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บทคัดยอ
 การวิจยัเชงิพรรณนาน้ีมวีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษา
พฤตกิรรมดานคณุธรรมจริยธรรมการปฏิบตัแิละประเมนิผล
การปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งศึกษาใน 5 ดาน คือ 1) ดาน
พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย 2) ดานความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ 3) ดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
4) ดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและ 
5) ดานการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม ประชากรที่ศึกษา 
ประกอบดวยบุคลากรสายผูสอน บุคลากรสายสนับสนุน 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผูสอนและสายสนับสนุน) 
จํานวน 7,041 คน กลุมตัวอยาง โดยวิธีการคํานวณจาก
สูตร Yamane กําหนดคาความคลาดเคล่ือน รอยละ 0.05
ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 1,239 คน การสุม
กลุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบช้ันภูมิ (Stratifi ed Random 
Sampling) โดยมีการแบงบุคลากรตามประเภทและ
หนวยงานและใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม การวิเคราะห
ขอมูลใช โปรแกรมคอมพิวเตอรสํ า เร็จรูป  สําหรับ
การคํานวณคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยแจกแบบสอบถาม จํานวน 1,239 ชุด 

ไดรับคืน จํานวน 1,059 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 85.47

ผลการวิจัยพบวา
 การวิเคราะหขอมูลสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 
พฤติกรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกนทั้ง 5 ดาน ไดปฏิบัติมีลําดับ

ความสําคญัจากมากไปหานอย ดงันี ้1) ดานความรับผดิชอบ
ในวชิาชพี (x=3.89) 2) ดานความรกัและศรทัธาในวชิาชพี 

(x=3.71)  3) ดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี (x=3.46) 4) ดานการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
(x=3.18) 5) ดานพฤตกิรรมการรกัษาระเบยีบวินยั (=2.83)  
โดยแยกเปนรายดานไดดังนี้ ดานความรับผิดชอบใน
วชิาชีพ บคุลากรไดปฏบิตัจิรงิในอันดบัสูง 5 อนัดบัแรก คอื 
(1) การรักษามาตรฐานในการปฏิบตังิาน  (2) การไมหลกีเล่ียง
หรือละท้ิงหนาที่ (3) การสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
(4) การอาสาชวยงานเพ่ือพัฒนาองคกรใหกาวหนาและ
(5) การใหบริการแกบุคลากรท่ัวไปโดยเทาเทียมกัน 
ดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพ บุคลากรไดปฏิบัติจริง
ที่เปนอันดับสูงสุด 5 อันดันแรก คือ (1) การปรับปรุงวิธี

ทํางานอยูเสมอ (2) การอุทิศเวลาใหแกราชการแมไมใช
เวลาราชการ (3) การเขารวมพัฒนาวิชาชีพสูความเปนเลิศ 
(4) การประพฤติตามแบบอยางของเพ่ือนรวมงานท่ีประสบ
ความสําเร็จ และ(5) การยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
รวมงาน แมจะไมตรงกับความคิดเห็นของตนเอง ดานการ
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี บุคลากรแสดงพฤตกรรมท่ี
สําคัญ 5 อันดับแรก คือ (1) การดูแลชวยเหลือบิดามารดา
และผูมีพระคุณ (3) การไมหาผลประโยชนจากตําแหนง
หนาที่ (4) การปฏิเสธไมรับผลประโยชนอันมิชอบและ 
(5) การช่ืนชมยินดีในความสามารถและความสําเร็จของ
เพื่อนรวมงาน ดานการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม บุคลากร

มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมอันสูง 5 อันดับแรก
คือ (1) การปรับเปล่ียนความคิดเห็นในกรณีที่บุคคลอ่ืน
มีเหตุผลท่ีดีกวา (2) การหลีกเล่ียงการทําใหเกิดความ

แตกแยกในหนวยงาน (3) การไมทอดทิ้งเพื่อนรวมงาน
เมื่อมีเหตุการณวิกฤต (4) การดําเนินชีวิตอยางสมถะตาม
อัตภาพ และ (5) การคํานึงถึงสิทธิของผูอื่น ดานการรักษา
ระเบียบวินัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดยึดถือและ

* นิติกร (ชํานาญการ) ** นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชํานาญการพิเศษ) *** นิติกร
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ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในระดับสูง 5 อันดับคือ (1) การ
ไมดาํรงตําแหนงหรือกรรมการของกิจกรรมเอกชน (2) การ
สนับสนุนใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน (3) การไมกลาวโทษ
ผูอืน่ (4) การทํางานนอกเวลาราชการใหสาํเรจ็ และ (5) การ
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น       

