒันา ครูจึงเป็นบุคคลส าคญัในชวีิต
ของคน เพราะทุกคนต้องมีครู แต่ทัง้นี้ไม่ใช่เป็นเพียง
ผู้สอนหรือผู้บอกวิชา เพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านัน้ ครูที่
แท้จริงต้องท าหน้าที่ชี้ถูกผิด อบรมสัง่สอนคุณธรรม
จรยิธรรม เพื่อยกระดบัจติวญิญาณของมนุษย์ เพื่อให้
มนุษยเ์ตบิโตเป็นคนโดยสมบูรณ์ จงึอาจกล่าวไดว้่า คร ู
คอื ผูก้ าหนดอนาคตของสงัคม และในส่วนของสงัคมก็
ตัง้ความคาดหวงัไวก้บัครสูงู โดยหวงัว่ามาตรฐานความ
ประพฤตขิองครจูะเป็นคนด ีมคีุณธรรมและหวงัว่าจะได้
ครทูีม่าอบรมกุลบุตรกุลธดิาของตนใหเ้ป็นคนด ีจงึมอบ
ความไวว้างใจและหน้าทีด่งักล่าวนี้ไวก้บัผูท้ีเ่ป็นครูงาน
ของครูจึงเป็นงานที่ยากยิ่ง เพราะครูท างานกับสิ่งที่
ซบัซอ้นทีส่ดุคอื คน  และการสอนเป็นศลิปะทีย่ากทีสุ่ด
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ในกระบวนการศิลปะทัง้มวล งานของครูจะประสบ -
ความส าเร็จ เมื่อสามารถท าให้บุคคลได้เปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมไปตามทีต่้องการ ในขณะทีต่้องประพฤตติน
อยู่ในกรอบของศีลธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของ
เยาวชนและสังคม การที่ครูจะต้องท าหน้าที่ได้โดย
สมบู ร ณ์  ค รู จ ะ ต้ อ งพัฒน าตน เ อ ง ใ ห้ มีค ว า ม รู้
ความสามารถทางวชิาการทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัแิละ
มคีวามเพียบพร้อมทางด้านคุณธรรมความประพฤต ิ
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2548) 

ปัจจุบนั คุณธรรมของบุคคลในสงัคมมลีกัษณะ
ที่เสื่อมลงไป และควรจะต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
ทนัท่วงท ีทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะสภาพจติใจของคนในสมยั
ปัจจุบนัก าลงัถูกคุกคามด้วยความเจรญิทางวัตถุธรรม
มากขึน้ ขณะเดยีวกนั คุณธรรมกล็ดน้อยลงไปจากจติใจ 
ท าให้เกิดปัญหาทางด้านคุณธรรมนานัปการ เช่น 
ความรู้สึก เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ ความ
ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และความเสื่อมทรามทางดา้นศลีธรรม
จรยิธรรม ลกัษณะดงักล่าวเป็นมหนัตภยัอนัใหญ่หลวง
ต่อความเจรญิรุ่งเรอืง ความสงบเรยีบรอ้ย และศลีธรรม
อันดีงานของสังคมไทย ในส่วนของการศึกษานั ้น  
ภาพลักษณะของครูที่ออกมา ทางสื่อมวลชนแขนง
ต่างๆ ทัง้หนงัสอืพมิพแ์ละวทิยุโทรทศัน์ทีผ่่านมา ส่งผล
ใหเ้กดิความเสยีหายต่ออาชพีครูไม่น้อย ครูในโรงเรยีน
ในทุกระดบัประพฤตตินผดิคุณธรรมจรยิธรรมอยู่หลาย
ประการ ครบูางคนไม่สามารถท าตนใหเ้ป็นแบบอย่างใน
สงัคมได ้ครถููกกล่าวหาว่ามอีาชพีรอง ขายประกนั ขาย
ของผ่อนส่ง ฯลฯ ครูร่วมแก๊งค้ากามข้ามชาติ ครูค้า
ยาบ้า ครูข่มขนืลูกศษิยเ์ล่นการพนัน ประพฤตชิัว่ และ
กระท าผิดทางวินัย และอื่นๆ อีกมากมาย นัน่ไม่ได้
หมายความว่า สังคมหรือสื่อมวลชนล าเอียง เพราะ
บุคคลที่ประกอบอาชีพอื่นอีกมากมายที่มีพฤติกรรม
ดงักล่าวเช่นกนั แต่นัน่เป็นเพราะสงัคมไดต้ัง้ความหวงั
เอาไวส้งูส าหรบับุคคลที ่เป็นพ่อพมิพ์แม่พมิพข์องชาต ิ
(สมบรูณ์, 2540) ครจูงึควรมคีุณธรรมและจรยิธรรม ทุก
คน อาจถือไดว้่าเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของผูม้วีชิาชพี
คร ูคอื พรหมวหิาร 4 ซึง่ประกอบดว้ยธรรม 4 ประการ 
คอื เมตตา กรุณา มุทติา และอุเบกขา ซึง่คุณธรรมนี้ 

จ าเป็นตอ้งมปีระจ าอยู่ในจติใจของผูท้ีเ่ป็นครูซึง่จะสรา้ง
ความสุข ความปลอดภัยให้กบัศษิย์เป็นที่รกัและที่พึ่ง
ของศิษย์และเป็นครูที่อยู่ในดวงใจของศิษย์ตลอดไป 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2543) 

การจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายในการจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพ มกีารพฒันา
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการจดัการศกึษา
ให้มีคุณภาพ แม้ว่าได้มีการก าหนดนโยบายอย่าง
ชดัเจนในการพฒันาบุคลากรในทุก ๆ ด้าน แล้วกต็าม 
แต่กย็งัมเีงื่อนไขทีเ่ป็นอุปสรรค ต่อการด าเนินงานหลาย
ประการ โดยเฉพาะในประเดน็พฤตกิรรมดา้นคุณธรรม
จริยธรรมของครูยัง  พบว่า  ครูละเลย ต่อหน้าที ่
ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่สร้างความเสื่อมเสีย  
ดังจะเห็นได้จากหนังสือที่ ศธ 04171/3221 ลงวันที ่ 
23 ธนัวาคม 2548 แจ้งว่า มขีา้ราชการครูถูกรอ้งเรยีน 
จ านวน 18 ราย ผู้บรหิาร จ านวน 5 ราย ส่วนประเดน็
รอ้งเรยีนจะเป็นกรณีเกีย่วกบัความไม่ชอบธรรมในการ
ปฏบิตังิาน การละทิง้หน้าที ่รวมทัง้การประพฤตตินไม่
เหมาะสมกบับทบาท ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน ดงันัน้จงึ
เป็นภาระของผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาทุกคนใน
