
 
 
 

 

บทที่ 6 
คานิยมของครู 

 

ความหมายของคานิยม 
 กอ  สวัสดิพานิช (2518: 46)  กลาววา คานิยม หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลเห็นวามีคุณคา 
จึงยอมรับมาปฏิบัติและหวงแหนไวระยะหน่ึง คานิยมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามสมัยและ    
ความคิดเห็นของคนในสังคม  
 พนัส  หันนาคินทร (2523: 20-23)  กลาววา คานิยม หมายถึง ความโนมเอียงหรือ
แนวทางที่คนจะประพฤติปฏิบัติตนไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ท่ีตัวเองไดพิจารณา
ไตรตรองแลววา เปนส่ิงท่ีดีสําหรับตนหรือสังคมยอมรับนับถือ และปฏิบัติตามแนวคิดน้ัน ๆ 
อยางสมํ่าเสมออยางนอยก็ช่ัวระยะหนึ่ง 
 สาโรช  บัวศรี (2529: 8)  กลาววา คานิยม หมายถึง แนวทางที่คนจะประพฤติปฏิบัติ
ไปในทางใดทางหน่ึงท่ีไดพิจารณาแลววา เปนส่ิงท่ีดีหรือสังคมยอมรับและปฏิบัติไปชวง
ระยะเวลาหน่ึง 
 กูด (Good 1973: 637)  ใหความหมายของคานิยมวา คานิยม หมายถึง คุณลักษณะ
ใด ๆ ที่ไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญในดานจิตวิทยา สังคม ศีลธรรมหรือสุนทรียภาพ 
 เม่ือพิจารณาความหมายของคานิยมตามที่กลาวมา พอสรุปไดวา คานิยม 
หมายถึง แนวความคิด ความประพฤติหรือการกระทําใด ๆ ท่ีคนหรือสังคมเห็นชอบวา 
เปนส่ิงท่ีควรแกการประพฤติปฏิบัติตามจึงยอมรับนับถือเปนแนวประพฤติปฏิบัติ อาจจะ
เปนระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดไป คานิยมของคนนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยได 
 
ความสําคัญของคานิยม 
 คานิยมมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยในทุกสังคม เพราะคานิยมสามารถบงช้ีใหเห็น
ถึงสภาพความแตกตางทางสังคมได ความสําคัญของคานิยม มีดังน้ี 

1. เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของมนุษย 
2. เปนหลักในการประเมินผลของความประพฤติ 
3. ชวยรักษาเอกราชของชาติใหม่ันคงยืนยาว 
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ลักษณะสําคัญของคานิยม 
 แรธส  ฮารมิน และไซมอน (Raths, Harmin and Simon: 1966)  ไดใหเกณฑการ
พิจารณาลักษณะของสิ่งท่ีจัดเปนคานิยมไว 7 ประการ ดังน้ี 
 1.  การเลือกอยางเสรี  ส่ิงท่ีเปนคานิยมตองมีการเลือกอยางเสรี หากมีการ
บังคับอยางใดอยางหน่ึงแลว จะไมเปนคานิยมที่แทจริง เพราะไมไดเกิดจากความนิยม 
หรือเห็นคุณคาของส่ิงน้ัน ๆ อยางแทจริง 
 2.  การเลือกจากหลาย ๆ ตัวเลือก  คานิยมท่ีเลือกน้ันเรามีโอกาสไดเลือกอยาง
อื่นอีกหรือไม หากมีเพียงอยางเดียวก็หมายความวา เราไมมีโอกาสเลือกคุณคาดวยการ
นําไปเปรียบเทียบกับส่ิงอื่น ถามีเพียงอยางเดียว คือ จะรับหรือไมรับเทาน้ัน น่ันคือ ไมมี
โอกาสไดพิจารณาขอดีขอเสีย ดังน้ัน คานิยมท่ีเราจะยึดถือน้ันตองไดมาจากคานิยมหลาย 
ๆ อยาง เพ่ือจะไดมีโอกาสเปรียบเทียบคุณสมบัติตาง ๆ ได 
 3.  การเลือกหลังจากการพิจารณาผลของแตละตัวเลือก  การเลือกคานิยม
น้ันจะตองมีการพิจารณาขอดีขอเสียของส่ิงตาง ๆ ท่ีจะตามมา ถาเลือกโดยไมมีการ
พิจารณาใหรอบคอบแลว ไมถือวาเปนคานิยม การเลือกคานิยมตองไมใชอารมณ แตควร
ใชสติปญญาไตรตรองใหรอบคอบ 
 4.  การใหคณุคายกยองเทิดทูน  คานิยมท่ีเลือกแลวตองมีการรักษาอยางจริงจัง
ม่ันคง ถึงแมวาจะไมสบายใจที่จะทํา แตก็ควรทําดวยสํานึกในคุณคาและความภาคภูมิใจ 
เชน การปราบปรามผูเปนภัยตอแผนดินดวยการเส่ียงชีวิต แตเราก็ภูมิใจกวาการท่ีจะอยู
อยางทาส 
 5.  การยืนหยัดในคานิยมที่ไดเลือกแลวอยางมั่นคง  หากเราไมแนใจใน
คานิยมท่ีเราเลือกเราอาจจะเกิดความกระดากอายตอการยอมรับในคานิยมน้ัน และไมกลา
ยืนยันถึงคุณคาความดีของคานิยมน้ันใหคนอื่นทราบ โดยเฉพาะกับผูท่ีไมเปนมิตรหรือผูท่ี
ไมเห็นดวย 
 6.  การกระทําตามคานิยมที่ไดเลือก  แสดงออกดวยการปฏิบัติเพ่ือใหคนอื่น
เห็นวาเรายอมรับในคานิยมน้ัน เชน การเสียสละกําลังกาย กําลังทรัพยหรือเวลา เพื่อการ
กระทําตามคานิยมท่ีเรายอมรับ ท้ังน้ี เพราะคานิยมจะเปนส่ิงท่ีนําทางในการดําเนินชีวิต
ของเรา หากเรายอมรับคานิยมใด แตไมปฏิบัติตามก็จะเรียกเปนคานิยมไมได 
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 7.  การกระทําซํ้า ๆ  มีการกระทําซํ้า ๆ ในคานิยมท่ีเรายอมรับ การกระทําเพียง
คร้ังเดียวแลวหายไป จะเรียกวาเปนคานิยมไมได คานิยมตองคงทนถาวรและเปนแบบ
ฉบับในการดําเนินชีวิตของเราในชวงเวลาอันยาวนานพอสมควร 
 สรุปวาลักษณะของคานิยมทั้ง 7 ประการน้ี จะต้ังอยูบนพื้นฐานของกระบวนการ
ท้ังสาม คือ การเลือก (Choosing)  การเทิดทูน (Prizing)  และการกระทํา (Acting)  
 1.  การเลือก สามารถทําได 
 1.1 อยางเสรี 
 1.2 จากหลาย ๆ ตัวเลือก 
 1.3 หลังจากไดพิจารณาถึงผลท่ีจะเกิดจากการปฏิบัติตามคานิยมแตละอยางแลว 
 2.  การยกยองเทิดทูน สามารถทําไดโดย 
 2.1 การยกยองเทิดทูนและมีความสุขกับคานิยมท่ีเลือก 
 2.2 เต็มใจที่จะยืนหยัดในคานิยมน้ันอยางเปดเผย 
 3.  การกระทํา แสดงออกโดย 
 3.1 ตามคานิยมท่ียอมรับยดึถือน้ัน 
 3.2 ซํ้าเปนประจําในแบบกระสวนของชีวิตบางประการ 
 
