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บทคัดยอ
 การวิจยัเชงิพรรณนาน้ีมีวัตถปุระสงค เพ่ือศกึษา
ความรูความเขาใจของบุคลากรดานจรรยาบรรณของ
บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กําหนดไว และศึกษาการดําเนินการดานจรรยาบรรณของ
บุคลากรท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กําหนด กลุมตัวอยางที่ศึกษาประกอบดวย 1) ขาราชการ 
สายผูสอน จํานวน 51 คน 2)ขาราชการสายสนับสนุน 
จํานวน 22 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยคณะผูวิจัย วิเคราะหขอมูลใช
โปรแกรมสําเร็จรูป คาสถิติ คารอยละและคาเฉลี่ย
 ผลการศึกษา บุคลากรสายผูสอนมีความรูเกี่ยว
กับจรรยาบรรณของบุคลากรอยูในเกณฑดีมาก เชน 
บุคลากรพึงเปนผูมีใจรักและมีความอดทนตอประชาชนใน
การใหบรกิารตามภาระหนาทีท่ี่รบัผดิชอบ บุคลากรพงึเปน
ผูมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับตําแหนง 
บคุลากรพงึใชวชิาชพีในการปฏบัิตหินาทีด่วยความซือ่สตัย
และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ บุคลากรสายสนับสนุน
มีความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากรอยูในเกณฑดี
มาก เชน บุคลากรพึงเปนผูมีใจรักและมีความอดทนตอ
ประชาชนในการใหบริการตามภาระหนาท่ีที่รับผิดชอบ 
บุคลากรพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะ
สมกับตําแหนง สวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บุคลากรสายผูสอนโดยภาพรวม อยูในระดับ สม่ําเสมอ ( 
= 3.85) และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยภาพรวม อยูในระดับสมํ่าเสมอ ( =3.73) 

คําสําคัญ : ความรูความเขาใจ, จรรยาบรรณ

Abstract
 There were two objectives of this study. 
First, the research was aimed to study knowledge, 
understanding, and the ethical rules of conduct 
according to the code of ethics of the personnel 
of the Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen 
University. Second, the research was aimed to 
investigate the ethical performance of the faculty 
personnel. The sampling group was the government
offi cers with 51 teaching staff and 22 supporting 
staff, and the questionnaire was used as the 
research instrument in this study. The data was 
collected by the researcher, and it was analyzed 
by the package program in order to fi nd out the 
statistic, percentage, and mean. 
 The result found that the teaching staff 
had highly understanding about the knowledge of 
the ethical rules of conduct according to the code 
of ethics as follows: 1) the personnel should have 
the professional loyalty and patience when they 
give service to people as it is their responsibilities 
at work 2) the personnel should have morality, 
and they should perform their behavior as suitable 
as their work position 3) the personnel should 
have integrity, and they should not seek for illegal 
profi ts at work. Moreover, the supporting staff also 
had highly understanding about the knowledge of 
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the ethical rules of conduct as follows: 1) the 
personnel should have the professional loyalty 
and patience when they give service to people as 
it is their responsibilities at work 2) the personnel 
should have morality, and they should perform 
their behavior as suitable as their work position. 
However, the study revealed that the ethical 
performance of the teaching staff was in the fair 
level ( = 3.85) as same as the supporting staff (
=3.73) respectively. 

