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การปฏิบติัของอาจารยต์ามจรรยาบรรณอาจารยข์องมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
Intstructors’ Performance with Respect to Ramkhamhaeng University’s  
Professional Ethics 
 
 
 
รศัม ี ภบิาลแทน

1 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิประเมนิ (evaluation research) มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัการปฏบิตัขิอง

อาจารยต์ามจรรยาบรรณอาจารยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง และเพื่อเปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตัขิองอาจารย์ ตาม
จรรยาบรรณอาจารยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามเพศ อายุ ต าแหน่งทางวชิาการ และประสบการณ์ในการ
เป็นอาจารย ์ประชากรทีศ่กึษาไดแ้ก่ อาจารยม์หาวทิยาลยัรามค าแหง 9 คณะ จ านวน 786 คน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยั จ านวน 500 คน โดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามการปฏบิตัขิองอาจารย ์ 
ตามจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 9 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.86  
แบบสอบถามที่ได้รบัคืนมาจ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบคอืค่าท ี(t-test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One – Way 
Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวธิขีอง เชฟเฟ่ (Scheffe') ผลการวจิยัพบว่า 1. อาจารย์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง มรีะดบัการปฏบิตัขิองอาจารยต์ามจรรยาบรรณอาจารยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง ในระดบั
มากทีสุ่ด 2. จรรยาบรรณอาจารยท์ี่มรีะดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากที่สุด 5 ขอ้ ได้แก่ ขอ้ (5) พงึสอนนักศกึษาเต็ม
ความสามารถดว้ยความบรสิุทธิใ์จ เสมอภาค โดยปฏบิตัต่ิอนักศกึษาอย่างมเีมตตาเป็นธรรมและไม่ใชอ้ านาจครอบง า
แก่นกัศกึษา ขอ้ (1) พงึเป็นผูใ้ห ้ผูเ้ตมิเตม็ความรู ้ความสามารถ ทกัษะและจรยิธรรมแก่นักศกึษา ขอ้ (2) พงึด ารงตน
เป็นแบบอย่างทีด่แีก่นกัศกึษาและบุคคลทัว่ไปทัง้กาย วาจา และใจทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั ขอ้ (3) พงึปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย
จติส านึกรบัผดิชอบ เสยีสละ อดทน ซื่อสตัย์ สุจรติ และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และขอ้ (9) พงึปฏบิตัตินด้วย
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชาติ ส่วนอกี 4 ขอ้ มรีะดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ขอ้ (4) พงึพฒันา
ตนเองดา้นวชิาการ บุคลกิภาพและวสิยัทศัน์ใหท้นัสมยัอย่างต่อเนื่อง ขอ้ (6) พงึปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมเีสรภีาพทางวชิาการ
ไม่ถูกครอบง าดว้ยอทิธพิลหรอืผลประโยชน์ ทัง้นี้ต้องไม่ล่วงละเมดิเสรภีาพหรอืผลงานของผูอ้ื่น และยนืหยดัในสิง่ที่
ถูกต้อง ขอ้ (8) พงึส่งเสรมิและสรา้งความสามคัคใีนหมู่คณะ ปฏบิตัตินเยีย่งกลัยาณมติรต่อกนั และมสี่วนร่วมในการ
พฒันามหาวิทยาลยั ชุมชนและประเทศชาติ และข้อ (7) พึงปฏิบตัิตามพันธกิจอย่างมีจรรยาบรรณด้านการสอน 
การวจิยั การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 3. ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตัขิอง
อาจารยต์ามจรรยาบรรณอาจารยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามสถานภาพทัว่ไป พบว่า 3.1 อาจารยช์ายกบั
อาจารยห์ญงิ มรีะดบัการปฏบิตัขิองอาจารยต์ามจรรยาบรรณอาจารย ์ไม่แตกต่างกนั เวน้แต่อาจารยช์าย มรีะดบัการ
ปฏบิตัขิองอาจารยต์ามจรรยาบรรณอาจารย ์ขอ้ (4) พงึพฒันาตนเองดา้นวชิาการ บุคลกิภาพและวสิยัทศัน์ใหท้นัสมยั
อย่างต่อเนื่อง สงูกว่าอาจารยห์ญงิ 3.2 อาจารยท์ีม่อีายุต่างกนั มรีะดบัการปฏบิตัขิองอาจารยต์ามจรรยาบรรณอาจารย์

                                                           
1 รองศาสตราจารย ์ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ไม่แตกต่างกัน เว้นแต่อาจารย์ที่มีอายุต ่ ากว่า  30 ปี มีระดับการปฏิบัติของอาจารย์ตามจรรยาบรรณอาจารย ์           
ขอ้ (7) พงึปฏบิตัิตามพนัธกจิอย่างมจีรรยาบรรณด้านการสอน การวจิยั การบริการทางวชิาการแก่สงัคม และการ    
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ต ่ากว่าอาจารย์ที่มีอายุ 30 ปีขึน้ไปทุกกลุ่ม 3.3 อาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวชิาการต่างกนั       
มรีะดบัการปฏบิตัิของอาจารยต์ามจรรยาบรรณอาจารย์ไม่แตกต่างกนั เว้นแต่อาจารยท์ี่มตี าแหน่งทางวชิาการเป็น
อาจารย์ มรีะดบัการปฏิบตัิของอาจารย์ตามจรรยาบรรณอาจารย์ ข้อ (3) พงึปฏิบตัิหน้าที่ด้วยจิตส านึกรบัผิดชอบ 
เสยีสละ อดทน ซื่อสตัย ์สจุรติ และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และขอ้ (4) พงึพฒันาตนเองดา้นวชิาการ บุคลกิภาพ
และวิสยัทศัน์ให้ทนัสมยัอย่างต่อเนื่อง สูงกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3.4 อาจารย์ที่มปีระสบการณ์ในการเป็นอาจารย์
ต่างกนั มรีะดบัการปฏบิตัขิองอาจารยต์ามจรรยาบรรณอาจารยไ์ม่แตกต่างกนั เวน้แต่อาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ในการ
เป็นอาจารย ์ไม่เกนิ 10 ปี 11-20 ปี และ 31 ปีขึน้ไป มรีะดบัการปฏบิตัขิองอาจารยต์ามจรรยาบรรณอาจารย ์ขอ้ (4)  
พึงพัฒนาตนเองด้านวิชาการ บุคลิกภาพและวิสยัทัศน์ให้ทันสมยัอย่างต่อเนื่อง  สูงกว่าอาจารย์ที่มีประสบการณ์        
21-30 ปี และอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ในการเป็นอาจารยไ์ม่เกนิ 10 ปี มรีะดบัการปฏบิตัขิองอาจารยต์ามจรรยาบรรณ
อาจารย ์ขอ้ (8) พงึส่งเสรมิและสรา้งความสามคัคใีนหมู่คณะ ปฏบิตัตินเยีย่งกลัยาณมติรต่อกนั และมสี่วนร่วมในการ
พฒันามหาวทิยาลยั ชุมชนและประเทศชาต ิสงูกว่าอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ในการเป็นอาจารย ์21-30 ปี  

