
 
 

การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู ของนักศึกษาครู 
The Development of Creative Problem Solving Process  

about Code of Ethics of Teaching for Student Teachers 

 
นางสาวรวี ศิริปริชยากร 

 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังนครนายก 

 
บทคัดย่อ 
  
 การพัฒนานักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่างๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้การจัดการศึกษาเน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการ
พัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากปัญหาซับซ้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลก การ
เป็นครูที่ดีควรพัฒนาการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะกระบวนการคิดที่สามารถเน้นให้ผู้ เรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง  
สร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ในขณะเดียวกันความรู้เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพครูก็เป็นสิ่งที่ผู้
ประกอบวิชาชีพครูควรมีควบคู่กันไป บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลของการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เร่ือง จรรยาบรรณวิชาชีพครู ของนักศึกษาครู เพื่อช่วยในการพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้มีกระบวนการทาง
ความคิดในการแก้ปัญหาจากความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมกันอย่างเหมาะสม  
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Abstract 

 

The development of student teachers in the 21st century is very different because of changes in the many 

aspects, especially in technology. It is changing rapidly. As a result, education must focus on the student-centered 

learning and develop learners through the well-known process of self-knowledge from the problem that is 
complicated by the change of the world. Being a good teacher should develop a learning process that emphasizes 

the thinking process that can help students to solve problems creatively in order to meet the changing needs of the 

era. At the same time, knowledge of the code of ethics of teaching is something that students who will be teachers 

should have in common. This article aims to point out the effects of developing creative problem-solving processes 

on the code of ethics of teaching for student teachers in order to develop new generation teachers appropriately.  
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บทน า 

 

สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน มีความจ าเป็นต่อการผลิตครูรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) กล่าวถึง
คุณภาพคนในปัจจุบันพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงกันตลอดช่วงชีวิต ต้ังแต่พัฒนาการ ไม่
สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของ แรงงานไม่ตรงกับ
ตลาดงานขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัว มีรูปแบบที่หลากหลายและเปราะบาง
สูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ นักศึกษาครูในปัจจุบันนอกจากต้องมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 แล้ว การเรียนรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณครูซึ่งเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับความประพฤติหรือการปฏิบัติตนของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของความเป็นครูไทยเป็นเร่ืองส าคัญ เน่ืองจากเมื่อนักศึกษา
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ครูเข้าสู่วิชาชีพแล้วก็ต้องประกอบวิชาชีพภายใต้ข้อบังคับ ข้อจ ากัดและเงื่อนไข ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ วิชาชีพและมาตรฐานของวิชาชีพทางการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่นักศึกษาครูสามารถพัฒนาและสามารถฝึกฝนได้ เน่ืองจากคนเป็นครูมี
หน้าที่ในการปลูกฝังทั้งความรู้และทักษะชีวิตให้ผู้เรียนอย่างเด่นชัดที่สุด ครูมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนของนักเรียน ครู
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างสรรค์ความรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้กับ
นักเรียนเช่น การเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนะน าวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ ปลูกฝังจิตวิญญาณ คุณงามความ
ดีและถ่ายทอดลักษณะที่พึงประสงค์ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2556) ได้กล่าวถึงทักษะการแก้ปัญหาไว้ในหนังสือ การ
คิดเชิงสร้างสรรค์ ว่า “ทักษะการแก้ปัญหาเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนไทย  เพื่อสามารถเผชิญ
ปัญหาต่าง ๆ ได้ มิใช่เพิกเฉยต่อปัญหา หนีปัญหา หรือแก้ปัญหาด้วยวิธีการไม่เหมาะสมจนเกิดผลเสียต่อตนเองหรือ
ส่วนรวมได้และอาจพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมส่วนรวมได้” ดังน้ันนักศึกษาครูจึง
ควรมีทักษะในการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาน้ันควรเป็นการแก้ปัญหาที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา 
ซ่ึงการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อให้เกิดแนวทางที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
 