ABSTRCT
 This research was aimed to investigate 
virtuous and ethical behaviors of Khon Khon 
University personnel practicing according to 
personnel codes of ethics. The investigation 
focused on (1) discipl inary preservation
(2) professional loyalty (3) professional responsibility  
(4) good model of self-performance, and
(5) appropriate model of living. The population 
was comprised of instruction personnel, support 
personnel, and university offi cials. The sample was 
stratifi ed random sampling earned 1,239 subjects. 
The sample size was defi nd by Yamane’s formula. 
The questionnaires were developed to collect data. 
The earned data were analyzed by a computer
program. The gained statistics were percentage, 
arthritic mean, standard deviation. The responded 
questionnaires were received 85.47 percent. 
 Findings : The analysis of data could be 
summarized as follows :  The university personnel 

performed the fi ve codes of ethics as follows :- 
1) Professional responsibility 2) Professional loyalty 
and faith 3)  Good model of self performance 
4) Appropriate model of living 5) Disciplinary
presentation  Professional responsibility The 

university personnel actually performed the fi st 
fi ve codes of ethics as follow: (1) preservation 
of work standards (2) avoidance of leaving

responsibility (3) awareness of university tones 
(4) voluntary work performance, and (5) good 

service for all people. Professional loyalty and 
faith  The university personnel mostly performed 
the fi ve Consecutive behaviors - (1) improvement
of actual job (2) devotion to offi cial job, additionally
extra time (3) participation on excellent professional 
improvement (4) good model of practices to the 
associates, and (5) acceptance of other diffl uent 
opinions. Good model of self performance The  
university actually behaved the fi rst fi ve remarable
performance such as (1) regularly awareness of 
caring parents and service performed persons 
(2) good patronage of parents and service
performed (3) avoidance of illegal profi ts 
 (4) avoidance of person inappropriate profi ts  
(5) cheering on other capacity and success.  
Appropriate model of living  The personnel 
behaved the consecutive ranks of performance 
as follows - (1)  modifi cation of their opinions on 
the belter reasons of the others (2) avoidance 
of organization incohesiveness (3) avoidance of 
leaving associates on crisis situation (4) spend 
suffi cient way of living, and  (5) high concerns 
on other rights. Disciplinary presentation The 
remarkable performance were (1) not acceptance 
other business positions or jobs  (2) support and 
encowage the associates, (3) not informing against 

others (4) promptly working extra time jobs, and 
(5) performance on the university codes of ethics 
as good model for the associates. 

ที่มาและความสําคัญของปญหา
 ตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ.2547 กาํหนด
ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงกําหนดจรรยาบรรณ
ของบุคลากรหรือจัดทําประมวลจริยธรรม เพื่อใชเปนหลัก

ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
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 เพื่อทําหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร รวมถึงการดําเนิน
การดานจรรยาบรรณตางๆ อาทเิชน กฎ ระเบยีบ ขอบังคบั 
การรณรงคเผยแพร การสงเสริมและสนับสนุน การกํากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บุคลากร  โดยผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัยเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานท่ี
สําคัญของมหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติตาม
ตัวช้ีวัดดังกลาวจะถูกทําการประเมินโดยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) แตละปงบประมาณ 
โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2552 เปนตนมา
 สถาบันทางการศึกษาเปนสวนสําคัญดาน
การจัดการเรียนการสอน และปลูกฝงผูเรียนมีจริยธรรม 
คุณธรรม รักในวิชาชีพที่ศึกษา ไมเห็นแกประโยชนสวนตน 
เห็นแกประโยชนสวนรวม ทั้งน้ี ผูสอนจําเปนอยางย่ิงท่ี
จะตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มคีวามเมตตา กรุณา ใหความเสมอภาค ยตุธิรรม แกผูเรยีน 
ทั้งน้ี เปนพื้นฐานที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
 ปญหาวิจัยจะเห็นไดวา แมในปจจุบันหลาย
หนวยงานไดมีการดําเนินการจัดทําจรรยาบรรณของ
องคกรและหนวยงานขึ้นมา จัดทําเปนเอกสารแจกจาย
ประชาสัมพันธ รณรงคกันอยางมากมายมีคณะกรรมการ
และคณะทํางานเพื่อสงเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของ
บุคลากร แตก็ยังพบวา มีสภาพปญหาตางๆ มากมาย 
คนในองคกรและหนวยงานเมินเฉยหรือไมยินดียินราย
ตอการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมหรือจรรยาบรรณ

หรืออาจจะเปนเพราะวาองคกรหรือหนวยงานตางๆ นั้น
มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
จรยิธรรมจนไมจาํเปนตองมีจรรยาบรรณมาเปนตวักําหนด