ชนิดของคานิยม 
 ชนิดของคานิยม ตามแนวความคิดของฟนิกซ (Phenix)  มีอยู 6 ชนิด คือ 
 1.  คานิยมทางวัตถุ (Material Values) เปนคานิยมที่ชวยใหชีวิตและรางกาย
ของคนเราอยูรอดตอไป ไดแก ปจจัยส่ี คือ อาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษา
โรค 
 2.  คานิยมทางสังคม (Social Values) เปนคานิยมท่ีกําหนดใหเกิดความรัก        
ความเขาใจ ความตองการทางสังคมของบุคคล 
 3.  คานิยมทางความจริง (Truth Values)  เปนคานิยมท่ีเกี่ยวกับความจริง ซ่ึงเปน
คานิยมที่สําคัญยิ่งสําหรับผูท่ีตองการหาความรู 
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 4.  คานิยมทางจริยธรรม (Moral Values)  เปนคานิยมท่ีทําใหเกิดความรับผิดชอบ
ช่ัวดี 
 5.  คานิยมทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Values) เปนคานิยมท่ีเกี่ยวกับความซาบซึ้ง
ในความดีความงามของสิ่งตาง ๆ 
 6.  คานิยมทางศาสนา (Religious Values) เปนคานิยมท่ีเกี่ยวของกับความ
ปรารถนา ความสมบูรณในชีวิต รวมท้ังความศรัทธาและการบูชาทางศาสนาดวย 
 สาโรช  บัวศรี (2526: 10)  ไดกลาวอธิบายวา คานิยมโดยท่ัวไปสามารถจําแนก
เปน 2 ประการ คือ 
 1.  คานิยมพื้นฐาน (Basic Values)  ประกอบดวยคานิยม 
 1.1 ทางศีลธรรม (Moral Values) 
 1.2 ทางคุณธรรม (Ethical Values) 
 1.3 ทางธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม (Cultural Values) 
 1.4 ทางกฎหมาย (Legal Values) 
 2.  คานิยมวิชาชีพ (Professional Values)  ประกอบดวยคานิยม 
 2.1 ดานอุดมการณในชีวิตของตน 
 2.2 ดานวินัยของวิชาชีพของตน 
 2.3 ดานมารยาทของวิชาชีพของตน 
 2.4 ดานพระราชบัญญัติเกี่ยวกับวิชาชีพของตน 
 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคานิยม 
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคานิยมมีอยูหลายประการ เชน 
 1.  ครอบครัว  เปนสถาบันแรกท่ีสรางบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยใหแกเด็ก พอแม 
จึงควรมีมาตรฐานปลูกฝงในการอบรมสั่งสอนลูก ๆ เชน ศีลธรรม มโนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม เปนตน 
 2.  เพื่อนบาน  มีความสําคัญเพราะมีการติดตอคบคาสมาคมอยูเนือง ๆ ยอม
ไดรับคานิยมตาง ๆ  
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 3.  โรงเรียน  มีอิทธิพลตอความประพฤติของนักเรียนมากไมนอยกวาทางบาน 
เพราะโรงเรียนมีหนาท่ีสอนวิชาการ อบรมจริยธรรม และฝกภาคปฏิบัติ 
 4.  ศาสนา มีอิทธิพลอยางยิ่งในการปลูกฝงคานิยมทางจริยะ และถือเปนมาตรฐานการ
ตัดสินความดีและความช่ัว ถูก ผิด โดยตรง 
 5.  วรรณกรรมและศิลปกรรม  มีอิทธิพลตอความประพฤติของเด็ก เชน          
การแสดงความกลา ความคดโกง ความโหดรายทารุณ ความเมตตาสงสาร เปนตน 
 6.  สถานที่พักผอนหยอนใจ  มีอิทธิพลตอการเลือกใชหรือบริการทางสังคม       
จึงควรใชวิจารณญาณ ตัดสินตามความเหมาะสมของสภาพชีวิต วัยและฐานะการเงิน 
 7.  สื่อสารมวลชน  มีอิทธิพลตอการปลูกฝงคานิยมของผูอื่น ผูฟง ผูชมรายการ 
อาจทําใหจิตใจออนไหว คลอยตาม หรือ อยากทดลองโดยไมรูตัว 
 8.  ภาวะเศรษฐกิจ  มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตประจําวัน อาจทําใหคนเรา
ตัดสินใจในการทําความดี หรือความชั่วได 
 9.  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ถือมาตรฐานตัดความดีและความชั่วอยางหน่ึง 
คือ ถาถือปฏิบัติตามจารีตประเพณี ก็ไดรับการยกยองนับถือวาเปนคนดี และถาฝาฝนไม
ปฏิบัติตามก็ถือวา เปนคนเลว คนช่ัว เปนคนไมดี 
 10. การรูแจงคุณคาของสิ่งน้ันดวยตนเอง  โดยใชเหตุผล สติปญญาประกอบ
ความรู นึกคิด ทําใหเกิดคานิยมอยางแนนแฟน ม่ันคง เชน ความเชื่อถือ ความศรัทธา 
เปนตน 
 
คานิยมพื้นฐาน 5 ประการ 
 คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2525: 2-4)  ไดกําหนดคานิยมพื้นฐาน 5 
ประการ  เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2525  ท้ังน้ีเพ่ือใหประชาชนไดดําเนินชีวิตตามหลัก
คุณธรรม เพ่ือความปลอดภัยสันติสุขของคนในชาติ รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองอันเปนพื้นฐานแหงความมั่นคงของชาติ ดังน้ี 

1. การพึ่งตนเอง ขยันหม่ันเพียร และมีความรับผิดชอบ 
2. การประหยัด และอดออม 
3. การมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
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4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
5. ความรักชาติ ศาสน กษัตริย 
เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายแหงคานิยมดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