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เกิดจากความคิดของ Alex Osborn (Osborn, 1953) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ที่จะหาวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในสถานการณ์ ใหม่ๆ โดยมีความเชื่อว่าคนทุกคนมีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ และตัดสินใจ 

 ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มาอย่างต่อเน่ืองจน กระทั่งถึงปี 2000 
Isaksen, Dorval และ Treffinger ได้มีการปรับเปลี่ยนและได้น าเสนอกรอบแนวคิด เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ไว้ ดังน้ี (Treffinger, Selby & Isaksen, 2008) 

1. ท าความเข้าใจกับความท้าทายหรือปัญหา ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังน้ี  
1.1 การสร้างโอกาส (Constructing Opportunities) เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ก าหนด ทิศทางและท าความ

เข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
1.2 การค้นหาข้อมูล (Exploring Data) เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ค้นหาข้อมูลที่จะน าไปสู่ การไขปัญหา และ

จะท าให้เข้าใจของสถานะปัจจุบันซึ่งจะท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น  
1.3 การระบุกรอบของปัญหา (Framing Problems) เกี่ยวข้องกับการระบุปัญหาท าให้ สามารถมองให้เห็น

ปัญหาได้อย่างชัดเจน  
2. การสร้างความคิด มีขั้นตอนย่อยๆ ดังน้ี  
2.1 การสร้างความคิด (Generating Ideas) ในกระบวนการขั้นน้ีเกี่ยวข้องกับการสร้าง ความคิดในการแก้ปัญหา

ที่หลากหลายมีจ านวนมาก (Fluent Thinking) มีการคิดวิธีในการแก้ปัญหาที่เป็น ไปได้ในหลายทิศทาง (Flexible 
Thinking) มีความคิดที่แปลกใหม่ (Original Thinking) และมีการกระจาย ขยายความคิด (Elaborative Thinking)  

3. การเตรียมการส าหรับการกระท า มีขั้นตอนย่อยๆ ดังน้ี   
3.1 การเลือกทางเลือกที่เหมาะสม (Developing Solutions) ในกระบวนการน้ีเกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ 

กลั่นกรอง จัดล าดับ ประเมินเลือกทางเลือกที่หลากหลาย   
3.2 การค้นหาค าตอบที่เป็นที่ยอมรับ (Building Acceptance) ในกระบวนการขั้นตอนน้ี เกี่ยวข้องกับการที่น า

วิธีการที่ได้เลือกไว้น าไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงและสามารถแก้ปัญหาได้   
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CPS Model 
Treffinger, Selby & Isaksen CPS Model (2008) 

 
การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา (2559) กล่าวถึง กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการ
จัดการเรียนการสอนในทุกๆ รายวิชา และในทุกระดับของผู้เรียนสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นราย
คนหรือ รายกลุ่มก็ได้ โดยในแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีรายละเอียดและแนวทาง ในการ
จัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

1. การค้นหาความจริง  
1.1 การรับรู้ถึงสภาพที่เป็นปัญหา ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนรู้สึกถึงสภาพที่เป็นปัญหา โดยผู้สอนอาจจะ

ใช้วิธีน าผู้เรียนไปในสถานการณ์ที่เป็นปัญหา มอบสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้กับผู้เรียน โดยการพูดคุยให้ผู้เรียนอ่าน ดู
ภาพข่าว หรือดูวีดีโอที่เป็นปัญหาก็เป็นได้ สถานการณ์ที่น ามาใช้ควรเป็น สถานการณ์ที่ผู้เรียนสนใจ และสามารถกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ อาจจะเลียนแบบของจริงหรือสร้าง สถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับสภาพของจริง เพื่อที่จะให้ผู้เรียน
ได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์น้ันจริงๆ โดยสถานการณ์ที่เป็นปัญหาน้ันจะต้องมีความเหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิขอ ง
ผู้เรียน รวมถึงไม่ขัดกับ ศีลธรรมอันดีของสังคม 