 
ค าส าคญั : การปฏบิตัขิองอาจารย ์จรรยาบรรณอาจารย ์
 

ABSTRACT 
 
This evaluation research aimed to 1) investigate instructors’ performance with respect to 

Ramkhamhaeng University’s professional ethics, and 2) to compare their performance in terms of gender, 
age, academic position, and teaching experience. The population of the study were 786  instructors from nine 
faculties of Ramkhamhaeng  University. The samples of the study were 500  instructors, chosen by the multi-
stage sampling method. The instrument of this study was a questionnaire, which had nine major conceptual 
questions; the questionnaire’s reliability coefficient was 0.86. Completed  questionnaires were returned from  
272 instructors (54.40 %). The statistics used in data analyses were percentages, mean, standard deviation, 
t-test, one-way analysis of variance, and multiple comparison of Scheffe’s method. The results of the study 
were as follows: 1. Ramkhamhaeng University instructors performed at the highest level of professional 
ethics. 2. The five ethical standards the instructors agreed with the most were ranked as follows, from the 
highest to the lowest: No. 5) should teach with full effort, sincerity, equality, compassion, and fairness, and 
did not attempt to control  students; No. 1) should be a good impart to who impart to students knowledge, 
ability, skills, and ethics; No. 2) should be a good role model for students and people in general by acting 
with good behavior, speech, and mind, both in public and in private; No. 3) perform the tasks with 
conscientiousness, responsibility, sacrifice, patience, honesty, good faith, and transparency; and No. 9) 
should be responsible to society and the country. They also observed the other four aspects of the 
professional ethics at a high level: No. 4) should be willing to continually improve oneself in terms of 
academic, personality, and vision in order to be up-to date; No. 6) should perform tasks with academic 
freedom and should not be controlled by any wrong influence or benefits; should not infringe the rights or 
works of others; and should persist in correctness; No. 8) should promote and create unity among people 
and treat others with true friendship and be part of any activities that aim to develop the University, 
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community, and country; and No. 7) should follow obligations ethically in all aspects of teaching, research, 
and academic community service, and should promote art and culture. 3. The results of the comparison of 
Ramkhamhaeng instructors’ observance of professional ethics, separated by their general status, are as 
follows: 3.1 Male and female instructors’ professional ethics were not different,  except  that male instructors 
showed a higher level of No.4 should be willing to continually improve oneself in terms of academic, 
personality, and vision in order to be up-to date than female instructors. 3.2 Instructors with different ages did 
not have different levels of professional ethics, except instructors aged lower than 30 years old, who followed   
No. 7 should follow obligations ethically in all aspects of teaching, research, and academic community 
service, and should promote art and culture at a lower level than did the older instructors. 3.3 Instructors with 
different academic positions performed no differently, except that instructors who held academic position as 
instructors showed a higher level of No. 3 perform the tasks with conscientiousness, responsibility, sacrifice, 
patience, honesty, good faith, and transparency; and No. 4 should be willing to continually improve oneself in 
terms of academic, personality, and vision in order to be up-to date than instructors with the position of 
assistant professors did. 3.4 Instructors with different level of experience showed no differences in 
professional ethics, except that instructors with less than 20 years and with more than 31 years of experience 
performed better on No.4 should be willing to continually improve oneself in terms of academic, personality, 
and vision in order to be up-to date than instructors who had 21-30 years experience. Also, instructors with 
less than 10 years of experience performed at a higher level on No.8 should promote and create unity among 
people and treat others with true friendship and be part of any activities that aim to develop the University, 
community, and country than instructors who had 21-30 years of experience. 
 
Keywords:  instructors’ performance, instructors’ professional ethics 

 
บทน า 

การประกอบอาชีพใดก็ตาม ผู้ประกอบ   
อาชีพ ล้วนอาศัยความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในสิ่งที่ตนมีอยู่น ามาใช้ โดยมุ่งหวัง
ค่าตอบแทนเป็นรายได้ เพื่อน ามาใช้จ่ายซื้อหาสิง่ของ
และบรกิารทีจ่ าเป็นต่อการอุปโภคบรโิภค ส าหรบัตนเอง
และครอบครวัใหอ้ยู่ด ีกนิด ีมคีวามสุขตามอตัภาพของ
แต่ละบุคคล แต่บางอาชพีเป็นงานที่ต้องให้บริการแก่
สาธารณชน ผู้ประกอบอาชีพต้องอาศยัวิชาความรู้ที่
ต้องพฒันาใหท้นัสมยัอย่างต่อเนื่อง มคีวามช านาญใน
ระดบัสงู หรอืไดร้บัการฝึกฝนใหม้คีวามรูค้วามช านาญ
เฉพาะเจาะจงกว่างานธรรมดา การประกอบอาชีพใช้
วิธีการแห่งปญัญา และมีอิสระในการท างาน อาชีพ
ลกัษณะน้ีเรยีกว่า “วชิาชพี” (Profession) เมื่อเป็นเช่นน้ี  
ผูป้ระกอบวชิาชพีจงึมโีอกาสทีจ่ะใช้ความรู้ของตนเพื่อ
หาประโยชน์โดยที่ประชาชนทัว่ไปรู้เท่าไม่ทัน เช่น 

แพทย์อาจรักษาผู้ป่วยแบบเลี้ยงไข้ ต ารวจอาจใช้
ต าแหน่งหน้าที่กลัน่แกล้งประชาชนเพื่ อแลกกับ
ผลประโยช น์หรือสินบน ครูอาจ เบียด เบียนหา
ผลประโยชน์จากศิษย์ (กุหลาบ และคณะ, 2546)  
ดังนัน้จึงต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพเป็น
พิเศษ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจต่อผู้ร ับบริการและ
สาธารณชน องคก์ร สถาบนั หรอืสมาคมของวชิาชพีแต่
ละวชิาชพี ต่างเหน็ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งช่วยกนัควบคุม
บุคคลในวชิาชพีเดยีวกนั ดว้ยการก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของวิชาชีพส าหรบัมวลสมาชิกขึ้น เรียกว่า  
“จรรยาบรรณวิชาชีพ” เพื่อเป็นแนวทางการประพฤต ิ 
ปฏบิตั ิ ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีไดย้ดึถอื ช่วยใหว้ชิาชพีมี
ฐานะมัน่คง ได้รบัการยกย่องจากสงัคม เป็นการผดุง
เกียรติยศและศักดิศ์รีแห่งวิชาชีพให้เจริญรุ่งเรือง  
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จรรยาบรรณวชิาชพีจงึมคีวามจ าเป็นและส าคญัอย่างยิง่
ส าหรบัอาชพีทีเ่ป็น “วชิาชพี”   

 ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ - 
พระ เจ้ าอยู่ หัว  ที่พ ระราชทานแก่บัณฑิต ในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัมหิดล ณ 
อาคารใหม่ สวนอมัพร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 
(มหาวทิยาลยัมหดิล, 2540)  ความว่า  