ที่มาและความสําคัญของปญหา
 มนษุยเปนสตัวสงัคม ทีป่รารถนาความยอมรับใน
สังคม เพ่ือใหสามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางสงบสุข จึง
ตองมกีฎ กตกิามารยาทของการอยูรวมกนั ในสงัคมท่ีเจรญิ
แลวจะไมคํานึงแตความเจริญทางวัตถุ เชน ตึกรามถนน
หนทางเทานั้น แตจะใหความสนใจถึงความเจริญทางดาน
จิตใจดวย ในชุมชนที่เขมแข็ง กลุมอาชีพตางๆ จะมี
เอกลกัษณทีช่ดัเจนทัง้ความรคูวามสามารถและพนัธกรณทีี่
มตีอชุมชนกลุมอาชพี จงึมคีวามหมายมากกวาการรวมกลมุ
กันของผูหาเลี้ยงชีวิตในวิถีทางเดียวกัน มีความหมายไปถึง
การเปนสถาบันของมืออาชีพท่ีผกูพนัอยกูบัสงัคม เพือ่ดาํรง
รักษาเกียรติและความยอมรับ กลุมอาชีพตองพัฒนากลุม
ของตน ดวยการยกฐานะและรักษาระดับมาตรฐานอาชีพ
ของพวกตนอยางตอเน่ืองฐานะแหงอาชีพนัน้ขึน้อยกัูบความ
ประพฤติ จริยธรรมและจรรยาบรรณของแตละคนในกลุม
อาชีพ แตความเปนมืออาชีพก็ไมอาจประเมินคาตนหรือ
ประเมนิคากนัเองได ขึน้อยกูบัความยอมรบันบัถอืของสงัคม 
จรรยาบรรณหรือประมวลความประพฤติ ที่ผูประกอบ
อาชีพการงาน แตละอาชีพกําหนดขึ้น เพื่อรักษาและสง
เสริมเกียรติคณุชือ่เสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปน
ลายลักษณอักษรหรือไมก็ได จรรยาบรรณ อาจหมายถึง 
จริยธรรมของกลุมชนผูรวมอาชีพรวมอุดมการณ เปนหลัก
ประพฤติ หลักจริยธรรม มารยาท ที่ทุกคนเชื่อวาเปนสิ่งที่
ถูกตองดีงาม ควรจะรวมกันรักษาไวเพื่อธํารงเกียรติและ
ศรัทธาจากประชาชน  

    ปญหาวจิยัจะเหน็ไดวา แมในปจจบัุนหลายหนวย
งานไดมีการดําเนินการจัดทําจรรยาบรรณขององคกรและ
หนวยงานข้ึนมา จัดทําเปนเอกสารแจกจายประชาสัมพันธ 
รณรงคกันอยางมากมายมีคณะกรรมการและคณะทํางาน
เพื่อสงเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของบุคลากร แตก็ยัง
พบวา มีสภาพปญหาตาง ๆ มากมาย คนในองคกรและ
หนวยงานเมินเฉยหรือไมยินดียินรายตอการปฏิบัติตาม
คุณธรรมจรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณหรอือาจจะเปนเพราะ
วาองคกรหรือหนวยงานตางๆ นั้น มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรมจนไมจําเปนตองมี
จรรยาบรรณมาเปนตวักาํหนดอีกตอไป ประเด็นขอคําถาม
ขอสงสัยเหลานี้จึงจําเปนที่จะตองหาคําตอบใหไดวา 1) 
บุคลากรในองคกรมีความรูความเขาใจในจรรยาบรรณของ
บุคลากรที่องคกรหรือหนวยงานสรางขึ้นมาหรือไมอยางไร 
2) บุคลากรในองคกรมแีรงจงูใจอะไรทีจ่ะใหเกดิการปฏบิตั ิ
ยึดถือ หรือยอมรับในจรรยาบรรณของบุคลากรที่องคกร
หรือหนวยงานสรางขึน้ 3) ผลทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตั ิยดึถอื
หรอืยอมรบัในจรรยาบรรณของบคุลากรทีอ่งคกรหรือหนวย
งานสรางขึ้นเปนอยางไร รวมทั้งการศึกษาความรูความ
เขาใจและการปฏิบัติตามแนวทางดานจรรยาบรรณของ
บุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่ง
ยังไมเคยศึกษาในเรื่องนี้มากอน
 ดังนั้นเพื่อตอบปญหาดังกลาว รวมทั้งการ
ประเมินความคิดเห็นของบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการใหความตระหนักตอจรรยา
บรรณ ในการปฏิบัติราชการเปนตัวช้ีวัดดานจรรยาบรรณ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ผูวิจัยมีความเห็นวามีความ
จาํเปนเรงดวนทีจ่ะตองศกึษาวจิยัเพือ่คนหาคาํตอบ เพือ่ให
องคกรหรอืหนวยงานสามารถนําผลการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ไป
สรางองคความรดูานจรรยาบรรณของบุคลากรและสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
กอใหเกิดการพัฒนาทั้งบุคลากรและองคการในอนาคต 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 
 1) ศึกษาความรูความเขาใจของบุคลากรดาน
จรรยาบรรณของบคุลากรคณะศลิปกรรมศาสตร มหาวทิยาลยั
ขอนแกนกําหนดไว
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 2)  ศึกษาการดําเนินการดานจรรยาบรรณของ
บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิธีดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัย
เชงิสาํรวจ (Survey Research) โดยการศกึษาเกบ็รวบรวม
ขอมูลจากแบบสอบถาม เพื่อนําไปสูการประเมินผลการ
เรียนรูจรรยาบรรณของบุคลากร การนําจรรยาบรรณไปสู
การปฏิบตัแิละผลท่ีเกดิขึน้จากการปฏิบัตติามและไมปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณของบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 คณะผูวจัิยมงุเนนท่ีจะศึกษากลุมเปาหมายท่ีเปน 
บคุลากรท่ีปฏบิตังิานในคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจางช่ัวคราว ของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํานวน 64 คน และใชประชากรเปนกลุมตวัอยาง
ซึ่งเปนบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญอยางมากตอภารกิจของ
คณะฯ 