แหงชาติเห็นสมควรวางแนวทางปฏิบัติไวดังน้ี 
1.  การพึ่งตนเอง ขยันหม่ันเพียร และมีความรับผิดชอบ 
 1.1  การศึกษาหาความรูอยูเปนนิจ 
 1.2 ฝกฝนตนเองใหมีความสามารถและความชํานาญ 
 1.3 ใชความรูความสามารถของตนเองใหเต็มท่ี กอนที่จะขอความรวมมือ

จากผูอื่น 
 1.4  มีความเขมแข็งอดทนไมยอทอตออุปสรรคและปญหาท้ังปวง 
 1.5  ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 1.6  คิดชอบ ทําชอบ และแกปญหาได 
 1.7  ขวนขวายประกอบอาชีพโดยสุจริตไมเลือกงาน 
 1.8  รับผิดชอบตอตนเอง ตอสวนรวม ตอหนาท่ีและการกระทํา 
 1.9  ปฏิบัติงานใหสําเร็จเรียบรอย ไมคั่งคาง 
2.  การประหยัดและอดออม 
 2.1  มีความเปนอยูอยางเรียบงาย 
 2.2  มีความพอดีในการบริโภค ละเวนการผอนสงท่ีเกินความสามารถ 
 2.3  ใชทรัพยากรและเวลาใหเปนประโยชนมากท่ีสุด 
 2.4 คํานึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดกอนจาย ใชเทาท่ีจายจริง 
 2.5  ไมใชจายสุรุยสุราย ฟุมเฟอย หรือตระหน่ีถี่เหนียวเกินไป 
 2.6  จัดงานและพิธีตาง ๆ โดยใชจายเทาท่ีจําเปน 
 2.7  เพ่ิมพูนทรัพยดวยการเก็บและนําไปทําใหเกิดประโยชน 
 2.8  รูจักใช ดูแลรักษา และบูรณทรัพยสินท้ังของตนและของสวนรวม 
 2.9  วางแผนการใชจายใหรอบคอบ มีสัดสวนและออมไวบางเพื่ออนาคต 
3.  การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 

3.1  รักษาความสะอาดของบานเมือง 
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3.2  ชวยกันรักษาและไมทําลายสาธารณสมบัติและส่ิงแวดลอม 
3.3  รูจักสิทธิและหนาท่ี และละเวนการใชอภิสิทธิ์ 
 รับบริการและใหบริการตามลําดับกอนหลัง 
 สนับสนุนและสงเสริมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ไมแกปญหาโดยวิธีรุนแรง หรือไมชอบดวยระเบียบวินัย 
 มีมารยาทในการขับข่ียานพาหนะ ปฏิบัติตามกฎจราจร 
 ทําหนาท่ีพลเมืองดี โดยแจงตอเจาหนาท่ีเม่ือรูเห็นการกระทําผิดระเบียบวินัย

และกฎหมาย 
 รับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบวินัย และกฎหมายในฐานะเจาหนาท่ี 

 4.  การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
 ไมเบียดเบียนประทุษรายตอคนและสัตว 
 มีเมตตากรุณา 
 ไมเห็นแกได เอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ เห็นประโยชนสวนรวม ยิ่งกวาสวน

ตน 
 ไมพูดปด ไมยุยงใหแตกราว ไมพูดคําหยาบ ไมพูดเหลวไหล 
 มีความประพฤติในความสัมพันธทางครอบครัวและเพศ 
 เวนส่ิงเสพติด มีสติสัมปชัญญะ 
 มีความละอายและความเกรงกลัวตอการกระทําช่ัว 
 มีความอดทน อดกลั้น 
 มีความกตัญูกตเวที 
 มีความซื่อสัตย สุจริต 
 ละช่ัว ประพฤติดี ทําจิตใจใหผองใส 
 เช่ือกฎแหงกรรม เชน ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว 
ความรักชาติ ศาสน กษัตริย 5.  
5.1   สถาบันชาติ 

 5.1.1 ศึกษาใหเขาใจประวัติการดํารงอยูของชาติ 
 5.1.2  สอดสองปองกันภัย และแกไขความเสียหายท่ีกระทบกระเทือน 
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 5.1.3  ปองกันและรักษาผลประโยชนของชาติ 
 5.1.4  สงเสริมและรักษาเกียรติของชาติ ภาคภูมิใจในความเปน

ไทย และนิยมไทย 
 5.1.5  สรางเสริมความสามัคคีของคนในชาติ 
 5.1.6 ปฏิบัติหนาท่ีของพลเมืองดีโดยไดรับราชการทหาร ประกอบ