อีกตอไป ประเด็นขอคําถามขอสงสัยเหลานี้จึงจําเปนที่
จะตองหาคําตอบใหไดวา 1) บุคลากรในองคกรมีความ
รูความเขาใจในจรรยาบรรณของบุคลากรท่ีองคกรหรือ
หนวยงานสรางขึ้นมาหรือไมอยางไร 2) บุคลากรในองคกร
มแีรงจูงใจอะไรท่ีจะใหเกิดการปฏิบตั ิยดึถือหรือยอมรับใน

จรรยาบรรณของบุคลากรที่องคกรหรือหนวยงานสรางขึ้น  

3) ผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ยึดถือหรือยอมรับในจรรยา
บรรณของบุคลากรที่องคกรหรือหนวยงานสรางขึ้นเปน
อยางไร รวมท้ังการศึกษาความรูความเขาใจและการปฏิบตัิ
ตามแนวทางดานจรรยาบรรณของบคุลากรซึง่มหาวทิยาลยั
ขอนแกน ยังไมเคยศึกษาในเรื่องนี้มากอน
 ดังนั้นเพื่อตอบปญหาดังกลาว รวมทั้งการ
ประเมินความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ในการใหความตระหนักตอจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติ
ราชการ เปนตัวช้ีวัดดานจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน คณะผูวิจัยมคีวามเห็นวา มีความจําเปนเรงดวน
ที่จะตองศึกษาวิจัยเพื่อคนหาคําตอบ เพื่อใหองคกรหรือ
หนวยงานสามารถนําผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไปใชในการ
ประเมินดานความรู ความเขาใจและศึกษาดานพฤติกรรม
การปฏิบัติดานจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอนแกน และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม มีประสิทธิภาพกอใหเกิดการพัฒนาทั้งบุคลากร
และองคการในอนาคต 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย  
 1) เพื่ อศึ กษาพฤติกรรม  ด านคุณธรรม
จรยิธรรมการปฏบิตัติามแนวทางจรรยาบรรณของบคุลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
 2) เพือ่ประเมนิผลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิธีดําเนินการวิจัย : 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มุงศึกษา
พฤติกรรมการปฏิบตัติามแนวทางจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน และประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 กลุมตวัอยางเปนขาราชการสายผูสอน ขาราชการ
สายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอนและ
สายสนับสนุน โดยใชกระบวนการสุมตัวอยางโดยวิธีการ

คํานวณจากสูตร Yamane กําหนดคาความคลาดเคลื่อน 
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รอยละ 0.05 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 1,239 คน 
แยกเปน 1) ขาราชการสายผูสอน จํานวน 314 คน
2) ขาราชการสายสนับสนุน จํานวน 333 คน 3) พนักงาน
สายผูสอน จาํนวน 239 คน และ 4) พนักงานสายสนบัสนุน  
จํานวน 353 คน การสุมกลุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบชั้นภูมิ 
(Stratifi ed Random Sampling) โดยมีการแบงบุคลากร
ตามประเภทและหนวยงาน หลังจากนั้นใชหนวยงานเปน
ตวัแบง ชัน้ภมูแิละสุมบคุลากรแตละประเภท โดยใชวธิกีาร
สุมอยางงาย โดยใหไดขนาดเปนสดัสวนกับจาํนวนบุคลากร
ตามสัดสวนของบุคลากรตามคณะ/หนวยงาน     

เครื่องมือในการวิจัย
ลกัษณะเคร่ืองมอืทีใ่ชในการวิจยั เปนแบบสอบถาม

ทีผู่วจิยัพฒันาขึน้ โดยแยกเปน 7 ตอน ดงันี ้ตอนที ่1 ขอมลู
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 พฤติกรรมการ
รกัษาระเบยีบวนิยั ตอนที ่3 ความรกัและศรทัธาในวชิาชพี 
ตอนท่ี 4 ความรับผดิชอบในวชิาชีพ ตอนที ่5 การประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ตอนท่ี 6 การดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสม และตอนท่ี 7 ขอเสนอแนะ
 ขอคําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  
คอนขางไมจริง ไมจริงเลย

การเก็บรวบรวมขอมูล
 คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเอง โดยประสานงานกับหัวหนางานนโยบายและแผน 
ของทกุคณะ โดยใชแบบสอบถามทีพ่ฒันาข้ึน จาํนวน 1,217 ชดุ
ไดรับคืน จํานวน 1,136 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 93.34

การวิเคราะหขอมูล
 ขอมลูทีไ่ดนาํไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเรจ็รปู 
ไดคาสถิต ิความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาวิจัย
 1)  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 50.4 รองลงมาคือ