เครื่องมือในการวิจัย
ลกัษณะเครือ่งมือทีใ่ชในการวจิยั เปนแบบสอบถาม

ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยแยกเปน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 (สําหรับ
บุคลากรสายผูสอน) แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความรู
ทัว่ไปเกีย่วกบัจรรยาบรรณบคุลากร คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอนที่ 3 การปฏิบัติตามจรรยา
บรรณของบุคลากรในภาพรวมและการปฏิบัติตามจรรยา
บรรณของอาจารย คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ ชุดที่ 2 (สําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน) แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับจรรยาบรรณบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอนที่ 3 การปฏิบัติตามจรรยา
บรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน และตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ

คุณภาพของเคร่ืองมือ
 ผูวจิยัไดนาํเครือ่งมอืทีส่รางขึน้เสนอตอทีป่รกึษา
โครงการตรวจสอบเพ่ือใหขอเสนอแนะ เปนแนวทางแกไข
และปรับปรุง ตรวจสอบ ความตรงเชิงโครงสราง (Con-
struct Validity) ความตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) 
รูปแบบของแบบสํารวจ (Format) ตรวจสอบดานภาษา 
(Wording) และความเหมาะสมในเร่ืองเวลา (Timing) ใน
การตอบแบบสอบถาม จากนั้นดําเนินการแกไขปรับปรุง
เคร่ืองมือ ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เสร็จแลวนํา
เครื่องมือไปทดลองใช (Tryout) ที่คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 30 คน เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นของ Cronbach ไดคาความเช่ือมั่น ชุดที่ 1 สําหรับ
สายผูสอน เทากับ 0.913 ชุดที่ 2 สําหรับสายสนับสนุน 
เทากับ 0.904 

การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
โดยไดแจกแบบสอบถาม จาํนวน 64 ชดุ ไดรบัแบบสอบถาม
คืน จํานวน 51 ชุด คิดเปนรอยละ 79.69

การวิเคราะหขอมูล
 ขอมลูทีไ่ดนาํไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเรจ็รปู
ไดคาสถิต ิความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาวิจัย
1)  บุคลากรสายผูสอนสวนใหญเปนเพศชาย 