อาชีพสุจริต และเสียภาษีอากรเพื่อพัฒนาประเทศ 
 5.1.7  ยกยองใหเกียรติผูท่ีทําหนาท่ีปองกัน และเสียสละเพื่อประเทศชาติ 
 5.1.8 ปฏิบัติตามคติพจนท่ีวา “การรักษาวัฒนธรรมคือ การรักษาชาติ”  

 5.2  สถาบันศาสนา  
     5.2.1 ศึกษาศาสนาใหมีความรูความเขาใจอันถูกตอง เพ่ือประเทศชาติ 
     5.2.2 ปลูกความเช่ือความเลื่อมใสในศาสนาดวยปญญา 
     5.2.3 ปฏิบัติตามคําส่ังสอนของศาสนาในชีวิตประจําวัน 
     5.2.4 สอดสองปองกันภัย และแกไขความเสียหายท่ีกระทบกระเทือน  
            ความม่ันคงของสถาบันศาสนา 
     5.2.5 ชวยกันสงเสริมทนุบํารุงศาสนา 
     5.2.6 ไมทําลายปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และศิลปกรรมทางศาสนา 
     5.2.7 เผยแพรความรูและการปฏิบติัตามหลักศาสนา 
     5.2.8 เคารพเทิดทูนศาสนา ไมกระทําการใด ๆ  ในทางดูหม่ินเหยียดหยาม 
     5.2.9 สรางความเขาใจอันดีระหวางผูนับถือศาสนาตาง ๆ  
 5.3  สถาบันพระมหากษัตริย 

 5.3.1 ศึกษาหาความรูความเขาใจอันเกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย 
 5.3.2 รักษาและสงเสริมระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข 
 5.3.3 สอดสองปองกันภัย และแกไขความเสียหายท่ีกระทบกระเทือน

ตอความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย 
 5.3.4 แสดงความจงรักภักดีเทิดทูนพระเกียรติ และเผยแพรสถาบัน

พระมหากษัตริย 
 5.3.5 รวมกันประกอบความดีเพื่อถวายเปนพระราชกุศล ในวโรกาส

สําคัญท่ีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย 
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คานิยมที่ครูควรยึดม่ัน 
 คานิยมของครู คือ แนวคิดหรือความประพฤติอันดีงามท่ีครูควรยึดถือเปนหลัก
ประจําใจ และปฏิบัติตามส่ิงที่ไดยึดถือน้ันเปนประจํา 
 คานิยมท่ีครูควรยึดม่ัน มีดังน้ี 

1. การพึ่งตนเอง ขยันหม่ันเพียร และมีความรับผิดชอบ 
2. การประหยัดและออม 
3. การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
4. การปฏิบัติตามศีล 5 ในพระพุทธศาสนา (หรือขอกําหนดของศาสนาที่ครู      

นับถือ) 
5. ความซ่ือสัตยสุจริต 
6. ความยุติธรรม 
7. การรักษาสุขภาพอนามัยใหสมบูรณ 
8. ความนิยมไทย 
9. การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
10. การศึกษาหาความรูในวิชาชีพและความรอบรูท่ัวไป 
11. ความมีสันโดษ 
12. การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการมีอิสรภาพทางวิชาการ 
13. ความสุภาพออนนอมถอมตน 
14. การมีอุดมการณแหงวิชาชีพ 
15. การยึดม่ันในคําสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
16. ความเสียสละ 
17. ความกตัญูกตเวทีตอบุคคลท่ีมีพระคุณและส่ิงแวดลอม 
18. ความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ 
19. ความกลาหาญ กลาพูดกลาแสดงในส่ิงที่ถูกตอง 
20. ความสามัคคี 
21. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
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คานิยมที่ครูไมควรยึดม่ัน 
 คานิยมท่ีครูไมควรยึดม่ัน คือ ส่ิงท่ีครูไมควรจะยึดถือประจําใจ เพราะเห็นวาไมมี
ความสําคัญตอชีวิตความเปนครูและการประกอบอาชีพการงานของครู 
 คานิยมท่ีครูไมควรยึดม่ัน มีดังน้ี 

1. การถือฤกษถือยาม 
2. ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
3. ความฟุมเฟอย 
4. ความนิยมในศิลปวัฒนธรรมตางชาติ 
5. ความนิยมของนอก 
6. การทําตัวตามสบาย 
7. การยึดส่ิงศักด์ิสิทธิ์ 
8. การแสวงหาโชค 
9. การใชส่ิงเสพติดมึนเมาเปนส่ือสัมพันธมิตรภาพ 
10. การยกยองผูประพฤติปฏิบัติผิดคุณธรรมใหเปนบุคคลสําคัญ 