อนัที่จะพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของครูให้ดขีึน้ สมดงั
ความคาดหวงัของสงัคม โดยเฉพาะบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรง คือ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดย
ผู้บริหารมีบทบาทในการบงัคับบัญชาให้ครูผู้สอนท า
หน้าที่และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน 
ส่งเสรมิใหค้รูมคีุณธรรมจรยิธรรมตามทีส่งัคมคาดหวงั 
ซึง่ครใูนฐานะเป็นผูป้ฏบิตัยิ่อมรูด้วี่าควรประพฤตปิฏบิตัิ
ตน เช่นไร การก าหนดแนวทางในการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมของครูให้มีประสิทธิภาพนัน้ จึงควรศึกษา
ขอ้มลูจากประชากรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ 2 กลุ่ม คอื ผูบ้รหิาร 
และครผููส้อน ทีม่ผีลต่อระดบัพฤตกิรรมของคร ูเพศ วุฒิ
การศกึษา และประสบการณ์การท างานที่ต่างกนั ส่งผล
ต่อรูปแบบการบริหารจดัการ ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 
ภาระความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อมในการท างาน 
(อนุกูล, 2550) ดังนัน้ เพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การท าง าน  ที่ ต่ างกัน  พฤติกรรม 
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ด้านคุณธรรมจรยิธรรมของครูที่ปฏบิตัิงานในโรงเรยีน
สาธติ มหาวทิยาลยัรามค าแหงผูว้จิยัซึง่เป็นขา้ราชการ
ครูมีความสนใจ และต้องการที่จะให้การปฏิบตัิหน้าที่
ของครูเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
สามารถสนองตอบต่อนโยบายของหน่วยงานบังคับ
บญัชาให้ประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว ้จงึได้
ท าการศึกษาค้นคว้า วิจยัเกี่ยวกบัคุณธรรมจริยธรรม
ของครู 4 ประเด็น คือ พฤติกรรมคุณธรรมต่อศิษย ์ 
พฤติกรรมคุณธรรมต่อตนเอง พฤติกรรมคุณธรรมต่อ
วชิาชพี และพฤติกรรมคุณธรรมต่อสงัคม ในการวิจยั
ครัง้นี้ ผู้วิจยัน าจรรยาวิชาชีพบรรณครูของคุรุสภา ปี
พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2550 แ บ บ แ ผนพ ฤติ ก ร ร ม ต า ม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พุทธศักราช 2550  และ
ข้อบัง คับคุ รุ สภาว่ าด้ว ยมาตรฐานวิช าชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พุทธศักราช 2548 ของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาเป็นกรอบ 
แนวคิดในการวิจัย โดยใช้เพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน เป็นตวัแปรในการศกึษา ผล
จากการศกึษาจะไดเ้สนอผู้บรหิารใช้เป็นขอ้มูล ในการ
วางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครูผู้สอนใน
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหงต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey 
research) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของครูผู้สอนใน
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง กลุ่มตวัอย่างที่
ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและครูผูส้อน จ านวน 151 
คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเรจ็รูป 
Krejcie and Mogan (1970) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
ของจ านวนประชากร 151 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทัง้สิ้น 
108 คน กลุ่มตวัอย่างไดม้าโดยการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling)  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็
รวบรวมข้อมูลครัง้นี้  เ ป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของครูผู้สอนใน
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง จ านวน 4 ดา้น 
ได้แก่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อศิษย ์
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่มีต่อตนเอง 
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรมที่มต่ีอวชิาชพี และ

พฤตกิรรมดา้นคุณธรรม และจรยิธรรมทีม่ต่ีอสงัคม โดย
ใชม้าตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั มคี่า
ความเชื่อมัน่ 0.94 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหา
ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การหาค่าท ี(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดยีว (one-way ANOVA) 

 
ผลการวิจยั 
 1. พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ของ
ครผููส้อน ในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง โดย
ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมที่มี
ต่อศษิย์ ด้านคุณธรรมจรยิธรรมที่มต่ีอตนเอง ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่มีต่ออาชีพ และด้านคุณธรรม