คิดเปนรอยละ 84.31 มีอายุราชการ 6-10 ป คิดเปนรอย
ละ 41.18 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 
58.82 และสวนใหญอาจารยผูสอนมีตําแหนงทางวิชาการ
เปนอาจารย คิดเปนรอยละ 60.78 บุคลากรสายสนับสนุน
สวนใหญเปนเพศหญิง คดิเปนรอยละ 72.73 มีอายุราชการ
ระหวาง 6-10 ป คิดเปนรอยละ 54.22 วฒุกิารศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 72.73 และสวนมากเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 63.64
 2)  บุคลากรสายผูสอนมีความรูเกี่ยวกับจรรยา
บรรณของบุคลากรอยูในเกณฑดีมาก (มากกวารอยละ 90 
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ขึ้นไป) เชน บุคลากรพึงเปนผูมีใจรักและมีความอดทนตอ
ประชาชนในการใหบริการตามภาระหนาท่ีที่รับผิดชอบ 
บุคลากรพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะ
สมกับตําแหนง บุคลากรพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่
ดวยความซ่ือสัตยและไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
บุคลากรตองมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม 
จรยิธรรม ในการปฏิบตังิาน บุคลากรตองปฏิบตัหินาท่ีอยาง
เต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร
ถกูตองสมเหตสุมผล โดยคาํนงึถึงประโยชนของทางราชการ
และประชาชนเปนหลัก บุคลากรมีความรับผิดชอบเฉพาะ
ในการปฏิบัติงานของตนเทานั้น บุคลากรตองใหบริการ
ประชาชนอยางเตม็กําลังความสามารถดวยความเปนธรรม
เอือ้เฟอมนีํา้ใจและใชกิรยิาวาจาท่ีสภุาพออนโยน บคุลากร
ตองประพฤติตนใหเปนที่เช่ือถือ ศรัทธาของผูรับบริการ 
บคุลากรปฏบิตัติอผรูวมงาน ตลอดจนผูเกีย่วของดวยความ
สุภาพมีนํ้าใจและมนุษยสัมพันธอันดี บุคลากรจําเปนตอง
รกัษาความสมัพนัธอนัดรีะหวางตนและประชาชน บคุลากร
ควรเพ่ิมพนูความรู ความสามารถ และทักษะ ในการทํางาน
เพ่ือใหการปฏบิตัหินาท่ีมีประสทิธภิาพ ประสทิธผิลเพ่ิมขึน้ 
สวนท่ีอยูในระดับพอใช (รอยละ 61-89) เชน บุคลากร
สามารถนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเองได ผูบังคับ
บญัชาไมจาํเปนตองเอาใจใสผใูตบังคบับัญชาทัง้ในดานการ
ปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจและสวัสดิการ บุคลากรสามารถ
รับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดโดยเสนหาจากผูมารับ
บริการได ผูบังคับบัญชาไมจําเปนยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูใตบังคับบัญชา
 บุคลากรสายสนับสนุนมีความรูเกี่ยวกับจรรยา
บรรณของบุคลากร อยูในเกณฑดีมาก (รอยละ 90 ขึ้นไป) 
เกอืบทกุขอ เชน บคุลากรพงึเปนผมูใีจรกัและมคีวามอดทน
ตอประชาชนในการใหบริการตามภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ 
บุคลากรพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะ
สมกับตําแหนง บุคลากรพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่
ดวยความซ่ือสัตยและไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
บุคลากรตองมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน บุคลากรควรเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถ และทักษะ ในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติ

หนาทีม่ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลเพิม่ขึน้ บคุลากรตองดูแล
รกัษาและใชทรพัยสินของทางราชการอยางประหยัดคมุคา
โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญ ูชนจะ
พึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเองบังคับบัญชาไมจําเปน
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา บุคลากรตอง
ชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบรวมท้ังสงเสริมสนับสนุน
ใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดา ผูรวมงานใน
การปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม บุคลากรสามารถ
นําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเองได บุคลากรตองให
บริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความ
เปนธรรมเอือ้เฟอมีนํา้ใจและใชกริยิาวาจาทีส่ภุาพออนโยน 
บคุลากรปฏบิตัติอผูรวมงาน ตลอดจนผูเกีย่วของดวยความ
สุภาพมีนํา้ใจและมนุษยสัมพนัธอนัด ีบคุลากรตองประพฤติ
ตนใหเปนที่เชื่อถือ ศรัทธาของผูรับบริการ บุคลากรตอง
ปฏบิตัหินาทีอ่ยางเต็มกาํลงัความสามารถ รอบคอบ รวดเรว็ 
ขยันหม่ันเพียรถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน
ของทางราชการและประชาชนเปนหลัก 