 

การพัฒนาคานิยมในวิชาชีพครู 
 การพัฒนา หมายถึง การทําใหเจริญข้ึน ถาเปนการพัฒนาคน หมายถึง การทําให
เกิดการเจริญงอกงามแกตน โดยมีลักษณะท่ีมีความเจริญงอกงามมาจากภายใน กลาวคือ 
จิตใจของผูท่ีไดรับการพัฒนาน้ันยอมรับเพ่ือความเจริญ หรือเพ่ือสําเร็จตามจุดประสงค
ของการพัฒนา การพัฒนาคานิยมในวิชาชีพครูจึงหมายถึง การกระทําใหครูยอมรับ
ความสําคัญของวิชาชีพครู เพ่ือความเจริญงอกงามของผูประกอบวิชาชีพครู และสถาบัน
วิชาชีพครูดวย หรือกลาวอีกนัยหน่ึง การพัฒนาคานิยมในวิชาชีพครูก็คือ การทําความ
เช่ือความม่ันใจในคุณคาของความเปนครูใหดีข้ึน บุคคลท่ีควรไดรับการพัฒนาน่ัน คือ 
นักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาชีพครูพวกหน่ึง กับครูอาจารยท่ีกําลังทําหนาท่ีการสอนตาม
โรงเรียนตาง ๆ อีกพวกหน่ึง 
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 ยนต  ชุมจิต (2541: 180-183)  กลาววา ครูอาจารยสามารถพัฒนาคานิยมในวิชาชีพครู
ใหสูงข้ึนได โดยการนําอาชีพทางการสอนหรือวิชาชีพครูไปเปรียบเทียบกับงานอื่น ๆ        ใน
ดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ 
 1.  เกียรติและศักดิ์ศรี 
  การมีเกียรติและศักด์ิศรีของวิชาชีพครู มิใชอยูท่ีการไดรับเงินเดือนคร้ังละ 
มาก ๆ แตอยูท่ีความสุจริตของอาชีพ ตามพุทธภาษิตท่ีวา “สุกัมมิโก กิตติมาเวหาติ” 
แปลวา “อาชีพท่ีสุจริตมีเกียรติท้ังส้ิน”  
 2.  เปาประสงคของวิชาชีพ 
  วิชาชีพหรืองานอาชีพบางอยาง มีเปาประสงคเพื่อฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
ความรํ่ารวยของผูประกอบอาชีพการทํางานน้ัน ๆ สวนเปาประสงคของวิชาชีพครูท่ี
แทจริงมิไดอยู ในฐานะความรํ่ารวย และการมีงานทําถือวาเปนเปาประสงครอง 
เปาประสงคสูงสุดของครู คือ การยกระดับวิญญาณของศิษยไปสูคุณธรรมอันสูงสุด 
 3.  ความกาวหนาในอาชีพ 
  ในบรรดาอาชีพรับราชการดวยกัน อาชีพครูนับวามีความกาวหนามากกวาอีก
หลาย ๆ อาชีพ ท้ังในดานการเงิน และระดับช้ัน หลักฐานในเรื่องน้ีจะสังเกตไดจาก มี
บุคคลที่รับราชการอื่น ๆ พยายามหาโอกาสศึกษาตอทางวิชาชีพครู เพ่ือหาโอกาส
สอบแขงขันบรรจุเขาเปนครูกันจํานวนมาก 
 4.  สถานภาพทางวิชาชีพ 
  วิชาชีพครูไดรับการยกยองใหเปนวิชาชีพช้ันสูงเชนเดียวกับวิชาชีพอื่น ๆ ซ่ึง
ไดแก แพทย พยาบาล ทนายความ ตุลาการ สถาปตยกรรม วิศวกรรม และผูตรวจสอบ
บัญชี เพราะวิชาชีพเหลาน้ีตองใชเวลาในการศึกษาเปนระยะยาวนาน ตองมีการฝกฝน
อบรม ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพอีกดวย 
 กลาวโดยสรุป จากการเปรียบเทียบงานอาชีพครูกับงานอาชีพอื่น ๆ ดังกลาว
มาแลวจะเห็นวาวิชาชีพครูมิไดมีความดอยไปกวาวิชาชีพอื่น ๆ เลย  ไมวาจะเปนในดาน
ความมีเกียรติมีศักด์ิศรีในสังคม การกระทําประโยชนใหแกสังคมและบานเมือง ความ
เจริญกาวหนาในการประกอบอาชีพหรือสถานภาพทางวิชาชีพ เม่ือเปนเชนน้ีนักศึกษาครู
และครูอาจารยทุกคนจึงควรมีความม่ันใจ เช่ือม่ันในคุณคาของความเปนครู ปฏิบัติหนาท่ี
ของครูอาจารย พัฒนาความสามารถในการสอน เสียสละความสุขสวนตัวเพื่อความ
เจริญกาวหนาของตนเอง ของศิษยและของชาติบานเมือง 
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 การพัฒนาคานิยมในความเปนครูน้ัน นอกจากจะพัฒนาความรูสึกของผูประกอบ
วิชาชีพตามหลักการท่ีกลาวมาแลว บุคคลท่ีเกี่ยวของกับครูทุกฝายจะตองรวมมือกัน
พัฒนาโดยอาศัยแนวทางดังตอไปน้ี 
 1.  ผูมีหนาท่ีบังคับบัญชาครูอาจารยทุกระดับช้ัน จะตองประพฤติตนใหเปนแบบอยาง
ท่ีดีในดานคุณธรรม จริยธรรม 
 2.  ประชาสัมพันธเกี่ยวกับจรรยามารยาทของครู เพื่อใหครูอาจารยทุกระดับช้ันไดรับรู
และนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง หากครูอาจารยบุคคลใดฝาฝน หลังจากไดรับการวากลาวตักเตือน
พอสมควรแลวยังไมดีข้ึน ก็ควรลงโทษตามความเหมาะสม 
 3.  จัดกิจกรรมท่ีเปนการเสริมสรางคานิยมและคุณธรรม ความเปนครู เชน การจัด
ประกวดครูดีเดนในดานตาง ๆ การฝกอบรมมารยาทแกครู การฝกสมาธิและการปฏิบัติธรรม 
หรือการฟงปาฐกถาธรรม เปนตน 
 4.  จัดใหมีการทบทวน ช้ีแจง ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมของครูอยาง
สมํ่าเสมอ 
 5.  ประกาศเกียรติคุณแกครูอาจารย ผูมีความสามารถดีเดนในดานตาง ๆ ตลอดจนการ
จัดใหมีการสงเสริมสวัสดิการแกครูอาจารย และครอบครัวท่ีมีคุณธรรมดีเดน เชน การมอบ
ทุนการศึกษาใหแกบุตร เปนตน 
 6.  การสอบบรรจุและการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม ควรบรรจุเร่ืองคุณธรรมและคานิยม
ของครูไวดวย เพราะอยางนอยก็ชวยใหครูไดหันมาสนใจในสิ่งเหลาน้ีบางตามสมควร 
 7.  ทําการวิจัยเพื่อหาทางแกไข ปรับปรุงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมของครู 
 8.  จัดหาเอกสารเพ่ือการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมของครูอาจารยได
อานกันอยางท่ัวถึง 
 9.  สถาบันท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพครู ตองเรงรัดพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาโดยการ
สงเสริมความกาวหนาของครูอาจารยใหมากท่ีสุด 
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 10. การใหทุนและการใหงานแกนักศึกษาที่เลือกเรียนครู วิธีการน้ีจะชวยใหบุคคลมี
ความสนใจในความเปนครูมากข้ึน เพราะมีเคร่ืองลอใจ และจะไดบุคคลที่มีสติปญญาคอนขางสูง
รวมท้ังบุคคลท่ีมีความประพฤติและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับความเปนครูยิ่งข้ึน ตามวิธีการน้ี 
บุคคลท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเขาเรียน ควรจะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายไมตํ่ากวา 3.00 เม่ือสอบคัดเลือกเขาเรียนไดจะตองปฏิบัติตามเกณฑท่ีกําหนด เชน 
ผลการเรียนในแตละปจะตองไมตํ่ากวา 2.75 หากทําไมไดตามเกณฑก็จะถูกตัดสิทธิในการรับ
ทุน และการบรรจุเขาทํางาน 
 