เพศชาย คิดเปนรอยละ 49.60 อายุราชการ ผูที่มีอายุ
ราชการนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 24.0 รองลงมาคือ 
ผูที่มีอายุราชการ 6-10 ป คิดเปนรอยละ 22.90 ดานการ
ศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 34.9 
รองลงมาระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเปนรอยละ 29.50 
สวนสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คิดเปนรอยละ 29.8 รองลงมา
คือ ขาราชการสายสนับสนุน คิดเปนรอยละ 27.20
 2) พฤติกรรมการปฏิบัติตามแนวทางจรรยา
บรรณในภาพรวม
   พฤติกรรมการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบตัจิรงิอยูในระดับคอนขางจริง และเม่ือพจิารณาในราย
ดานพบวา บคุลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนมีพฤตกิรรมการ
ปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับคอนขางจริง 
เกอืบทกุดาน ยกเวนดานความรกัและศรทัธาในวชิาชพี และ
ดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ มีการปฏิบัติจริงในระดับ 
จรงิ เรยีงตามลําดบัจากคาเฉลีย่มากไปหานอย ดงันี ้1) ดาน
ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 2) ดานความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ 3) ดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
4) ดานการดาํรงชวีติอยางเหมาะสม และ 5) ดานพฤตกิรรม
การรักษาระเบียบวินัย 
 1)  ดานพฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย 
โดยภาพรวม มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ
อยูในระดบั คอนขางจรงิ และเมือ่พจิารณาในรายเรือ่งพบวา 
สวนมากมกีารปฏบิตัติามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดบั 
คอนขางไมจรงิ เกอืบทุกเร่ือง ยกเวนเร่ืองทานมิไดมตีาํแหนง

เปนกรรมการหรือผูจัดการหางหุนสวน หรือบริษัทหรือ
กจิการใดๆ มกีารปฏิบตัเิปนจริงอยูในระดับ มากท่ีสดุ รองลงมา
เปนการปฏิบัติจริงอยูในระดับ มาก ดังนี้ 1) แมไมมีหนาที่

เกี่ยวของ ทานก็สนับสนุนใหกําลังใจแกผูที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัย 2) ทานจะกลาวโทษผูอื่น เม่ือมีหลักฐาน
อยางเพียงพอเทานั้น 3) เมื่อมีงานตองทําเพิ่มขึ้น ทาน
จะทํางานนั้นจนแลวเสร็จ แมตองทํานอกเวลาราชการ 
4) แมงานท่ีไดรบัมอบหมายมีมาก ทานก็ทาํไดสาํเร็จทกุงาน 

5) ทานปฏบิตัตินตามระเบยีบวินยัเพือ่เปนแบบอยางทีด่แีก
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ผูรวมงาน 6) แมเปนเร่ืองเล็กนอย ทานก็ไมเคยละเมิดหรือ
ทําผิดกฎระเบียบ

2) ดานความรักและศรัทธาในวิชาชพี โดยภาพรวม 
มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับจริง 
และเม่ือพิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางจรรยาบรรณอยูในระดับ จริง เกือบทุกเรื่อง 
ยกเวนเร่ืองทานแสดงความยินดีกับเพื่อนรวมวิชาชีพที่
ประสบความสําเร็จในการทํางาน มกีารปฏิบตัติามแนวทาง
จรรยาบรรณ อยูในระดับ จรงิท่ีสดุ และปฏิบตัติามแนวทาง
จรรยาบรรณ อยูในระดับ คอนขางไมจริง ดงันี ้1) ทานติดยดึ
กบัแนวคิดของตน  จนไมยอมเปดรบัสิง่ใหมๆ  จากภายนอก 
2) ทานไมยอมทํางานอ่ืน ที่นอกเหนือจากงานในภาระ
หนาที่ของทาน และ 3) ทานทํางานเพียงแตใหเสร็จ 
โดยไมสนใจวาผลงานจะเปนอยางไร
 3) ดานความรับผดิชอบในวิชาชีพ โดยภาพรวม
มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับจริง 
และเม่ือพิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ จริง เกือบทุกเรื่อง
ยกเวนเร่ือง ถาเปนนอกเวลาราชการ ทานมักปฏิเสธการ
ใหบริการ และถาเผชิญปญหาจากการปฏิบัติงาน ทานมัก
ปลอยใหเวลาชวยเยยีวยาแกไขปฏบิตัจิรงิอยูในระดบั คอน
ขางไมจริง
 4) ดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีโดยภาพรวมมีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ 
อยูในระดับ คอนขางจริง และเมื่อพิจารณาในรายเรื่อง

พบวา สวนมากมีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ 

อยูในระดับ จริง เกือบทุกเรื่อง ยกเวนเรื่องทานใหความ
อุปการะแกพอ-แม/ผูมีพระคุณและทานดูแลชวยเหลือ
พอ-แม/ผูมีพระคุณอยางสมํ่าเสมอตลอดมา มีการปฏิบัติ
ตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ จริงที่สุด  