1.2 การท าความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนน้ีผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนท า ความเข้าใจกับสถานการณ์
ที่ก าหนดให้ อะไรเป็นข้อมูลที่ก าหนดให้และมีเงื่อนไขใดบ้าง ผู้เรียนอาจจะใช้ เทคนิคการต้ังค าถามที่ขึ้นต้นหรือล งท้าย
ด้วยใคร (Who) อะไร (What) เมื่อไร (When) ที่ไหน (Where) ท าไม (Why) และอย่างไร (How) พร้อมระบุค าตอบเพื่อ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นมูลเหตุของสถานการณ์ ที่ก าหนดให้ ให้ได้มากที่สุด  

1.3 การรวบรวมข้อมูลเพื่อระบุปัญหา ในขั้นตอนน้ีผู้เรียนจ าเป็นต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้ รวบรวมได้จาก
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ในขั้นตอนก่อนหน้าน้ันเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอผู้เรียนจ าเป็น ต้องค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการระบุปัญหาในขั้นตอนต่อไป 

2. การค้นหาปัญหา  
2.1 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อมูลที่รวบรวมได้ในขั้นตอนก่อนหน้า ผู้เรียน จ าเป็นต้องศึกษา 

วิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น อะไรที่เป็นปัญหา ในแต่ละสถานการณ์ปัญหาอาจจะ มีมากกว่า 1 ปัญหาก็เป็นไปได้ 
ผู้เรียนจะต้องคิด วิเคราะห์ และรวบรวมประเด็นที่เป็นปัญหาจากสถานการณ์ ที่ก าหนดให้ได้มากที่สุด 
  2.2 การจัดล าดับความส าคัญและพิจารณาคัดเลือกปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เมื่อผู้เรียนรวบรวม
ประเด็นที่เป็นปัญหาจากสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว ปัญหาแต่ละปัญหาอาจมีล าดับ ความส าคัญ ผลกระทบ ขนาดของ
ปัญหาเล็กใหญ่ต่างกัน ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องเรียงล าดับความส าคัญ ของปัญหาที่เกิดขึ้น และคัดเลือกปัญหาที่คิดว่าส าคัญ
ที่สุด และมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการแก้โดยเร่ง ด่วนขึ้นมาในการท ากิจกรรม โดยผู้เรียนจะต้องระบุเหตุผลว่าเหตุใด
สถานการณ์ที่ตนเองเลือกมาน้ันมีความ ส าคัญ และมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนที่สุด โดยในแต่ละ
สถานการณ์ผู้เรียนแต่ละคนอาจ จะมีคัดเลือก ปัญหาที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็เป็นได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กัประสบการณ์เดิม พื้น
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ฐานความรู้ ทัศนคติ เจตคติ และอ่ืนๆ ของผู้เรียน ในขั้นตอนน้ีผู้สอนไม่ควรไปครอบง าทางความคิดผู้เรียน ควรเปิด โอกาส
ให้ผู้เรียนคิดได้อย่างอิสระ  

2.3 การต้ังสมมติฐานสาเหตุของปัญหา หลังจากที่ผู้เรียนแต่ละคนได้ปัญหาของตนเอง เรียบร้อยแล้วผู้เรียน
จะต้องคิดวิเคราะห์ ถึงสาเหตุของปัญหา โดยในแต่ละปัญหา อาจจะมีสาเหตุมากมาย สาเหตุที่รวบรวมน้ันอาจจะเป็น
สาเหตุทางตรง หรือสาเหตุทางอ้อมก็เป็นได้ ผู้เรียนจะเป็นจะต้องรวบรวมให้ ได้มากที่สุด 

3. การค้นหาความคิด  
3.1 การน าเสนอและรวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่ ในขั้นตอนน้ี ผู้เรียนจะต้อง