3)  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
สายผูสอนโดยภาพรวม พบวาบุคลากรสายผูสอนมีการ
ปฏิบตัติามจรรยาบรรณของบคุลากร อยใูนระดบั สมํา่เสมอ 
( = 3.85 ) และเม่ือพิจารณาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ในแตละดาน พบวา อยูในระดับปฏิบัติสมํ่าเสมอทุกครั้ง 
ตามลําดบั คอื 1) จรรยาบรรณตอผบูงัคับบญัชา ผูใตบงัคบั
บัญชา และเพื่อนรวมงาน ( = 3.94) 2) จรรยาบรรณตอ
หนวยงาน ( = 3.87) 3) จรรยาบรรณตอประชาชนและ
สงัคม ( = 3.87) และ 4) จรรยาบรรณตอตนเอง ( = 3.72) 
โยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายผูสอนใน
แตละดาน ดังนี้
  1.  จรรยาบรรณตอตนเอง พบวา บคุลากร
สายผูสอนมีการปฏิบตัตินตามจรรยาบรรณตอตนเองอยูใน
ระดับอยางสมํ่าเสมอทุกขอ เชน เพิ่มพูนความรูความ
สามารถและทักษะในการทํางานเพ่ือใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น พัฒนาตนเองใหมี
คุณธรรม จริยธรรมอยูเสมอ และปฏิบัติงานดวยความรัก
และศรัทธาในอาชีพ 
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  2. จรรยาบรรณตอหนวยงาน พบวา 
บุคลากรสายผูสอนมีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตอ
หนวยงาน อยูในระดับอยางสมํ่าเสมอ ทุกขอ เชน ปฏิบัติ
หนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ ดูแลรักษาและใช
ทรัพยสินของหนวยงานอยางประหยัดคุมคา คํานึงถึง
ประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสาํคญั ใชเวลา
ราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่ และ
ระมัดระวังมิใหทรัพยสินของหนวยงานเสียหายหรือสิ้น
เปลืองโดยเปลาประโยชน
  3.  จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใต
บังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน พบวา บุคลากรสายผูสอน
มีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใต
บงัคบับญัชา และเพือ่นรวมงาน  อยใูนระดบัสมํา่เสมอ เชน 
ยอมรับตอการกระทําผิดของตน ใหความชวยเหลือเพ่ือน
รวมงานจนทําใหงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปา
หมาย ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวย
ความสภุาพ มนีํา้ใจเอือ้เฟอ ปฏบัิตติอเพือ่นรวมงานอยางมี
มนษุยสมัพันธทีด่ไีมมอีคต ิและไมแอบอางผลงานของผอูืน่
วาเปนของตนและไมนําผลงานของผูอื่นไปใชโดยไมบอก
  4.  จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 
พบวา บคุลากรสายผูสอนมีการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณ
ตอประชาชนและสงัคม อยใูนระดบัอยางสมํา่เสมอ เชน ให
บริการตอประชาชนโดยใชกิริยาวาจาที่สุภาพ ออนโยน ให
บริการประชาชนดวยความเปนธรรมเสมอภาคไมเลือก
ปฏบัิตโิดยปราศจากเหตุผลท่ีดพีอ เม่ือมผีมูาติดตอราชการ
ผิดสามารถแนะนําใหความชวยเหลือใหไปติดตอถูกท่ีโดย
ไมใชอารมณ มีความจริงใจและมีนํ้าใจตอประชาชน และ
ประพฤติตนเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสาย
สนบัสนนุ โดยภาพรวม พบวาบคุลากรสายสนับสนนุ มกีาร
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของบุคลากรอยูในระดับสมํ่า
เสมอ ( =3.73) และเม่ือพจิารณาในแตละดาน พบวามีการ
ปฏิบัติอยูในระดับสมํ่าเสมอทุกดานตามลําดับดังน้ี 1) 
จรรยาบรรณตอหนวยงาน ( = 3.95)  2) จรรยาบรรณตอ
ผูบังคับบัญชา ( = 3.73)  3) จรรยาบรรณตอตนเอง ( = 
3.65) และ 4) จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม ( = 