5) ดานการดํารงชีวติอยางเหมาะสม โดยภาพรวม
มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ 
คอนขางจริง และเมื่อพิจารณาในรายเรื่องพบวา สวนมาก
มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับจริง 
เกือบทุกเร่ือง ยกเวนเรื่องทานมักจะใชสิ่งเสพติด เมื่อ

เกิดความเครียดหรือมีปญหาทานด่ืมสุราหรือของมึนเมา

เปนประจํา แมผูใกลชิดแนะนําตักเตือน มีการปฏิบัติตาม
แนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ ไมจริงเลย
 3. พฤติกรรมการปฏิบัติตามแนวทางจรรยา
บรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
   3.1 กลุมสายวิชาการ
                     ขาราชการสายผูสอน พฤติกรรมการ
ปฏิบตัติามแนวทางจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ขอนแกนจาํแนกตามกลุมขาราชการสายผูสอน โดยภาพรวม

มกีารปฏบิตัติามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดบั คอนขางจรงิ
และเมื่อพิจารณาในรายดานพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอนแกนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ 
อยูในระดบั คอนขางจรงิ เกอืบทกุดาน ยกเวนดานความรกั
และศรัทธาในวิชาชีพ และดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ ในระดับ จริง  เรียง
ตามลําดับดังนี้ 1) ดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ 2) ดาน
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 3) ดานการประพฤติปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี 4) ดานการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
และ 5) ดานพฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย ดังมีราย
ละเอียดในแตละดานดังนี้
 1) ดานพฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย โดย
ภาพรวม มกีารปฏิบตัติามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ 
คอนขางจรงิ และเมือ่พจิารณาในรายเรือ่งพบวา สวนมากมี
การปฏบิตัติามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดบั ไมจรงิเลย 
เกือบทุกเรื่อง ยกเวนเรื่องทานมิไดมีตําแหนงเปนกรรมการ
หรือผูจัดการหางหุนสวน หรือบริษัทหรือกิจการใดๆ มีการ
ปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับ จริงที่สุด  
 2) ดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพโดย

ภาพรวม มกีารปฏบิตัติามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดบัจรงิ
และเม่ือพิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับจริง เกือบทุกเรื่อง 

ยกเวนเรื่องทานแสดงความยินดีกับเพื่อนรวมวิชาชีพที่
ประสบความสําเร็จในการทํางาน มีการปฏิบัติเปนจริงอยู
ในระดับ จริงที่สุด

 3)  ดานความรบัผดิชอบในวิชาชพี โดยภาพรวม
มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับจริง 

และเม่ือพิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติ
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ตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ จริง เกือบทุกเร่ือง 
ยกเวนเร่ือง ถาเปนนอกเวลาราชการ ทานมักปฏิเสธการ
ใหบริการและถาเผชิญปญหาจากการปฏิบัติงาน ทานมัก
ปลอยใหเวลาชวยเยียวยาแกไขปฏิบัติตามแนวทางจรรยา
บรรณ อยูในระดับ ไมจริงเลย   

4)  ดานการประพฤติปฏิบตัตินเปนแบบอยางท่ีด ี
โดยภาพรวม มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ 
อยูในระดับ คอนขางจริง และเมื่อพิจารณาในรายเรื่อง
พบวา สวนมากมกีารปฏบิตัติามแนวทางจรรยาบรรณอยูใน
ระดับ จริง เกือบทุกเรื่อง ยกเวนเรื่องทานใหความอุปการะ
แกพอ-แม/ผูมพีระคณุ และ ทานดแูลชวยเหลอืพอ-แม/ผูมี
พระคุณอยางสม่ําเสมอตลอดมา มกีารปฏิบตัเิปนจริงอยูใน
ระดับ จริงที่สุด  
  5)  ดานการดํารงชีวติอยางเหมาะสม โดยภาพรวม

มกีารปฏบิตัติามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดบั คอนขางจรงิ
และเม่ือพิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ จริง เกือบทุกเร่ือง 
ยกเวนเร่ืองทานมกัจะใชสิง่เสพตดิ เมือ่เกดิความเครยีดหรอื
มปีญหาทานดืม่สรุาหรอืของมนึเมาเปนประจาํ แมผูใกลชดิ
แนะนําตักเตือน มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ 
อยูในระดับ ไมจริงเลย
  3.2 กลุมสายสนับสนุนวิชาการ
                    ขาราชการสายสนับสนนุ พฤติกรรม
การปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติตาม

แนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ คอนขางจริง และเม่ือ
พจิารณาในรายดาน พบวาบุคลากรมหาวทิยาลยัขอนแกนมี
พฤตกิรรมการปฏิบตัติามแนวทางจรรยาบรรณอยูในระดบั 
คอนขางจริง เกือบทุกดาน ยกเวนดานความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพและดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ มีการปฏิบัติ

ตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ จรงิ เรยีงตามลําดบั
ดงันี ้1) ดานความรบัผดิชอบในวชิาชพี 2) ดานความรกัและ
ศรัทธาในวิชาชีพ 3) ดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบ

อยางทีด่ ี4) ดานการดํารงชวีติอยางเหมาะสม และ 5) ดาน
พฤตกิรรมการรกัษาระเบยีบวินยั ดงัมีรายละเอยีดในแตละ

ดานดังนี้

 1)  ดานพฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย 
โดยภาพรวม มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ 
อยูในระดับ คอนขางจริง และเมื่อพิจารณาในรายเรื่อง
พบวา สวนมากมีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ 
อยูในระดับ คอนขางไมจริง เกือบทุกเรื่อง ยกเวนเรื่องทาน
มไิดมตีาํแหนงเปนกรรมการหรอืผูจดัการหางหุนสวน หรอื
บริษัทหรือกิจการใดๆ มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยา
บรรณ อยูในระดับ จริง รองลงมาคือ แมไมมหีนาทีเ่ก่ียวของ 
ทานก็สนับสนุนใหกําลังใจแกผูที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย  
ทานจะกลาวโทษผูอื่น เม่ือมีหลักฐานอยางเพียงพอเทาน้ัน
และเม่ือมีงานตองทําเพ่ิมขึน้ ทานจะทํางานน้ันจนแลวเสร็จ 
แมตองทํานอกเวลาราชการ  
 2) ดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพ โดยภาพ

รวม การปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับจริง 
และเม่ือพิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ จริง เกือบทุกเรื่อง 
ยกเวนเรื่องทานแสดงความยินดีกับเพื่อนรวมวิชาชีพที่
ประสบความสําเร็จในการทํางาน มีการปฏิบัติเปนจริงอยู
ในระดับ จริงที่สุด และปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ   
อยูในระดับ คอนขางไมจริง ดังนี้ 1) ทานติดยึดกับแนวคิด
ของตน จนไมยอมเปดรบัส่ิงใหมๆ  จากภายนอก  2) ทานไม
ยอมทาํงานอืน่ทีน่อกเหนอืจากงานในภาระหนาทีข่องทาน 
และ 3) ทานทํางานเพียงแตใหเสร็จ โดยไมสนใจวาผลงาน
จะเปนอยางไร
 3)   ดานความรับผดิชอบในวิชาชพี โดยภาพรวม 
มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ จริง 

และเม่ือพิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ จริง เกือบทุกเรื่อง 
ยกเวนเร่ืองถาเปนนอกเวลาราชการ ทานมักปฏิเสธการ
ใหบริการและถาเผชิญปญหาจากการปฏิบัติงาน ทานมัก

ปลอยใหเวลาชวยเยยีวยาแกไขปฏบิตัจิรงิอยูในระดบั คอน
ขางไมจริง 

4)  ดานการประพฤติปฏบิตัตินเปนแบบอยางท่ีดี
โดยภาพรวม มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ 
อยูในระดบั คอนขางจรงิ และเมือ่พจิารณาในรายเรือ่งพบวา

สวนมากมกีารปฏบิตัติามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดบั 
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จริง เกือบทุกเร่ือง ยกเวนเรื่องทานใหความอุปการะแก
พอ-แม/ผูมีพระคุณ และทานดูแลชวยเหลือพอ-แม/ผูมี
พระคุณอยางสม่ําเสมอตลอดมา มีการปฏิบัติเปนจริงอยู
ในระดับ จริงที่สุด  

5) ดานการดํารงชีวติอยางเหมาะสม โดยภาพรวม

มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ
คอนขางจริง และเมื่อพิจารณาในรายเรื่องพบวา สวนมาก
มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับจริง 
เกือบทุกเร่ือง ยกเวนเรื่องทานมักจะใชสิ่งเสพติด เมื่อ
เกิดความเครียดหรือมีปญหาทานด่ืมสุราหรือของมึนเมา
เปนประจํา แมผูใกลชิดแนะนําตักเตือน มีการปฏิบัติตาม
แนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ ไมจริงเลย