กา ร ง านทุ ก อย่ า ง ทุ ก อ า ชีพ  ย่ อ ม จ ะ มี
จรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนัน้จะ
บญัญตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไม่กต็าม แต่
กเ็ป็นสิง่ทีย่ดึถอืกนัว่าเป็นความดงีามทีค่นใน
อาชีพนัน้พึงประพฤติปฏิบัติ หากผู้ใดล่วง
ละเมิด ก็อาจก่อให้เกิดความเสยีหาย ทัง้แก่
บุ คคล  หมู่ คณะและส่ วนรวมได้  เห ตุนี้
ผูป้ฏบิตังิานในทุกสาขาอาชพี นอกจากจะต้อง
มคีวามรูใ้นสาขาของตนอย่างลกึซึง้ชดัเจนและ
ศกึษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้ว ยงัจะต้องยึด
มัน่ในจรรยาบรรณในวชิาชพีของตน ทัง้ขอ้ที่
ควรปฏิบัติ และไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ดว้ย จงึจะสามารถประพฤตติน ปฏบิตังิานให้
ประสบความส าเรจ็ ไดร้บัความเชื่อถอื ยกย่อง
ในเกยีรต ิในศกัดิศ์ร ีและในความสามารถดว้ย
ประการทัง้ปวง 
สภาพของสังคมในปจัจุบันที่มีความเจริญ

สงูสดุดา้นวตัถุและเทคโนโลยสีารสนเทศ กม็คีวามเสื่อม
โทรมทัง้ทางด้านกายภาพ และความเสื่อมโทรม
ทางดา้นจติใจของทรพัยากรมนุษยค์วบคู่กนัไปดว้ย  ดงั
ปรากฏเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชน
แขนงต่างๆ ปญัหาที่สะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่อง
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเกิดขึ้นใน
สงัคมมากมาย ตวัอย่างเช่น แพทย์ตกเป็นผูต้้องหาใน
คดีท าแท้ง คดีฆ่าหัน่ศพนักศึกษาแพทย์ ศัลยแพทย์
ผ่าตดัใสต่าเทยีมใหช้ายชราอายุ 69 ปี แต่คนไขไ้ม่มเีงนิ
จ่ายจึงถูกควักเลนส์ตาเทียมคืน คดีแพทย์ร่วมกนัฆ่า
จากการวนิิจฉยัคนไขส้มองตาย แลว้ผ่าตดัน าไตไปขาย
ให้กบัคนไข้อื่น คดฆี่าหัน่ศพแพทย์หญิงที่เป็นภรรยา         
คดีปฏิเสธการรักษาเป็นเหตุให้ผู้ประสบอุบัติเหตุ

เสียชีวิต แพทย์รีดไขมันลดความอ้วนให้นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 แล้วเสยีชวีติคาเตยีงคนไข ้(กุหลาบ  
และคณะ, 2546) ช่วงปี พ.ศ. 2545-2550 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษารายงานขอ้มูลการลงโทษ
ทางวนิยัรา้ยแรงคณาจารยท์ุกกรณี เช่น กระท าอนาจาร
และข่มขนืกระท าช าเราศษิย ์ลวนลาม หรอืล่วงละเมดิ
ทางเพศนิสิต นักศึกษา ปญัหาคดีชู้สาว การขาด
จรรยาบรรณทางวชิาการโดยการลอกเลยีนผลงานของ
ผูอ้ื่น เป็นตน้ รวม 47 ราย (ครบูา้นนอก, 2551) 

จากการศึกษางานวจิยัเกี่ยวกบัจรรยาบรรณ
วิชาชีพพบว่า ได้มีการศึกษาระดับจรรยาบรรณคร ู 
ประ เมินคุณธรรมครูห รือ ระดับพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณครู ใ นร ะดับการศึกษาขั ้นพื้ นฐ าน          
แต่ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
อาจารย์ในมหาวทิยาลยั ประกอบกบัในปี พ.ศ. 2551  
มหาวิทยาลัย รามค า แหง ได้ป ร ะกาศข้อบัง คับ
มหาวทิยาลยัรามค าแหงว่าดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการ  
พนักงานมหาวทิยาลยั และลูกจ้างมหาวทิยาลยั พ.ศ. 
2551 (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551) ในข้อบงัคับ
ฉบบันี้ไดก้ าหนดจรรยาบรรณอาจารยไ์วใ้นขอ้บงัคบัขอ้ 
5 ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงว่า 
อาจารย์มหาวทิยาลยัรามค าแหงมรีะดบัการปฏบิตัิจรงิ
ต าม จ ร รย าบ ร รณอา จ า ร ย์ อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ ใ ด เพื่ อ
มหาวทิยาลยัจะได้ใช้เป็นขอ้มูลในการประกนัคุณภาพ
การศกึษา ใชเ้ป็นแนวทางจูงใจใหอ้าจารยย์อมรบัเรื่อง
จรรยาบรรณ น าไปปฏิบัติ และเสริมสร้างให้เกิดขึ้น    
ในตัวอาจารย์มากขึ้น การวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้       
1 . เพื่ อศึกษาระดับการปฏิบัติของอาจารย์ตาม
จรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง      
2.เพื่อเปรียบเทียบระดบัการปฏิบัติของอาจารย์ตาม
จรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จ าแนกตามเพศ อายุ ต าแหน่งทางวิชาการ และ
ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย ์
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวิจัยครั ้งนี้ เ ป็นการวิจัย เชิงประ เมิน 
(evaluation  research) ประชากรไดแ้ก่ อาจารยป์ระจ า
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ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง 9 คณะ ภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศกึษา 2552 จ านวน 786 คน ขนาดกลุ่มตวัอย่างใช้
ตามตารางของเครซซีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970)  จ านวน 260 คน แต่เพื่อความเชื่อมัน่
ว่าจะเก็บข้อมูลได้เพียงพอตามเกณฑ์ จึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 500 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้แบบ
หลายขัน้ตอน (Multistage random sampling)  

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  แบบสอบถาม
การปฏบิตัิของอาจารย์ ตามจรรยาบรรณอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 9 ข้อมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 80 ข้อย่อย มีค่า
ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบับเท่ากับ 0.86 
ผู้วิจ ัยได้ท าบันทึกข้อความถึงคณบดีทัง้  9 คณะ ใน
มหาวทิยาลยัรามค าแหง เพื่อขอความอนุเคราะห์แจก
แบบสอบถาม  ให้คณาจารย์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 500
คน ไดแ้บบสอบถามกลบัคนืจ านวน 272 ฉบบั คดิเป็น
รอ้ยละ 54.40 

การวเิคราะหข์อ้มูลใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทาง
สังคมศาสตร์ วิเคราะห์หาค่าความถี่และค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
การทดสอบสมมติฐานใช้ทดสอบค่าที (t-test) การ
วิ เคราะห์คว ามแปรปรวนทาง เดียว  (One-Way 
Analysis of Variance)  และการทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ โ ดยใช้วิธีของ เชฟเฟ่   (Scheffe´  post hoc 
comparison)     
 