3.59) โดยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสาย
สนับสนุนจําแนกตามรายดาน ดังนี้
 1.  จรรยาบรรณตอตนเอง พบวา การปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนดานจรรยา
บรรณตอตนเอง อยูในระดับสม่ําเสมอเกือบทุกขอ เชน ไม
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบท้ังในและนอกหนาที่ เพิ่มพูน
ความรูความสามารถและทักษะในการทํางานเพ่ือใหการ
ปฏบิตังิานมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลยิง่ขึน้ ปฏบิตังิาน
ดวยความรักและศรัทธาในอาชีพ สวนระดับบางคร้ังคือ
ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย
 2. จรรยาบรรณตอหนวยงาน พบวา การปฏิบตัิ
ตนตามจรรยาบรรณของบคุลากรสายสนบัสนนุดานจรรยา
บรรณตอหนวยงาน อยูในระดับสมํ่าเสมอทุกขอ เชน ใช
เวลาราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่ 
ปฏบิตัหินาทีด่วยความเสมอภาคและปราศจากอคติ ปฏบัิติ
หนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ คํานึงถึงประโยชนของ
ทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ ประพฤติตนเปนผูตรง
ตอเวลาดูแลรักษาและใชทรัพยสินของหนวยงานอยาง
ประหยดัคมุคา และระมัดระวงัมใิหทรพัยสินของหนวยงาน
เสียหายหรือส้ินเปลืองโดยเปลาประโยชน
 3. จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับ
บัญชา และเพื่อนรวมงาน พบวา การปฏิบัติตนตามจรรยา
บรรณของบุคลากรสายสนับสนุนดานจรรยาบรรณตอผู
บังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน อยูใน
ระดับ สม่ําเสมอ เชน เม่ือเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติ
งานจะยอมรับตอการกระทําผิดของตน เขารวมกิจกรรม
ตางๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือประสานความสัมพันธและสรางความ
สามัคคภีายในหนวยงาน สวนระดับเปนบางคร้ัง คอื ไมแอบ
อางผลงานของผอูืน่วาเปนของตนและไมนาํผลงานของผอูืน่
ไปใชโดยไมบอก
 4. จรรยาบรรณตอประชาชนและสงัคม พบวา 
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน
ดานจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคมอยูในระดับสมํ่า
เสมอ เชน ใหบรกิารตอประชาชนโดยใชกริยิาวาจาทีส่ภุาพ 
ออนโยน มีความจริงใจและมีน้ําใจตอประชาชน และให
บริการประชาชนดวยความเปนธรรมเสมอภาคไมเลือก
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ปฏิบัติโดยปราศจากเหตุผลที่ดีพอ สวนระดับเปนบางคร้ัง 
คือ ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติ
วสิยัทีจ่ะใหกนัโดยเสนหาจากผมูาตดิตอราชการ และเมือ่มี
ผใูหทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใดซึง่มมูีลคาเกนิปกตวิสิยัท่ี
จะใหกนัโดยเสนหาทานจะรบัไวและรายงานผบูงัคบับญัชา
ทราบโดยเร็ว
 4)  การปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณของอาจารย 
โดยภาพรวมอยูในระดับสมํ่าเสมอ ( = 3.92)  และเมื่อ
พจิารณาในแตละดาน พบวา มกีารปฏิบตัติามจรรยาบรรณ
ของอาจารยอยูในระดับสมํ่าเสมอทุกเรื่อง โดยสามลําดับ
แรกคือ อาจารยพึงมีความเมตตากรุณา อาจารยพึงปฏิบัติ
ตอผูอื่นอยางกัลยาณมิตร และอาจารยพึงสอนหรือให
บริการวิชาการดวยความจริงใจ โดยการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของอาจารย ดังนี้
  1.  อาจารยพงึรักและศรัทธาในวิชาชีพของ
ตน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับสม่ําเสมอ เชน มีความ
รักและซื่อสัตยตอวิชาชีพ และการปฏิบัติงานดวยความรับ
ผิดชอบตั้งใจและเสียสละ
  2.  อาจารยพงึมคีวามเมตตา กรณุา พบวา 
มีการปฏิบัติอยูในระดับสมํ่าเสมอ เชน มีความเอ้ือเฟอเผ่ือ
แผชวยเหลือตอนักศึกษาและผูรับบริการ มีความสนใจ 
หวงใยในการเรียนและความประพฤติของนักศกึษาและผูรบั
บริการ และมีความเปนกันเองและเปนที่พึ่งของนักศึกษา
และผูรับบริการได
  3. อาจารยตองมีความซ่ือสัตยสุจริต 
ยุติธรรม พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับ สมํ่าเสมอ เชน 
ความเอาใจใสและปฏิบตัติอนักศกึษาและผูรบับริการทุกคน
อยางเสมอภาค เปนธรรม และการชวยเหลือนักศึกษาและ
ผูรับบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ
  4. อาจารยพงึปฏิบตัตินเปนแบบอยางท่ีด ี
พบวา มกีารปฏบิติัอยใูนระดบัสมํา่เสมอ เชน การปฏบิตัติน
ใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีอาจารย และความรับผิด
ชอบ อดทน มุงมั่น ตอการปฏิบัติงานโดยการเสียสละตอ
สวนรวม
  5.  อาจารยพงึสอนหรือใหบรกิารวิชาการ
โดยไมแสวงหาผลประโยชนแกตนโดยมิชอบ พบวา มีการ