น าเอาข้อมูลสาเหตุของปัญหาที่ผู้เรียนรวบรวมได้ในขั้นก่อนหน้ามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน คิดหา แนวทางวิธีแก้ไขปัญหาในทุก
สาเหตุของปัญหา โดยในแต่ละสาเหตุของปัญหาอาจจะมีวิธีการแก้ไขปัญหา มากกว่า 1 วิธี ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาที่
ผู้เรียนได้คิดรวบรวมได้น้ันอาจจะเป็นไปได้หรือไม่สามารถท าได้ 
ในสภาพความเป็นจริงก็เป็นได้ ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิดได้อย่ างเต็มที่ ในการน าเสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหา ผู้สอนอาจจะใช้เทคนิคการคิดนอกกรอบ การคิดมุมกลับ และอ่ืนๆ เข้ามาช่วยผู้เรียนในการคิด
หาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ค าตอบที่แปลกใหม่หลากหลาย 

4. การค้นหาค าตอบ  
4.1 การบอกข้อดีและข้อจ ากัดของแต่ละวิธี ในขั้นตอนน้ีผู้เรียนจะต้องระบุถึงข้อดีและ ข้อจ ากัดของแต่ละวิธีการ

แก้ปัญหานั้นๆ ผู้เรียนจ าเป็นต้องคิดให้รอบด้านถึงผลกระทบ ข้อดี ข้อจ ากัด ของแต่ละวิธีให้ได้มากที่สุดเพื่อประกอบการ
พิจารณาในขั้นต่อไป เช่น ในการด าเนินการแก้ปัญหาแต่ละวิธีมี ผู้ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด ใค รเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบน้ันๆ กระบวนการขั้นตอนในการแก้ปัญหา แต่ละวิธี ความซับซ้อน ฯลฯ เป็นต้น  

4.2 วิเคราะห์ ประเมิน จัดล าดับวิธีการในการแก้ปัญหา ในขั้นตอนน้ีผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์ถึง ความพร้อมใน
ด้านต่างๆ จัดล าดับทางความคิด เรียงล าดับวิธีในการด าเนินการแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ ในการแก้ปัญหาแต่ละวิธี ว่ามี
กระบวนการขั้นตอนก่อนหลังในการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร วิธีการแก้ปัญหา มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ฯลฯ  

4.3 ก าหนดเกณฑ์คัดเลือกวิธีการแก้ปัญหา เมื่อผู้เรียนได้ทราบถึงข้อดีและข้อจ ากัดของแต่ละ วิธีในการ
แก้ปัญหา และเรียงล าดับวิธีการขั้นตอนในการด าเนินการแก้ปัญหาแล้ว ให้ผู้เรียนท าการก าหนด เกณฑ์ในการคัดเลือก
วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในแต่ละบริบท ซึ่งเกณฑ์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ เดียวกัน แต่อยู่ในคนละบริบทกัน ก็
อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็เป็นได้   

4.4 พิจารณาคัดเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด เมื่อระบุเกณฑ์ในการคัดเลือกวิธี การแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว 
ให้ผู้เรียนพิจารณาคัดเลือกวิธีการในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดขึ้นมา 1 วิธีการตามเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ โดยที่ผู้เรียน
จะต้องสามารถอธิบายได้ว่าสาเหตุใดจึงเลือกวิธีการแก้ปัญหา น้ันๆ วิธีการแก้ปัญหาที่ได้คัดเลือกมาน้ันมีกระบวนการ
ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาแอย่างไร และข้อดี ข้อจ ากัด รวมถึงผลกกระทบจากการแก้ปัญหาในวิธีน้ันๆ มีอะไรบ้าง 

5. การค้นหาค าตอบที่เป็นที่ยอมรับ  
5.1 การที่น าวิธีการที่ได้เลือกไว้น าไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงและสามารถแก้ปัญหาได้ เมื่อผู้เรียนได้

วิธีการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนด าเนินการแก้ปัญหาตามวิธีการที่ได้คัดเลือกไว้ รวมถึง รายงานผลให้ผู้สอนและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนให้ทราบถึงผลการแก้ปัญหา รวมถึงผลกระทบจากการแก้ปัญหา วิธีการกระบวนขั้นตอนในการ
แก้ปัญหาเพื่อประเมินต่อไป  