จรยิธรรมทีม่ต่ีอสงัคม อยู่ในระดบัมาก  
 2. พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ครผููส้อน ในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง ทีม่ี
เพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจรยิธรรมทีม่ต่ีอศษิย ์ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมที่
มต่ีอตนเอง ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทีม่ต่ีออาชพี และ
ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทีม่ต่ีอสงัคม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 3. พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ครผููส้อน ในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง ทีม่ี
วุฒิการศกึษาต่างกนั โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อศิษย์ ด้านคุณธรรม
จรยิธรรมทีม่ต่ีอตนเอง ด้านคุณธรรมจรยิธรรมที่มต่ีอ
อาชพี และดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทีม่ต่ีอสงัคม แตกต่าง
กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 4. พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ครผููส้อน ในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง ทีม่ี
ประสบการณ์การท างานต่างกนั โดยภาพรวมและราย
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจรยิธรรมที่มีต่อศษิย์ ด้าน
คุณธรรมจรยิธรรมทีม่ต่ีอตนเอง ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม
ทีม่ต่ีออาชพี และดา้นคุณธรรมจรยิธรรมที่มต่ีอสงัคม 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึง
ท าการทดสอบรายคู่ โดยวธิกีารของเชฟเฟ (Scheffe) 
ดงันี้ 
 4.1  ครูผู้สอนในโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยั
รามค าแหง ที่มีประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี กับ 
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10-20 ปี และ 1-10 ปี กับ 21 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรม
คุณธรรมจรยิธรรม ด้านคุณธรรมจรยิธรรมที่มต่ีอศษิย ์
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วน
ด้านอื่น ๆ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 4.2  ครูผู้สอนในโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยั
รามค าแหง ที่มีประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี กับ 
10-20 ปี และ 1-10 ปี กบั 21 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรม
คุณธรรมจรยิธรรม ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทีม่ต่ีอตนเอง 
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วน
ด้านอื่น ๆ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 4.3  ครูผู้สอนในโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยั
รามค าแหง ที่มีประสบการณ์การท างาน 1.10 ปี กับ  
10-20 ปี และ 1-10 ปี กับ 21 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรม
คุณธรรมจรยิธรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมทีม่ต่ีออาชพี 
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วน
ด้านอื่น ๆ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 4.4  ครูผู้สอนในโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยั
รามค าแหง ที่มีประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี กับ 
10-20 ปี และ 1-10 ปี กับ 21 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรม
คุณธรรมจรยิธรรม ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทีม่ต่ีออาชพี 
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วน
ด้านอื่น ๆ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 4.5  ครูผู้สอนในโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยั
รามค าแหง ทีม่ปีระสบการณ์ท างาน 1-10 ปี กบั 10-20 ปี 
และ  1-10 ปี กับ21 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมคุณธรรม
จรยิธรรม ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทีม่ต่ีอสงัคม แตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนดา้นอื่น ๆ 
แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
สรปุและวิจารณ์ผล 
 1. พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ครผููส้อน ในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง โดย
ภาพรวมและรายดา้น ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทีม่ต่ีอศษิย ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อตนเอง ด้านคุณธรรม
จรยิธรรมที่มต่ีออาชพี และด้านจรยิธรรมทีม่ต่ีอสงัคม 

อยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อนุกูล 
(2550) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของครูผูส้อนในโรงเรยีนทีเ่ปิดสอนช่วงชัน้ที ่1-2 สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาหนองคาย เขต 3 ระดบั
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของครูผู้สอนใน
โรงเรยีนทีเ่ปิดสอนช่วงชัน้ที ่ 1-2 สงักดัส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษาหนองคาย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมคิด 
(2551)  ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติการด้านคุณธรรม
จริยธรรมของครูในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4 พบว่า การ
ปฏบิตักิารดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของครูในสถานศกึษา 
ขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาบุรรีมัย ์
เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะว่า การปฏบิตัตินของครนูัน้ไดร้บัการยกย่อง และ
คาดหวงัสูงในด้านคุณธรรมจรยิธรรม มีภารกจิในการ
กล่อมเกลา ปลูกฝังความรู้ ความคิด ทัศนคติ และ
ปัญหา อกีทัง้ตอ้งเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ศษิย ์เมื่อศษิยจ์บ
การศกึษาไปแลว้กเ็ขา้ไปอยู่ในสงัคม กจ็ะไดเ้ป็นคนดใีน
สงัคม ครูจึงมีพนัธกิจที่จะต้องกระท าตัวเองให้ดีให้มี
ความเป็นมนุษย์ ให้คนยกย่องนับถือ (สมคิด , 2551) 
ประกอบกบัโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ได้
ด าเนินนโยบาย โดยค านึงถงึความรู ้ความสามารถ ของ
บุคลากรในโรงเรียน มีการจัดกรรมการเพื่อ ให้มี
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ไดแ้ก่คุณธรรมจรยิธรรมความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  อกีทัง้คุรุสภาจดัใหม้กีาร
อบรมหลกัสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศกึษา เพื่อเสรมิสรา้งศลิธรรม คุณธรรมจรยิธรรม และ
จรรยาบรรณ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศกึษา ไดม้โีอกาสเขา้วดัปฏบิตัธิรรม
เพื่อพฒันา และเป็นแบบอย่างที่ด ี(ส านักงานเลขาธกิาร
คุรุสภา, 2556) จากเหตุผลดงักล่าวท าใหพ้ฤตกิรรมดา้น
คุณธรรมจริยธรรมของครูผู้สอน ในโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยภาพรวม และรายดา้น ดา้น
คุณธรรมจรยิธรรมทีม่ต่ีอศษิย์ ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 
ทีม่ต่ีอตนเอง ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทีม่ต่ีออาชพี และ
ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทีม่ต่ีอสงัคมอยู่ในระดบัมาก 
 2. พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ครผููส้อน ในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง ทีม่ี
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เพศต่างกัน  มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยรวม และรายด้าน แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจิระศักดิ  ์ (2543)  ได้ศึกษาเรื่ องการ
ปฏบิตักิารดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม ส าหรบัคร ูอาจารย์
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด
นครพนม พบว่า ครูเพศชายมรีะดบัการปฏบิตัิการด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมมากกว่าครู เพศหญิง และ
สอดคลอ้งกบั สมคดิ (2551) ศกึษาเรื่อง การปฏบิตักิาร
ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
พบว่า การปฏบิตัิการดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของครูใน
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาบุรีรมัย์ เขต 4 ที่มเีพศต่างกนั โดยรวม และ
รายด้าน แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า การอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครวัไทย ใหค้วามดูแลเอาใจใส่เพศหญิงค่อนขา้ง
มากกว่าเพศชาย แมส้งัคมไทยปัจจุบนัจะเปลี่ยนแปลง
ไป แต่ลกัษณะแบบเดิม ๆ กย็งั คงเหลอือยู่ ประกอบ
กบัคนไทยสว่นใหญ่นบัถอืศาสนาพุทธ และศาสนาพุทธ
เป็นสถาบนัส าคญั เป็นจุดรวมจติใจของ คนไทยอย่าง
แน่นแฟ้น เป็นเหมอืนพลงัผูกพนัคนในชาตเิขา้ดว้ยกนั 
ให้ด ารงชีวิตร่วมกันโดยมีความขดัแย้งกันน้อยที่สุด 
ส าหรบัผู้หญิงไทยนัน้แม้จะได้รบัการยกย่องให้มคีวาม
เท่าเทียมกันกับผู้ชาย แต่ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ยัง
ประพฤติอยู่ในกรอบศลีธรรม เหน็กบัส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน  ท างานนอกบ้านเหมือนผู้ชาย แต่ยังต้อง
รบัภาระรบัผดิชอบภายในบ้านดว้ย (ประภาศรี, 2540)  
จากเหตุผลดังกล่าวท าให้พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จรยิธรรมของครูผูส้อน ในโรงเรยีนสาธติมหา วทิยาลยั