ผลการวิจยั 

1.  ผลการประเมินระดับการปฏิบัติของ
อาจารย์ ตามจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหงโดยรวม มรีะดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก
ที่สุด ( X = 3.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า       
มี ร ะดับ การปฏิบัติ อ ยู่ ใ น ร ะดับมากที่ สุ ด  5  ข้อ         
( X = 3.51 - 3.30) ไดแ้ก่ ขอ้ (5) พงึสอนนักศกึษาเตม็
ความสามารถด้วยความบริสุทธิใ์จ เสมอภาค โดย
ปฏิบตัิต่อนักศึกษาอย่างมีเมตตา เป็นธรรมและไม่ใช้
อ านาจครอบง าแก่นักศกึษา ขอ้ (1) พงึเป็นผู้ให้ ผูเ้ติม
เต็มความรู้ ความสามารถ ทักษะและจริยธรรมแก่

นักศึกษา ข้อ (2) พึงด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษาและบุคคลทัว่ไปทัง้กาย วาจา และใจทัง้ต่อ
หน้าและลบัหลงั ขอ้ (3) พงึปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยจติส านึก
รบัผดิชอบ เสยีสละ อดทน ซื่อสตัย์ สุจรติ และโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และข้อ (9) พึงปฏิบัติตนด้วย
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชาติ ส่วนอกี 4 
ข้อมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.20 - 
2.77) ได้แก่ ข้อ (4) พึงพัฒนาตนเองด้านวิชาการ 
บุคลกิภาพและวสิยัทศัน์ให้ทนัสมยัอย่างต่อเนื่อง ขอ้ 
(6) พงึปฏบิตัิหน้าที่โดยมเีสรภีาพทางวชิาการ ไม่ถูก
ครอบง าดว้ยอทิธพิลหรอืผลประโยชน์ ทัง้นี้ต้องไม่ล่วง
ละเมดิเสรภีาพหรอืผลงานของผูอ้ื่น และยนืหยดัในสิง่ที่
ถูกตอ้ง ขอ้ (8) พงึส่งเสรมิและสรา้งความสามคัคใีนหมู่
คณะ ปฏบิตัิตนเยี่ยงกลัยาณมติรต่อกนั และมสี่วนร่วม
ในการพฒันามหาวทิยาลยั ชุมชนและประเทศชาติ และ
ขอ้ (7) พงึปฏบิตัติามพนัธกจิอย่างมจีรรยาบรรณ ดา้น
การสอน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และ
การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม   

จากการประเมนิระดบัการปฏบิตัขิองอาจารย ์ 
ตามจรรยาบรรณอาจารยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง              
เป็นรายคณะพบว่า มรีะดบัการปฏบิตัิอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด 6 คณะ และมรีะดบัการปฏบิตัิอยู่ในระดบัมาก 3  
คณะ เรยีงตามล าดบัดงันี้ 

1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระดับการ
ปฏิบัติอยู่ ในระดับมากที่สุด  ( X = 3.47) แต่ เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ 8 ขอ้ โดยขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยสงูสุด 3 อนัดบั
ไดแ้ก่ ขอ้ (1) พงึเป็นผูใ้ห ้ผูเ้ตมิเตม็ความรู้ความสามารถ  
ทักษะและจริยธรรมแก่นักศึกษา ข้อ (5) พึงสอน
นักศกึษาเตม็ความสามารถด้วยความบรสิุทธิใ์จ เสมอ
ภาค โดยปฏิบตัิต่อนักศึกษาอย่างมีเมตตา เป็นธรรม
และไม่ใช้อ านาจครอบง าแก่นักศกึษา และขอ้ (9) พงึ
ปฏิบัติ ต นด้ ว ย คว า ม รับ ผิด ช อบ ต่ อสัง คม แ ล ะ
ประเทศชาติ ส่วนอีก 1 ข้อ มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื ขอ้ (7) พงึปฏบิตัติาม
พนัธกจิอย่างมจีรรยาบรรณ ดา้นการสอน การวจิยั การ
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บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท า นุบ ารุ ง
ศลิปวฒันธรรม   

1.2 คณะศกึษาศาสตร ์มรีะดบัการปฏบิตัิ
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( X  = 3.32) แต่เมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้พบว่า มรีะดบัการปฏบิตัิอยู่ในระดบัมากที่สุด 6 
ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับได้แก่ ข้อ (5)   
พงึสอนนกัศกึษาเตม็ความสามารถดว้ยความบรสิุทธิใ์จ  
เสมอภาค โดยปฏิบตัิต่อนักศึกษาอย่างมเีมตตา เป็น
ธรรมและไม่ใช้อ านาจครอบง าแก่นักศึกษา ข้อ (1)    
พงึเป็นผูใ้ห ้ผูเ้ตมิเตม็ความรู ้ความสามารถ ทกัษะและ
จริยธรรมแก่นักศึกษา และข้อ (2) พึงด ารงตนเป็น
แบบอย่างทีด่แีก่นกัศกึษาและบุคคลทัว่ไปทัง้กาย วาจา 
และใจทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั ส่วนอกี 3 ขอ้ มรีะดบัการ
ปฏบิตัิอยู่ในระดบัมาก ขอ้ที่มคี่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื ขอ้ (7)  
พงึปฏบิตัติามพนัธกจิอย่างมจีรรยาบรรณ ดา้นการสอน 
การวจิยั การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และการท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรม   

1.3 คณะมนุษยศาสตร ์มรีะดบัการปฏบิตัิ
อยู่ในระดบัมากที่สุด ( X = 3.29) แต่เมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้พบว่า มรีะดบัการปฏบิตัิอยู่ในระดบัมากที่สุด 6 
ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับได้แก่ ข้อ (5)   
พงึสอนนกัศกึษาเตม็ความสามารถดว้ยความบรสิุทธิใ์จ 
เสมอภาค โดยปฏิบตัิต่อนักศึกษาอย่างมเีมตตา เป็น
ธรรมและไม่ใช้อ านาจครอบง าแก่นักศกึษา ขอ้ (1) พงึ
เป็นผู้ให้ ผู้เติมเต็มความรู้ ความสามารถ ทกัษะและ
จริยธรรมแก่นักศึกษา และข้อ (9) พึงปฏิบตัิตนด้วย
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและประเทศชาติ ส่วนอีก 3 
ขอ้ มีระดบัการปฏบิตัิอยู่ในระดบัมาก ข้อที่มคี่าเฉลี่ย
ต ่ าสุดคือ  ข้อ  (7 )  พึงปฏิบัติตามพันธกิจอย่างมี
จรรยาบรรณ ด้านการสอน การวิจัย การบริการทาง
วชิาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม   

1.4 คณะนิตศิาสตร ์มรีะดบัการปฏบิตัอิยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ ( X = 3.27) แต่เมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า มรีะดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากที่สุด 6 ขอ้  
โดยขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อนัดบัได้แก่ ขอ้(1) พงึเป็น
ผู้ให้ ผู้ เติมเต็มความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
จริยธรรมแก่นักศึกษา  ข้อ  (2 )  พึงด ารงตนเ ป็น

แบบอย่างทีด่แีก่นกัศกึษาและบุคคลทัว่ไปทัง้กาย วาจา 
และใจทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง  และข้อ (5) พึงสอน
นักศกึษาเตม็ความสามารถด้วยความบรสิุทธิใ์จ เสมอ
ภาค โดยปฏิบตัิต่อนักศึกษาอย่างมีเมตตา เป็นธรรม
และไม่ใช้อ านาจครอบง าแก่นักศึกษา ส่วนอีก 3 ข้อ    
มรีะดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด
คอื ข้อ (7) พงึปฏบิตัิตามพนัธกิจอย่างมจีรรยาบรรณ 
ดา้นการสอน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 
และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม   