อภิปรายผล 
 จากการศกึษาพฤตกิรรมการปฏบิตัติามแนวทาง
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจะ
เห็นวามีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ 
คอนขางจริง เมื่อสอบถามในรายดานก็พบวา การปฏิบัติ
ตามแนวทางจรรยาบรรณเปนตามแนวทางจรรยาบรรณ 
อยูในระดบั คอนขางจรงิ เกอืบทกุดาน ยกเวนดานความรกั
และศรัทธาในวิชาชีพและดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ   
มกีารปฏบิตัติามแนวทางจรรยาบรรณ ในระดบั จรงิ แสดง
ใหเห็นวาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนมีความรักความ
ศรัทธาในวิชาชีพของตน รวมท้ังมีความรับผิดชอบในการ
ประกอบวิชาชีพที่ไดรับมอบหมายตามตําแหนงหนาที่

ซึ่งทั้งสองดานน้ีมีความตอเน่ืองหรือใกลเคียงกัน คือถารัก

และศรัทธาในวิชาชีพแลว กต็องมีความรับผดิชอบตอหนาที่
ของตนตามมาดวย แสดงใหเห็นถึงการวางตนหรือปฏิบัติ
ตนในกฎระเบียบกรอบประเพณีของระบบราชการอยาง
แทจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ อดิศร เหลาคม (2546 

: บทคัดยอ) ไดศึกษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : กรณีศึกษา อําเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ประชาชนมีความคิด
เห็นวาขาราชการมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการ
พลเรอืนโดยรวม อยูในระดบัสงูและรายดานตามลาํดบัดงันี ้

ดานใหเกยีรตแิละยกยองวชิาชพีของตนเองและวชิาชพีอืน่ 

มีการปฏิบัติอยูในระดับสูง ดานการใหบริการดวยหลักการ
และเหตุผล มกีารปฏิบตัอิยูในระดับสงู ดานตองเก็บความลับ
ของผูปวยมีการปฏิบัติอยูในระดับสูง ดานใหบริการเต็ม

ความสามารถมีการปฏิบตัอิยูในระดับสงู ดานตองไมกลาวหา
เพ่ือรวมอาชีพตอหนาบุคคลและสาธารณะมีการปฏิบัติ
อยูในระดับสูง ดานการใหบริการโดยไมคํานึงถึงพื้นฐาน
ตอหนาบุคคลและสาธารณะมีการปฏิบัติอยูในระดับสูง 
ดานตองพรอมใหบริการตอผูปวยเมื่อผูปวยมาหา มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง จากผลการศึกษาในครั้งน้ี 
สามารถนาํไปใชเปนขอมูลในการพฒันาปรบัปรงุการปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนและจรรยาบรรณ
สาธารณสุขของขาราชการ ใหอยูในระดับสูง
 เมื่อจําแนกตามรายดานลงในรายละเอียด
ของการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
          1)  ดานพฤตกิรรมการรกัษาระเบยีบวนิยัสวนมาก

มกีารปฏิบตัติามแนวทางจรรยาบรรณอยูในระดับคอนขาง
ไมจริง เกือบทุกเรื่อง ยกเวนเรื่อง ทานมิไดมีตําแหนงเปน
กรรมการหรือผูจัดการหางหุนสวน หรือบริษัทหรือกิจการ
ใดๆ มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ 
จริงที่สุด เพราะระบบราชการมีขอหามไมใหขาราชการ
เปนหุนสวนหรือกรรมการผูจัดการบริษัทหางรานคาที่มี
กิจการคากําไร บุคลากรมหาวิทยาลัย ขอนแกน สวนมาก
ปฏิบตัหินาทีด่านเดียว คอืรบัราชการ มไีมมากนักทีม่กีจิการ
รบัจางหรือคาขายสินคาแบบขายตรง ซึง่กไ็มไดเปนผูจดัการ

หรือเจาของกิจการ   
 สําหรับพฤติกรรมจรรยาบรรณของบุคลากร 
ที่มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณอยูในระดับจริง 

ไดแก 1) แมไมมหีนาทีเ่กีย่วของ ทานกส็นบัสนนุใหกาํลงัใจ
แกผูที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 2) ทานจะกลาวโทษ

ผูอื่น เม่ือมีหลักฐานอยางเพียงพอเทาน้ัน 3) เม่ือมีงานตอง
ทําเพ่ิมขึ้น ทานจะทํางานน้ันจนแลวเสร็จ แมตองทํานอก
เวลาราชการ 4) แมงานทีไ่ดรบัมอบหมายมีมาก ทานกท็าํได

สําเร็จทุกงาน 5) ทานปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยเพื่อเปน
แบบอยางที่ดีแกผูรวมงาน 6) แมเปนเรื่องเล็กนอย ทานก็