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ (2556) กล่าวถึง ทักษะส าคัญพื้นฐานที่ครูผู้สอนต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น
เพื่อเตรียมความ พร้อมของผู้เรียน และทักษะที่กล่าวถึงในกรอบทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความริเร่ิม
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม, การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ ปัญหา, การสื่อสารและการร่วมมือ จะเห็นว่าทักษะการ 
คิดเป็นทักษะพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้ที่ส าคัญย่ิงใน ศตวรรษที่ 21 และการคิดที่ส าคัญส าหรับการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 
21 คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking), การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking), การคิดแก้ปัญหา 
(Problem Solving Thinking) และการคิดที่ครอบคลุมกระบวนการคิดของทักษะการคิด ขั้นสูงทั้ง 3 การคิดคือ การคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Thinking) ซึ่งเป็นกระ บวนการทางความคิดที่ช่วยในการ
ออกแบบและพัฒนา แนวคิดใหม่ๆ อย่างหลากหลาย ประกอบด้วยการคิด เอกนัย (Convergent Thinking) ที่อาศัย
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ความรู้และ ประสบการณ์เดิม และความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) จากความคิดสร้างสรรค์ทั้งในด้านการคิด 
คล่อง ริเร่ิม ยืดหยุ่น และละเอียดลออ ที่ส่งเสริมกันอย่าง เหมาะสม แล้วจึงน าไปพิจารณาไปปรับใช้ในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ, 2559) จะเห็นว่าในกระบวนการแก้ ปัญหาที่มีความซับซ้อนต้องใช้ทักษะการ
คิดขั้นสูงทั้งการ คิดเอกนัย และการคิดอเนกนัยร่วมกันอย่างกลมกลืนเพื่อ ให้การแก้ไขปัญหานั้นประสบความส าเร็จ  
 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า จรรยา 
หมายถึงความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะ เมื่อรวมกับคาว่า “บรรณ” ซึ่งแปลว่าหนังสือ จึงหมายความรวม
กับคาว่า “จรรยาบรรณ คือ หนังสือเสดงความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณ ชื่อเสียง และมาตรฐานของสมาชิก”   

ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพครู อุบล เลี้ยววาริณ (2556) ได้อธิบายไว้ว่า ด้วยวิชาชีพครูจัดเป็นวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึ่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุม  หมายถึง 
วิชาชีพที่ท าหนาที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยผู้จะประกอบ
วิชาชีพน้ีต้องได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาก่อน จึงจะประกอบวิชาชีพได้ ฉะน้ันเมื่อเข้าสู่วิชาชีพแล้วก็ต้อง
ประกอบวิชาชีพภายใต้ข้อบังคับ ข้อจ ากัดและเงื่อนไข ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐาน
ของวิชาชีพทางการศึกษาที่ก าหนดไว้ฉะน้ันจรรยาบรรณของครู หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูจึง
หมายถึง ประมวลมาตรฐานความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพ จะต้องประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อผดุงเกียรติและสถานะของวิชาชีพน้ัน ผู้กระท าผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพจะต้องไดรับโทษโดยว่า
กลา่วตักเตือน ถูกพักงาน หรือถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้ (แหล่งเรียนรู้พัฒนาศักยภาพความเป็นครู, 2554)   

ความส าคัญของจรรยาบรรณ  
หลักการส าคัญของวิชาชีพชั้นสูงประการหน่ึง คือ ต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ วิชาชีพครูได้รับการ

ยอมรับจากสังคมว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงวิชาชีพหน่ึง เพราะเป็นวิชาชีพที่ให้การบริการแก่สังคมที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาอ่ืน ๆ เป็น
วิชาที่ใช้สติปัญญาและความรู้ความสามารถสูงในการให้บริการ ดังน้ัน ผู้ที่ประกอบวิชาชีพดังกล่าวจะต้องผ่านการฝึกฝน
และอบรมเป็นอย่างดี ต่อเน่ืองและยาวพอสมควร มีอิสระและเสรีภาพในการใช้หลักวิชาในการให้บริการ มีสถาบันวิชาชีพ
ช่วยควบคุมและสนับสนุนส่งเสริมให้อาชีพก้าวหน้า และที่ส าคัญมีจรรยาบรรณควบคุมโดยเคร่งครัด รัตนวดี โชติกพนิช 
(2550) ได้กล่าวถึงความส าคัญของจรรยาบรรณไว้ดังน้ี  