1.5  คณะวทิยาศาสตร ์มรีะดบัการปฏบิตัิ
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 3.25) แต่เมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้พบว่า มรีะดบัการปฏบิตัิอยู่ในระดบัมากที่สุด 6 
ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับได้แก่ ข้อ (5)   
พงึสอนนกัศกึษาเตม็ความสามารถดว้ยความบรสิุทธิใ์จ  
เสมอภาค โดยปฏิบตัิต่อนักศึกษาอย่างมเีมตตา เป็น
ธรรมและไม่ใช้อ านาจครอบง าแก่นักศึกษา ข้อ (1)    
พงึเป็นผูใ้ห ้ผูเ้ตมิเตม็ความรู ้ความสามารถ ทกัษะและ
จริยธรรมแก่นักศึกษา และข้อ (2) พึงด ารงตนเป็น
แบบอย่างทีด่แีก่นกัศกึษาและบุคคลทัว่ไปทัง้กาย วาจา 
และใจทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั ส่วนอกี 3 ขอ้ มรีะดบัการ
ปฏบิตัิอยู่ในระดบัมาก ขอ้ที่มคี่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื ขอ้ (7)  
พงึปฏบิตัติามพนัธกจิอย่างมจีรรยาบรรณ ดา้นการสอน 
การวจิยั การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และการท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรม   

1.6  คณะรฐัศาสตร์  มีระดบัการปฏิบตัิ
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 3.23) แต่เมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้พบว่า มรีะดบัการปฏบิตัิอยู่ในระดบัมากที่สุด 5 
ข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับได้แก่ ข้อ (5)    
พงึสอนนกัศกึษาเตม็ความสามารถดว้ยความบรสิุทธิใ์จ  
เสมอภาค โดยปฏิบตัิต่อนักศึกษาอย่างมเีมตตา เป็น
ธรรมและไม่ใช้อ านาจครอบง าแก่นักศึกษา ข้อ (1)    
พงึเป็นผูใ้ห ้ผูเ้ตมิเตม็ความรู ้ความสามารถ ทกัษะและ
จรยิธรรมแก่นกัศกึษา และขอ้ (4) พงึพฒันาตนเองดา้น
วิชาการ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนอีก 4 ข้อ มรีะดบัการปฏิบตัิอยู่ในระดบั
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ ข้อ (7) พึงปฏิบัติตาม 
พนัธกจิอย่างมจีรรยาบรรณ ดา้นการสอน การวจิยั การ
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บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท า นุบ ารุ ง
ศลิปวฒันธรรม   

1.7  คณะเศรษฐศาสตร์ แม้โดยรวมจะมี
ระดบัการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.01) แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด 2 ขอ้คอื ขอ้ (1) พงึเป็นผูใ้ห ้ ผูเ้ตมิเตม็
ความรู ้ความสามารถ ทกัษะและจรยิธรรมแก่นักศึกษา  
และข้อ (5) พึงสอนนักศึกษาเต็มความสามารถด้วย
ความบรสิุทธิใ์จ เสมอภาคโดยปฏบิตัต่ิอนักศกึษาอย่าง
มเีมตตา เป็นธรรมและไม่ใชอ้ านาจครอบง าแก่นกัศกึษา  
สว่นอกี 7 ขอ้ มรีะดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ขอ้ทีม่ี
ค่าเฉลี่ยสงูสุดคอื ขอ้ (2) พงึด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นกัศกึษาและบุคคลทัว่ไปทัง้กาย วาจา และใจทัง้ต่อ
หน้าและลบัหลงั และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ ข้อ (7)  
พงึปฏบิตัติามพนัธกจิอย่างมจีรรยาบรรณ ดา้นการสอน 
การวจิยั การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และการท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรม   

1.8  คณะบรหิารธุรกจิ มรีะดบัการปฏบิตัิ
โดยรวม ( X = 2.96) และรายข้ออยู่ในระดบัมากทัง้    
9 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ข้อ (5)     
พงึสอนนกัศกึษาเตม็ความสามารถดว้ยความบรสิุทธิใ์จ 
เสมอภาค โดยปฏิบัติต่อนักศึกษาอย่างมีเมตตา      
เป็นธรรมและไม่ใช้อ านาจครอบง าแก่นักศกึษา ขอ้ (1) 
พงึเป็นผูใ้ห ้ผูเ้ตมิเตม็ความรู ้ความสามารถ ทกัษะและ
จรยิธรรมแก่นักศกึษา และขอ้ (3) พงึปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย
จติส านึกรบัผดิชอบ เสยีสละ อดทน ซื่อสตัย์ สุจรติ และ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ส่วนขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด
คอื ข้อ (7) พงึปฏบิตัิตามพนัธกิจอย่างมจีรรยาบรรณ 
ดา้นการสอน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 
และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม   

1.9  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรีะดบัการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 2.92) แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ทีสุ่ด 1 ขอ้ คอื ขอ้ (1) พงึเป็นผู้ให้ ผู้เติมเต็มความรู ้ 
ความสามารถ ทกัษะและจรยิธรรมแก่นักศึกษา มรีะดบั
การปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก 7 ขอ้ ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากนั 2 ขอ้ คอื ขอ้ (4) พงึพฒันาตนเองดา้นวชิาการ  

บุคลกิภาพและวสิยัทศัน์ให้ทนัสมยัอย่างต่อเนื่อง และ
ขอ้ (5) พึงสอนนักศึกษาเต็มความสามารถด้วยความ
บริสุทธิใ์จ เสมอภาค โดยปฏิบัติต่อนักศึกษาอย่างมี
เมตตา เป็นธรรมและไม่ใชอ้ านาจครอบง าแก่นักศกึษา  
และมีระดบัการปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ข้อ ซึ่ง
เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่ าสุด คือ ข้อ (7) พึงปฏิบัติตาม 
พันธกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ด้านการสอน การวิจัย  
การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม   

2. ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตัิของ
อาจารย์ตามจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง จ าแนกตามเพศ อายุ ต าแหน่งทางวชิาการ  
และประสบการณ์ในการเป็นอาจารย ์ดงันี้ 

2.1  อาจารยม์หาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่ี
เพศต่างกันมีระดับการปฏิบัติของอาจารย์ตาม
จรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลยัรามค าแหงไม่
แตกต่างกนั เวน้แต่อาจารยเ์พศชายมรีะดบัการปฏบิตัิ
ของอาจารยต์ามจรรยาบรรณอาจารย ์ขอ้ (4) พงึพฒันา
ตนเองดา้นวชิาการ บุคลกิภาพและวสิยัทศัน์ใหท้นัสมยั
อย่างต่อเนื่อง สงูกว่าอาจารยเ์พศหญงิ 