ปฏิบัติอยูในระดับสม่ําเสมอ เชน การไมแสวงหาผล
ประโยชนอนัเปนอามิสสนิจางจากนักศึกษาและผูรบับริการ
ในการปฏิบัติหนาที่
  6. อาจารยพงึสอนหรือใหบรกิารวิชาการ
ดวยความจริงใจ พบวา มีการปฏิบัติ อยูในระดับสม่ําเสมอ 
เชน การอุทิศตนในการสอนหรือใหบริการอยางเต็มความ
สามารถไมปดบงัและใหความเทาเทยีมกนัแกนกัศึกษาและ
ผูรับบริการ และการสั่งสอน สรางเสริมความรูที่ถูกตองดี
งามใหแกนักศึกษาผูรับบริการดวยความบริสุทธิ์ใจ
  7. อาจารยพึงพัฒนาตนเองใหทันตอ
เหตุการณ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับสม่ําเสมอ เชน 
ความมุงมัน่พฒันาในศาสตรของตนอยางจริงจงัและตอเนือ่ง
  8.  อาจารยพึงเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร 
พบวา มีการปฏิบัตอิยใูนระดับ สม่ําเสมอ เชน การรักษาช่ือ
เสยีงและผลประโยชนขององคกรไมกระทําการใด ๆ  ทีเ่สือ่ม
เสียช่ือเสยีง การดแูลรักษาและใชทรพัยสินขององคกรอยาง
ประหยัด คุมคาไมกอใหเกิดความเสียหาย และสูญหาย
  9. อาจารยพงึปฏบิตัติอผูอืน่อยางมกีลัยา
ณมิตร พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับสม่ําเสมอ เชน 
การใหเกียรติ ยกยอง ใหความนับถือตอผูอื่น ความสุภาพ 
มีนํ้าใจ และมีมนุษยสัมพันธอันดีตอทุกคน ความชวยเหลือ
เก้ือกูลผูอื่นในทางที่ชอบ การรวมแรง รวมใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีเพื่อสวนรวม
  10. อาจารยตองเปนผมูคีวามรบัผดิชอบตอ
สังคมและประเทศชาติ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับสม่ํา
เสมอ เชน การเปนผูมีความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณ
วชิาชีพของตน ความเปนผูมีจติสาธารณะ ในการบูรณาการ 
ผลงานทางวชิาการและศาสตรอืน่เพือ่รบัใชสงัคม การมสีวน
รวมและรบัผดิชอบตอการพฒันาชมุชน ทองถิน่  สังคมและ
ประเทศชาติ

ขอเสนอแนะ
1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

  1) ควรนําผลการศึกษาวิจัยนี้ไปพิจารณา
กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานดานการใหความรู 
ความเขาใจเร่ืองจรรยาบรรณของบุคลากรภายในคณะ
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ศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพือ่ใหสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงและความเปนไปในอนาคต 
  2) ควรดําเนินการสงเสริมใหมีระบบการ
ประชาสัมพันธดานจรรยาบรรณ การนําเสนอขาวสารท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของจรรยาบรรณ 
สําหรับขาราชการคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน เพ่ือสรางเสริมความรู ความเขาใจ 

2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
    1)  ควรศึกษาเก่ียวกับการประเมินผลการ
ดําเนินงานดานจรรยาบรรณของบุคลากร คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  2)  ควรศึกษารูปแบบที่ตองการเกี่ยวกับ
การดําเนินงานดานจรรยาบรรณของบุคลากร คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กิตติกรรมประกาศ
 การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้สวนสําคัญที่ชวยให
งานวจิยัสาํเรจ็ลงไดคือไดรับคําแนะนาํจาก รองศาสตราจารย
ดร. เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ที่ได
สละเวลามาเปนที่ปรึกษางานวิจัย ชวยใหขอเสนอแนะ 
ตรวจสอบ และแกไขรายงานการวิจัย ทําใหการศึกษางาน
วิจัยคร้ังนี้ประสบความสําเร็จลงไดดวยดี ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณทานอาจารยไว ณ โอกาสนี้
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