1. ช่วยพิทักษ์สิทธิตามกฎหมายของบุคคล โดยช่วยลดปัญหาการขัดแย้งในเร่ืองความคิดเห็นการ 
กระท าที่หลากหลายของบุคคลในโรงเรียน ถ้าหากแต่ละคนมีหลักยึดอันเดียวกันแล้ว ปฏิบัติงานร่วมกันให้เป็น

ประสิทธิภาพก็เป็นเร่ืองที่ไม่ยาก  
2. ท าให้ครูมีการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ช่วยควบคุมบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้น าหรือผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
ในด้านจริยธรรม เช่น ให้มีความชื่อสัตย์ ยุติธรรม และไม่ลาเอียงเหล่านี้ เป็นต้น  
4. เป็นการป้องกันครูและบุคลากรทางการศึกษา มิให้ประพฤติตนเป็นที่เลื่อมเสียแก่ตนเอง แก่ 
วิชาชีพตนเอง และต่อสังคมประเทศชาติให้ดีที่สุด  
5. เป็นการยกฐานะแห่งวิชาชีพครู ให้สูงขึ้นเป็นที่น่าเคารพ ศรัทธาและเลื่อมใสแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะสังคม ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม  
6. เป็นการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทางด้านจิตใจให้สูงขึ้นตามค ากล่าวที่ว่า ถ้าจิตใจของครูดี  
ประสิทธิภาพโดยรวมของงานในโรงเรียนน้ันจะดีไปด้วย 
7. ช่วยลดปัญหาการคดโกง ฉ้อฉล เอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ได้ รวมทั้งความใจแคบไม่ยอมเสียสละ เพื่อส่วนรวม

แม้สักน้อยนิดของครูในโรงเรียน  
8. เป็นมาตรฐานสากลแห่งวิชาชีพชั้นสูง กล่าวคือ หากวิชาชีพใดไม่มีจรรยาบรรณสาหรับเป็นหลักในการยึดถือ

ปฏิบัติให้ปรากฏแน่ชัดแล้ว อาชีพน้ันจะไม่เป็นที่นับถือหรือยกย่องในสังคม เพราะผู้คนจะไม่มั่นใจว่ ามาตรฐานด้าน
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ศีลธรรม ความดี ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ตลอดจนคุณความดีอ่ืน ๆ นั้นมีอะไรเคร่ืองยืนยัน หากไม่มีจรรยาบรรณก็จะ
ไม่เป็นที่ยอมรับ เป็นต้น  

ประโยชน์ของจรรยาบรรณครู  
จรรยาบรรณมีความส าคัญมากต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะหรือบุคคลที่ประกอบในสาขาวิชาต่าง ๆ ซ่ึง อุบล เลี้ยว

วาริณ (2556) ได้แบ่งประโยชน์ของจรรยาบรรณครูออกเป็น 3 ประเด็น ดังน้ี  
1. ด้านการควบคุมมาตรฐานของวิชาชีพครู กล่าวว่า จะช่วยควบคุมให้วิชาชีพครูได้รับการยอมรับทั่วไป ได้แก่ 

การช่วยควบคุมมาตรฐาน รับประกันคุณภาพ และปริมาณที่ถูกต้องในการประกอบวิชาชีพและการดาเนินงานของผู้
ประกอบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิชาชีพครู ช่วยควบคุมจริยธรรมของผู้ประกอบการแห่งวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริตและยุติธรรมตามมาตรฐาน ช่วยเน้นให้เกิดความชัดเจนย่ิงขึ้นในการนาเสนอภาพพจน์ที่ดีของวิชาชีพ ในด้านของการ
เป็นผู้มีจริยธรรมสูงในอาชีพของตน เช่น ความเสียสละ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพหรือหน้าที่การงานของครู  