2.2  อาจารยม์หาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่ี
อายุ ต่างกัน  มีระดับการปฏิบัติของอาจารย์ตาม
จรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง     
ไม่แตกต่างกัน เว้นแต่อาจารย์ที่มีอายุต ่ ากว่า 30 ปี        
มรีะดบัการปฏบิตัขิองอาจารยต์ามจรรยาบรรณอาจารย ์ 
ขอ้ (7) พงึปฏบิตัติามพนัธกจิอย่างมจีรรยาบรรณ ดา้น
การสอน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และ
การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ต ่ากว่าอาจารยท์ี่มอีายุ  
30 ปีขึน้ไปทุกกลุ่ม 

2.3  อาจารยม์หาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่ี
ต าแหน่งทางวิชาการต่างกัน มีระดับการปฏิบัติของ
อาจารย์ตามจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหงไม่แตกต่างกนั เว้นแต่อาจารย์ทีม่ตี าแหน่ง
ทางวชิาการเป็นอาจารย ์มรีะดบัการปฏบิตัขิองอาจารย์
ตามจรรยาบรรณอาจารย์ ขอ้ (3) พงึปฏบิตัิหน้าที่ดว้ย
จติส านึกรบัผดิชอบ เสยีสละ อดทน ซื่อสตัย์ สุจรติ และ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และข้อ (4) พึงพัฒนา
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ตนเองดา้นวชิาการ บุคลกิภาพและวสิยัทศัน์ใหท้นัสมยั
อย่างต่อเนื่อง สงูกว่าผูช้่วยศาสตราจารย ์

2.4  อาจารยม์หาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่ี
ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ต่างกัน มีระดับการ
ปฏิบัติของอาจารย์ตามจรรยาบรรณอาจารย์ของ
มหาวทิยาลยัรามค าแหงไม่แตกต่างกนั เวน้แต่อาจารย์
ที่มีประสบการณ์ในการเ ป็นอาจารย์ไม่เกิน 10 ปี      
11-20 ปี และ 31ปีขึน้ไป มรีะดบัการปฏบิตัขิองอาจารย ์ 
ตามจรรยาบรรณอาจารย ์ขอ้ (4) พงึพฒันาตนเองดา้น
วิชาการ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง สงูกว่าอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ 21-30 ปี และ
อาจารยท์ี่มปีระสบการณ์ในการเป็นอาจารยไ์ม่เกนิ 10  
ปี มรีะดบัการปฏบิตัิของอาจารย์ตามจรรยาบรรณข้อ 
(8) พึงส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  
ปฏบิตัตินเยีย่งกลัยาณมติรต่อกนั และมสี่วนร่วมในการ
พฒันามหาวิทยาลัย ชุมชนและประเทศชาติ สูงกว่า
อาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ในการเป็นอาจารย ์21 - 30  ปี 

 
สรปุและวิจารณ์ผล 

จากผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัการปฏบิตั ิ 
ตามจรรยาบรรณอาจารยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง         
มปีระเดน็ในการอภปิราย ดงันี้ 

1. ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณอาจารยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

1.1 อาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหง     
มีระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ของ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมี
ระดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 5 ขอ้ ระดบัมาก 4 
ข้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริวรรณ   
(2544)  ศกึษาเรื่อง การประเมนิคุณธรรมครู สงักดักรม
อาชีวศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูด้าน
คุณธรรม ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาที่พบว่า  
ระดับคุณธรรมของครูอยู่ในระดับมาก และพรพรรณ์   
(2551) ศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวชิาชพี พ.ศ. 2548 และความต้องการใน
การพฒันาตนเองของครสูงัคมศกึษาทีส่อนระดบัช่วงชัน้
ที ่3 ถงึ 4  ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เขต 1 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพีในระดบั
มาก และไม่สอดคล้องกบัผลการประเมนิจรรยาบรรณ
อาจารยม์หาวทิยาลยัรามค าแหง ประจ าภาค 1และ 2 ปี
การศึกษา 2551 ที่นักศึกษาเป็นผู้ประเมิน ซึ่งพบว่า
จรรยาบรรณอาจารย์โดยรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ใน
ระดบัดี (มาก) ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากครูที่สอนในระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานและอาชวีศกึษา  ซึง่เป็นระดบัทีต่ ่า
กว่าระดับปริญญาตรี มีภาระหรือหน้าที่ของครูและ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา แตกต่างไปจาก
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษา เพราะผู้เรียนอยู่ในช่วง
วยัรุ่น มพีฒันาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน
สงัคม ด้านสติปญัญา และด้านจรยิธรรม เจรญิเติบโต
และเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ บางคนอาจปรบัตวัไม่ทนั  
จงึเป็นวยัทีต่้องดูแลอย่างใกล้ชดิ ภารกจิของครูจงึต้อง
ให้ความสนใจ เอาใจใส่ อบรมสัง่สอนดูแลรับผิดชอบ
นักเรียน ทัง้ในเรื่องส่วนตัวและครอบครวั ดงันัน้การ
ก าหนดจรรยาบรรณของครูจงึเน้นการประพฤตปิฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และแบบแผนพฤติกรรม   
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 5 ส่วนได้แก่  ส่วนที่  1  
จรรยาบรรณต่อตนเอง สว่นที ่2 จรรยาบรรณต่อวชิาชพี  
ส่วนที่  3  จ รรยาบรรณต่อผู้ ร ับบริการ  ส่วนที่  4  
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และส่วนที่ 5  
จรรยาบรรณต่อสงัคม ซึง่เป็นการประพฤตปิฏบิตัทิีต่้อง
ทุ่มเท เสยีสละ อดทน และมคีวามรบัผดิชอบสงูมากกว่า
อาจารย์ที่สอนในระดับอุดมศึกษา ส่วนที่นักศึกษา
มหาวทิยาลยัรามค าแหงประเมนิจรรยาบรรณอาจารย์
มหาวิทยาลัยรามค าแหงโดยรวม และรายข้อทุกข้อ   
อยู่ ในระดับดี (มาก) อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัย
รามค าแหงเป็นสถานศกึษาและวจิยัแบบตลาดวชิา ที่  
ผูศ้กึษาสามารถศกึษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้อง
เข้าชัน้เรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ (พระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2541, 2541) นักศกึษา
จึงมีอิสระที่จะเลือกเข้าชัน้เรียนหรือไม่ก็ได้ ชัน้เรียน
ส่วนมากมขีนาดใหญ่ ความจุประมาณ 50-2,000 คน  
นักศึกษาที่เข้าเรียนประจ ามน้ีอย ส่วนใหญ่หมุนเวยีน
สลับสับเปลี่ยนกันเข้าเรียน ความสัมพันธ์ระหว่าง
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อาจารย์และนักศึกษาค่อนข้างห่างเหิน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกนัมน้ีอย 