รามค าแหง ที่มเีพศต่างกนั  มพีฤติกรรมด้านคุณธรรม
จรยิธรรม โดยรวม และรายดา้น แตกต่างกนั 
 3. พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของครูผูส้อน 
ในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่วีุฒกิารศกึษา
ต่างกนั มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม แตกต่างกนั 
ทั ้งนี้ อาจเป็นเพราะว่ าครูผู้ สอนในโรงเรียนสาธิต 
มหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่วีุฒกิารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
มเีป็นจ านวนมากกว่าครผููส้อนทีม่วีุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ี
สอดคล้อง กบัสมคดิ (2551) ที่กล่าวว่าการศกึษาเป็น
กระบวนการพฒันามนุษย์ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข เป็นกระบวนการรักษาและ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาจึงมี
ความส าคัญ และเป็นความคาดหวังของคนในชาต ิ
กระทรวงศึกษาธิการจึงตระหนักว่าการจดัการศึกษา
นอกจากจะต้องพัฒนาองค์ความรู้แล้วจะต้องพัฒนา
ความเป็นมนุษย์ หรอืคุณธรรมจรยิธรรมไปด้วย จาก
เหตุผลดงักล่าวท าใหพ้ฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ของครูผู้สอน ในโรงเรียนสาธิตมหา วิทยาลัย
รามค าแหง ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจรยิธรรม แตกต่างกนั 
 4. พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ครูผูส้อน ในโรงเรยีนสาธติมหา วทิยาลยัรามค าแหง ที่
มีประสบการณ์การท างาน ต่างกัน มีพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม แตกต่างกนั สอดคล้องกบั สมคิด 
(2551)  ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติการด้านคุณธรรม
จริยธรรมของครูในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4 พบว่า การ
ปฏบิตักิารดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของครูในสถานศกึษา
ขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาบุรรีมัย ์
เขต 4 ที่มีประสบ การณ์การท างาน  ต่างกัน มีการ
ปฏบิตักิารดา้นคุณธรรมจรยิธรรม แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะว่ากาลเวลาเปลี่ยนไป พฤตกิรรมของบุคคล ก็
เปลี่ยนไป เนื่องจากประสบการณ์มากขึ้น จากเหตุผล
ดงักล่าวท าให้พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ครูผูส้อน ในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่ี
ประสบการณ์การท างาน ต่างกัน มีพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจรยิธรรม แตกต่างกนั 
ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั  
 1. ด้ า นคุณธ รรมจ ริย ธ ร รมที่ มี ต่ อ ศิษ ย์ 
ครูผู้สอนควรค านึงถงึความรู้ความสามารถของศษิยจ์งึ
ควรใช้วธิกีารสอนที่เหมาะสม หลากหลาย และควรใช้
ภาษาพูดที่สุภาพเป็นไปในทางที่ดี แก่ศษิย์ทัง้ในและ
นอกโรงเรยีน และมกีริยิามารยาททีด่ ีและเหมาะสมกบั
การเป็นแบบอย่างแก่ศษิย ์
 2. ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มี ต่อตนเอง 
ครูผู้สอนควรมีการปฏิบตัิต่อศิษย์ และเพื่อนร่วมงาน 
โดยไม่ล าเอียง ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน และ
ครูผู้สอนควรมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย ์
และบุคคลทัว่ไป 
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 3. ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่ออาชีพ 
ครูผู้สอนควรมีความศรัทราในวิชาชีพของตน และ
ครูผู้สอนควรท าการรกัษาชื่อเสยีงเกียรติยศในวชิาชพี 
และครูผู้สอนควรมีความซื่อสตัย์สุจริตต่อหน้าที่ การ
งานของตนเอง  
 4. ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อสังคม 
ครูผู้สอนควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมอย่าง
เหมาะสม รวมทัง้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
พรอ้มทัง้รบัฟังความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจากศษิย์
และบุคคลอื่น ๆ 
 
ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาของ
พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของอาจารยผ์ูส้อนใน
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหงในดา้นอื่น ๆ 
 2. ควรศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ครผููส้อนในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหงอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุง 
ส่งเสรมิพฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมของอาจารย์
ผูส้อนใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้ 
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