2. ด้านการส่งเสริมอาชีพ จรรยาบรรณช่วยส่งเสริมวิชาชีพ คือ ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพ และปริมาณของ
ผลผลิตที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูจัดทาขึ้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่เสมอเป็นที่ยอมรับและสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคม ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบการแห่งวิชาชีพและผู้ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความ
เมตตา เห็นอกเห็นใจต่อผู้ร่วมงานและรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีคุณธรรม เกิด
ความสานึกและมีมโนธรรมอันจะช่วยลดการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและสังคม  

3. ด้านการควบคุมตามกฎหมายวิชาชีพโดยทั่วไป โดยเฉพาะวิชาชีพครูจะมีกฎหมายควบคุมเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แห่งการประกอบวิชาชีพ ดังน้ัน บางคร้ังจึงเรียกบรรดาวิชาชีพทั้งหลายมีกฎหมายควบคุมว่า “วิชาชีพ
ควบคุม”จรรยาบรรณวิชาชีพมีประโยชน์ในด้านน้ี คือ ช่วยทาหน้าที่พิทักษ์สิทธิตามกฎหมายสาหรับผู้ดาเนินการ หรือ
ผู้ประกอบการวิชาชีพให้เป็นไปโดยถูกต้องตามทานองคลองธรรมและความต้องการโดยรวมของสังคม 
 
การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

ญาณี เพฃรแอนและสุเทพ อ่วมเจริญ (2558) กล่าวถึง กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ว่าเป็น
กระบวนการที่ท าให้ผู้เรียนได้ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ก าหนดให้ และสามารถน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาได้จริงตามสภาพแวดล้อมและบริบทที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ โดยก่อนการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมนักเรียนจะมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาจากเพื่อนในกลุ่มให้ได้มากที่สุด ประกอบเข้ากับ
ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว เมื่อได้ข้อมูลที่มากเพียงพอจึง
จะตัดสินใจเลือกสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงก่อนที่จะร่วมกับเพื่อนระดมความคิดและหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย แล้วจึงน ามาสู่การตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่คิดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้มากที่สุด  

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษาครูจึงควรสะท้อน คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 ที่ต้อง
เป็นผู้มีความรอบรู้มากขึ้น มีความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถและศักยภาพสูง เป็นผู้ที่มีนวัตกรรมการสอนเพื่อให้
นักเรียนได้ผลด้วยการเรียนรู้ตามที่ต้องการ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกของการท างานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่ึงที่เหมาะสม
ส าหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากเป็นการจัดการสอนที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเกิดทักษะ
การคิดในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องเจอกับสถานการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนมากมายรอบตัวผนวกกับการเติบโตของเทคโนโลยี
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆรอบตัวได้อย่างสร้างสรรค์ (พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม, 2558) และเติบโตไปเป็นครูที่มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
   
บทสรุป 

การพัฒนานักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีความรู้ประกอบกับมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานที่
ก าหนดความพร้อมในการเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน และเป็นยุคที่แวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยี
อยู่รอบตัว ผู้เรียนจ าเป็นต้องรู้จักวิธีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และต้องสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน 
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ตัดสินใจจากข้อมูล โดยใช้เคร่ืองมือดิจิทัลจากแหล่งข้อมูลดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมจึงจะสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลกได้อย่างมี คุณภาพ ดังน้ันทักษะการคิดพื้นฐานที่ส าคัญและจ าเป็น อย่างย่ิงในโลกยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร
มากมาย ที่ต้องอาศัยทักษะการวิเคราะห์ สามารถใช้วิจารณญาณ และตัดสินใจคือ การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Problem Solving Thinking) ที่กระตุ้นให้คิดหาทางแก้ปัญหาหลายๆ ทางและหลายวิธี จนสามารถเลือกหยิบ
วิธีที่ได้ผลดีหลายๆวิธีมาผนวกใช้ เพื่อแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลายไม่ตายตัว และเหมาะสมกับครูซึ่งอยู่ในยุค
ประชากรดิจิทัล (Digital Citizen)  
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