1 . 2  คณะที่ มี ร ะ ดับการปฏิบัติต าม
จรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง     
อยู่ ใ นระดับมากที่ สุ ด  3  ล าดับแรกได้แก่  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  และคณะ
มนุษยศาสตร ์ค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัผลการประเมนิของ
ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา ส านักประกนัคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งประเมิน
จรรยาบรรณอาจารย ์ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2551  
พบว่าคณะที่มีผลประเมินสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่  
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551  
คณะที่มีผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่    
คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากหลายกระบวน
วชิาทีท่ ัง้ 3 คณะเปิดสอนทุกภาคการศกึษา มนีักศกึษา
ลงทะเบียนเรียนน้อย ห้องเรียนมีขนาดเล็ก บาง
กระบวนวชิาตอ้งฝึกปฏบิตั ิ ฝึกทกัษะในหอ้งปฏบิตักิาร 
ออกฝึกสอน ฝึกงาน เพื่อหาประสบการณ์ นักศกึษาจงึ
ต้อง เข้าชั ้น เรียน ท า ให้นักศึกษาและอาจารย์มี
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนัมากขึ้น เกดิความรู้ความเขา้ใจ 
และความรูส้กึทีด่ต่ีอกนั 

1.3 คณะทีม่รีะดบัการปฏบิตัขิองอาจารย ์ 
ตามจรรยาบรรณอาจารยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง        
ทีอ่ยู่ในระดบัมาก และมผีลการประเมนิอยู่ในล าดบัที ่9  
ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่ตัง้ขึ้นใหม่ล่าสุด  
อาจารย์ประจ าร้อยละ 30 มีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปรญิญาตร ีอาจารยเ์กอืบกึง่หนึ่งเป็นผูเ้พิง่จบการศกึษา  
และอาจารย์ส่วนใหญ่ยงัไม่มตี าแหน่งทางวชิาการเป็น
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ จงึมปีระสบการณ์ในการสอนยงัไม่
มากและยงัไม่ค่อยมผีลงานวชิาการและงานวจิยั 

1.4 จรรยาบรรณ ขอ้ (7) พงึปฏิบตัิตาม
พนัธกจิอย่างมจีรรยาบรรณดา้นการสอน การวจิยั การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท า นุบ ารุ ง
ศลิปวฒันธรรม เป็นขอ้ทีอ่าจารยม์รีะดบัการปฏบิตัอิยู่

ในระดบัมาก และมผีลการประเมนิอยู่ในอนัดบัสุดท้าย
ของทุกคณะ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากอาจารย์ประจ าต้อง
รับภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขัน้ต ่ าในฐานะ
อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยรามค าแหงแล้ว  
มหาวทิยาลยัรามค าแหงยงัเปิดสอนโครงการพเิศษทัง้
ในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก นอกเวลา
ราชการ และ วนัเสาร์ วนัอาทติย ์หลากหลายโครงการ  
นอกจากนี้ยังเปิดสอนตามสาขาวิทยบริการเฉลิม    
พระเกยีรตสิว่นภูมภิาคอกี 22 สาขา อาจารยป์ระจ าของ
มหาวทิยาลยัจากส่วนกลาง ผลดัเปลี่ยนหมุนเวยีนกนั
ออกไปสอน และเป็นอาจารย์ผู้ช่วยตลอดเวลา ภาระ
งานสอนทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว ท าใหอ้าจารย์ไม่ค่อยมเีวลา
ท าการวจิยั ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม และเขา้ร่วม
กจิกรรมการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมลดน้อยลง 

2.  การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของ
อาจารย์ตามจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง จ าแนกตามสถานภาพทัว่ไป 

2.1 อาจารยช์ายและอาจารยห์ญงิ มรีะดบั
การปฏบิตัิตามจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวทิยาลยั
รามค าแหง ไม่แตกต่างกนั เว้นแต่อาจารยช์ายมรีะดบั
การปฏบิตัขิองอาจารยต์ามจรรยาบรรณอาจารย ์ขอ้ (4) 
สูงกว่าอาจารย์หญิง ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ   
ศริิวรรณ (2544) ศึกษาเรื่องการประเมินคุณธรรมครู
สงักดักรมอาชวีศกึษา ตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู
ด้านคุณธรรมของส านักงานเลขาธกิารคุรุสภาที่พบว่า  
ครูในวิทยาลยัเทคนิคที่มีเพศต่างกัน มีคุณธรรมตาม
เกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครูไม่แตกต่างกัน อาจเป็น
เพราะผู้ที่เลอืกประกอบวิชาชีพครูไม่ว่าชายหรือหญิง
ต่างเป็นผู้ที่มีแนวคดิ จุดมุ่งหมาย และความตัง้ใจที่จะ
ท าหน้าทีถ่่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ และส่งเสรมิให้
เยาวชนได้มีความรู้ ความสามารถ น าไปใช้ในการ
ประกอบสมัมาอาชีพ และประพฤติตนเป็นคนดี เพื่อ
เป็นก าลัง ในการสร้างประเทศชาติในอนาคตให้
เจรญิกา้วหน้าเหมอืน ๆ กนั 

ส่วนที่อาจารย์ชายมีระดับการปฏิบัติของ
อาจารย์ตามจรรยาบรรณอาจารย์ ข้อ (4) สูงกว่า
อาจารย์หญิง อาจเป็นเพราะอาจารย์ชายเป็นเพศที่
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แข็งแรง กระฉับกระเฉง มีความเป็นอิสระมากกว่า
อาจารย์หญิง  จึงมีความคล่องตัวในการติดตาม  
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นทีย่อมรบันบัถอืจากผูอ้ื่น 

2.2 อาจารย์ที่มอีายุต่างกนั มีระดบัการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหงไม่แตกต่างกนั เวน้แต่อาจารยท์ีม่อีายุต ่ากว่า  
30 ปี มรีะดบัการปฏบิตัิของอาจารย์ตามจรรยาบรรณ
อาจารย ์ขอ้ (7) ต ่ากว่าอาจารยท์ีม่อีายุตัง้แต่ 30 ปี  ขึน้
ไปทุกกลุ่ม อาจเป็นเพราะอาจารย์กลุ่มนี้ยงัมอีายุน้อย
กว่าอาจารย์กลุ่มอื่น ๆ เพิง่เขา้มาเป็นอาจารย์ ยงัไม่มี
ผลงานวิจยัและยงัไม่เป็นที่รู้จกัในแวดวงทางวชิาการ  
จึงยังไม่มีโอกาสได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรม/สมัมนา หรือได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา เป็น
กรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอกมหาวทิยาลยั หรอืเป็น
กรรมการวชิาการวชิาชพีระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

2.3 อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ต่างกนั มรีะดบัการปฏบิตัติามจรรยาบรรณอาจารยข์อง
มหาวทิยาลยัรามค าแหงไม่แตกต่างกนั เวน้แต่อาจารย์
ทีม่ตี าแหน่งทางวชิาการเป็นอาจารย ์มรีะดบัการปฏบิตัิ
ของอาจารย์ตามจรรยาบรรณอาจารย์  ข้อ  (3 )           
สูงกว่าอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อาจเป็นเพราะอาจารย์กลุ่มนี้เพิง่ส าเร็จ
การศกึษา เริม่เขา้สู่วงการวชิาชพี ยงัมจีติใจที่บรสิุทธิ ์
เตม็ไปดว้ยอุดมการณ์ และมคีวามมุ่งมัน่ในการท างาน  
จึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกรับผิดชอบ เสียสละ  
อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถตรวจสอบได ้ 
นอกจากนี้อาจารยท์ีม่ตี าแหน่งทางวชิาการเป็นอาจารย ์ 
ยังมีระดับการปฏิบัติของอาจารย์ตามจรรยาบรรณ
อาจารย ์ขอ้ (4) สงูกว่าอาจารยท์ีม่ตี าแหน่งทางวชิาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจเป็นเพราะอาจารย์กลุ่มนี้
เพิง่เขา้มาเป็นอาจารย ์มปีระสบการณ์น้อย จ าเป็นต้อง
พฒันาตนเองใหเ้ป็นครูมอือาชพี ทีม่คีวามรอบรู้ทนัต่อ
การพฒันาและการเปลี่ยนแปลงในปจัจุบนั เพื่อเป็นที่
ยอมรบันบัถอืจากผูอ้ื่น เพื่อความกา้วหน้าในหน้าทีก่าร
งานของตน โดยเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มี