แนวคิดการปลูกฝงคานิยมตอศิษย 
 แนวคิดวิธีการปลูกฝงคานิยมเปนเร่ืองยาก เพราะเปนเร่ืองของจิตใจ ศรัทธาและ
ความเช่ือ ครูจะตองเปนผูใหความรูแกนักเรียน โดยวิธีการตอไปน้ี 
 1.  การอบรมสั่งสอน  คือ พยายามยกตัวอยางอธิบายท่ีเปนรูปธรรมใหนักเรียนเห็น
แนวความคิดทางปฏิบัติใหได เชน ตองการใหนักเรียนเลิกเลนการพนัน ครูตองอธิบายใหเขาใจ
วา จะตองปฏิบัติอยางไร จึงเลิกเลนการพนันได ในการเรียนการสอนครูควรสอดแทรกคานิยมท่ี
ดีไวดวยเสมอและติดตามการปฏิบัติตัวของนักเรียนดวย 
 2.  การชักจูงใหเชื่อตาม  ครูท่ีมีความสามารถชักจูงใหศิษยประพฤติคลอยตามได
จะตองเปนครูท่ีสรางศรัทธาหลาย ๆ ดานตอศิษย เชน มีวาทศิลป มีจิตวิทยาสูง มีบุคลิกภาพ 
สอนดี และเปนแบบอยางท่ีดี เม่ือศิษยเกิดความเช่ือถือแลวครูยอมจูงใจใหประพฤติปฏิบัติ และ
ยึดถือคานิยมท่ีดีไดงาย เชน ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟอ ความเสียสละ ความกลาหาญ 
ตลอดจนสรางคานิยมในวัฒนธรรมไทย 
 3.  การกระทําตัวเปนตัวอยาง  พฤติกรรมของครูเปนส่ิงสําคัญ ครูจะตองทําตัวเปน
แบบอยางอยูเสมอ คือ ครูจะตองไมสูบบุหร่ี ไมด่ืมเหลา ศรัทธาของศิษยจึงจะมีในตัวครู การ
อบรมส่ังสอนใด ๆ ยอมมีประโยชน ครูควรยึดม่ันในคุณธรรมยอมเปนแมบทท่ีดีในดานความ
ประพฤติของศิษย ความโนมเอียงตาง ๆ ของศิษยก็จะเปนไปแตในทางที่ดีเชนกัน 
 4.  การใหรางวัลและลงโทษ  เปนวิธีการจูงใจเพื่อนําไปสูจุดหมายท่ีตองการ หรือ 
ความตองการที่มีผลตอบสนอง การจูงใจมีท้ังทางบวก เชน การใหรางวัล การชมเชย เปนตน 
และการจูงใจในทางลบ เชน การทําโทษ คาดโทษ ตําหนิ เปนตน การกระทําท้ังสองอยางน้ี อยา
กระทําพรํ่าเพร่ือ ควรดูโอกาสและเวลาที่เหมาะสมดวย 
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คานิยมและจริยธรรมที่ครูควรปลูกฝงแกศิษย 
 ครูมีหนาท่ีโดยตรง ในการปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม เพราะครูมีหนาท่ีในการ
สอน อบรม ส่ังสอน จึงควรถายทอดคานิยมและจริยธรรมใหแกศิษย ดังตอไปน้ี คือ 