ต าแหน่งทางวชิาการ ตัง้แต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึน้ไป  
นอกจากจะได้รบัเงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการแล้ว  
ยังอาจได้รับสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
วชิาการเพิม่ขึน้อกี อาจารยท์ีม่ตี าแหน่งทางวชิาการเป็น
อาจารย์จึงพฒันาตนเองด้านวชิาการ บุคลิกภาพและ
วสิยัทศัน์ ใหท้นัสมยัอย่างต่อเนื่อง 

2.4 อาจารย์ที่มปีระสบการณ์ในการเป็น
อาจารย์ต่างกัน มีระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงไม่แตกต่างกัน  
เวน้แต่ ขอ้ (4) และขอ้ (8)   

2.4.1 อาจารย์ที่มีประสบการณ์ใน
การเป็นอาจารย์ 21-30 ปี มีระดับการปฏิบัติของ
อาจารยต์ามจรรยาบรรณ ขอ้ (4) ต ่ากว่ากลุ่มอาจารยท์ี่
มีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ไม่เกิน 10 ปี และ  
11-20 ปี อาจเป็นเพราะอาจารย์กลุ่มนี้ เป็นผู้สูงวัย  
ก าลังจะเกษียณอายุราชการและไม่ประสงค์จะขยาย
เวลาราชการ จงึใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาตนเองดา้น
วิชาการ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันสมัยอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ลด น้ อยลง ไป  นอกจ ากนี้ อ า จ า รย์ที่ มี
ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ 31 ปีขึ้นไป มีระดบั
การปฏบิตัขิองอาจารยต์ามจรรยาบรรณ ขอ้ (4) สงูกว่า
อาจารย์ที่มปีระสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ 21-30 ปี  
อาจเป็นเพราะอาจารย์กลุ่มนี้ เป็นผู้ใกล้เกษียณอายุ
ราชการที่ส่วนใหญ่ มตี าแหน่งทางวชิาการตัง้แต่ระดบั
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป ประสงค์จะยื่นเรื่องขอขยาย
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  
หรือเป็นผู้ที่ได้รับการขยายเวลาราชการออกไปแล้ว  
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินความ
เหมาะสมเพื่อขยายเวลาราชการ ซึ่งหลักเกณฑ์   
ส าคญันอกจากต้องมภีาระงานสอนตามมาตรฐานภาระ
งาน ขัน้ต ่าในฐานะอาจารยผ์ู้สอนในสถาบนัอุดมศกึษา
แล้วยังต้องมีบทความทางวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการเฉลี่ย ปีละ 2 ครัง้ หรือ
บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่                      
ในวารสารวชิาการ หรอืผลงานในลกัษณะอื่นทีเ่ทยีบเท่า  
เฉลี่ยปีละ 1 เรื่อง 3 ปีย้อนหลัง โดยต้องเป็นผลงาน
เผยแพร่ภายในเดอืนกุมภาพนัธ ์ของปีทีจ่ะเกษียณอายุ
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ราชการ (หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการต่อเวลา           
ราชการฯ, 2550) จึงท าให้ต้องพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.4.2 อาจารย์ที่มปีระสบการณ์ใน
การเป็นอาจารย์ 21-30 ปี มีระดับการปฏิบัติของ
อาจารย์ตามจรรยาบรรณ ข้อ (8) ต ่ากว่าอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในการเป็นอาจารยไ์ม่เกนิ 10 ปี อาจเป็น
เพราะอาจารย์ก ลุ่มนี้ อยู่ ใ นวัยสูงอายุ  ก าลัง จ ะ
เกษียณอายุราชการ จึงค่อย ๆ ละวางบทบาทของ
ตนเอง เริ่มปลีกตัวออกจากหมู่คณะ เตรียมพร้อมจะ
กลบัไปใช้ชีวติที่สงบสุขกบัครอบครวัในบัน้ปลายของ
ชวีติ จงึลดบทบาทในการสง่เสรมิและสรา้งความสามคัคี
ในหมู่คณะ ปฏิบัติตนเยี่ยงกัลยาณมิตรต่อกนั และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  ชุมชนและ
ประเทศชาติของตนเองลง ต่างจากอาจารย์ใหม่ที่
ตอ้งการยอมรบัของสงัคม 
ขอ้เสนอแนะในการน าผลงานวจิยัไปใช ้

1. ควรน าผลการวิจัยมาใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยแต่ละคณะอาจน าผลการ
ประเมนิระดบัการปฏบิตัขิองอาจารย ์ตามจรรยาบรรณ
อาจารยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง เป็นรายคณะ ไป
ใช้เป็นขอ้มูลว่าอาจารย์แต่ละคณะ มรีะดบัการปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณอาจารย์อยู่ในระดบัใด ซึ่งสอดคล้อง
กับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน องคป์ระกอบคุณภาพที ่2 ตวั
บ่งชี้ 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย ์และบุคลากรสาย
สนับสนุนเกณฑข์อ้ 5 มกีารใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณ
อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ 
(มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2554) 

2. ควรน าผลการวจิยัทีไ่ดใ้นครัง้นี้ ไปก าหนด
แนวทางหรอืวธิกีารพฒันาอาจารย์ในแต่ละขอ้ เพื่อให้
อาจารย์น าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้
ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณอาจารยม์หาวทิยาลยั
รามค าแหง 

3. ค ว ร มี ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ อ า จ า ร ย์ เ ห็ น
ความส าคญัของการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อความก้าวหน้า  
ตลอดจนรกัษาและส่งเสริมเกยีรติคุณของตนให้สมกบั
ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นปชูนียบุคคล 
ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 

1. การประเมนิระดบัการปฏบิตัิของอาจารย ์ 
ตามจรรยาบรรณอาจารยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง
ครัง้นี้ เป็นการประเมนิภายในโดยอาจารยเ์ป็นผูป้ระเมนิ  
จงึควรมกีารประเมนิภายนอกโดยนักศกึษาและบุคคลที่
เกีย่วขอ้งเป็นผูป้ระเมนิ 

2. แบบสอบถามทีใ่ห้นักศกึษาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมินระดบัการปฏิบัติของอาจารย์
ตามจรรยาบรรณอาจารย์ในแต่ละขอ้ ควรก าหนดเป็น
ตัวบ่งชี้พฤติกรรมตามจรรยาบรรณอาจารย์ของ
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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