1. เคารพผูอาวุโสและครูอาจารย 
2. รักบิดามารดาและญาติพี่นอง 
3. จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
4. มาโรงเรียนดวยเสื้อผาสะอาดเรียบรอย 
5. รักษาโรงเรียนและช้ันเรียนใหสะอาดเรียบรอย 
6. น่ัง ยืน และเดิน ใหองอาจ มีสงา 
7. บริหารรางกายทุกวัน 
8. ทําการบานใหเสร็จเรียบรอยตามกําหนด 
9. ต้ังใจเรียน 
10. เช่ือฟงคําแนะนําและประพฤติปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ 
11. ประพฤติดีทุกวาระ 

 
สรุป 
 คานิยม  หมายถึง แนวความคิด หรือความประพฤติท่ีบุคคลเลือกยึดถือ เพราะ
เห็นวามีคุณคาควรแกการกระทํา หรือประพฤติปฏิบัติ คานิยมของบุคคลสามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได ครูอาจารยทุกคนหรือผูท่ีกําลังจะเปนครูในอนาคต ควร
ทําการศึกษาเร่ืองคานิยมใหเขาใจ โดยเฉพาะคานิยมที่ต้ังบนรากฐานของหลักธรรมของ
พุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ ครูควรนําคานิยมท่ีดีไปเปนหลักในการดํารงชีวิต และ
สงเสริม พัฒนาคานิยมใหเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย  นอกจากนี้ ครูควรส่ังสอน
คานิยมท่ีควรยึดม่ันแกลูกศิษย เพื่อใชคานิยมเปนพ้ืนฐานในการพัฒนามนุษย สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป 
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