ไมเคยละเมิดหรือทําผิดกฎระเบียบ สิ่งเหลาน้ีเปนเหมือน
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ปจจยัพืน้ฐานของขาราชการทีด่มีคีณุธรรมจรยิธรรม ปฏบิตัิ
ตนอยูในกรอบประเพณีของระบบราชการ  สอดคลองตาม
แนวทางอุดมการณของระบบราชการ ซึ่งเปนแนวคิดของ
การปฏิบตัริาชการดวยพิมพในหนังสอืเร่ือง The Dynamics
of Public Administration ในป 1971 หนา 91-92 
(ปราชญา กลาผจัญ. 2544 : 184) ขาราชการเปนผูรับใช
ประชาชน มใิชเปนนายของประชาชน  ขาราชการพลเรือน 
ควรจะเปนท่ีรวมของคณุงามความดสีาธารณะทัง้มวล กลาว
คอื จะตองทาํงานหนกั ซือ่สตัย ฉลาดเฉลยีว จรงิใจ ยตุธิรรม 
และเปนที่ไวเนื้อเช่ือใจของประชาชน ความประพฤติของ
ขาราชการจะตองปราศจากสิ่งดางพรอย ขาราชการควร

เชือ่ฟงผูบงัคับบญัชา และเสยีสละผลประโยชนสวนตนเพือ่ผล
ประโยชนสวนรวม และหากไมเหน็ดวยกบัคาํสัง่ของผูบงัคบั
บัญชา หรือ นโยบายของรัฐบาลดวยความบริสุทธิ์ใจ ก็ควร
จะลาออกจากราชการ ขาราชการ ควรปฏิบตัภิารกิจของตน
อยางมีประสิทธิภาพ และดวยความประหยัด การแตงตั้ง
บคุคลเปนขาราชการควรจะอยูบนพืน้ฐานของคณุธรรมของ
บุคคลมากกวาเอกสิทธ์ิของชนช้ัน ขาราชการควรจะตอง
วางตนอยูภายใตกฎหมายเชนเดียวกันกับประชาชนท่ัวไป
 2)   ดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ในดานน้ี
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการปฏิบัติตามแนวทาง
จรรยาบรรณ อยูในระดับ จริง เกือบทุกเรื่อง จะมีก็แตเรื่อง
ทานแสดงความยินดีกับเพื่อนรวมวิชาชีพที่ประสบความ
สาํเรจ็ในการทาํงาน มกีารปฏบิตัติามแนวทางจรรยาบรรณ 
อยูในระดับ จรงิท่ีสดุ และปฏิบตัติามแนวทางจรรยาบรรณ 
อยูในระดับ คอนขางไมจริง ดังนี้ 1) ทานติดยึดกับแนวคิด
ของตน จนไมยอมเปดรับสิ่งใหมๆ จากภายนอก 2) ทาน

ไมยอมทํางานอื่น ที่นอกเหนือจากงานในภาระหนาที่ของ
ทานและ 3) ทานทํางานเพียงแตใหเสร็จ โดยไมสนใจวา
ผลงานจะเปนอยางไร ซึ่งเรื่องนี้แมจะมีการปฏิบัติกันจริงก็

ไมมีใครกลาบอกวาตนปฏิบัติจริงเพราะทําใหมองเห็นภาพ
พฤติกรรมในแงลบของตนเอง ตองยอมรับวาในหนวยงาน
อาจมีบุคลากรบางประเภทที่ไมยอมเปลี่ยนแปลง ยึดติด

แนวคิดเดิมๆ ของตนเอง ไมยอมรับรูรับฟงความคิดเห็น
ของคนอื่น ไมสนใจวาใครเขาจะทําอะไร ไมชวยเหลือหรือ
สนบัสนนุงานของเพ่ือนรวมงานทํางานทีต่นไดรบัมอบหมาย

ใหแลวเสรจ็กเ็พยีงพอแลว และยงัมบีคุลากรบางประเภทที่
พอทํางานใหแลวๆ ไปวันๆ ไมสนใจในการเรียนรูและการ
พัฒนางาน ทําอยางไรก็ทําอยูอยางน้ัน ผิดถูกอยางไร
ไมสนใจ สาํนกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.
2540) แสดงขอมลูใหเหน็วา ชือ่เสยีงของประเทศชาต ิเปน
เรื่องสําคัญมาก หากบุคคลในชาติเปนสวนใหญมีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีวินัยในตนเอง รูพันธกิจ (Mission หรือ 
Commitment)  ของตนเองและหนวยงาน ปฏิบัติงานได
ถูกตองตรงตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายละเวนจาก
การ “ฉอราษฎร” และ “บงัหลวง” เมือ่ประกอบวิชาชพีใด
ก็ตองมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
ของตนเองน้ันเปนอยางสูง บานเมืองจึงเจริญรุงเรือง 
มชีือ่เสยีงในทางทีด่แีละม ี“วฒันธรรมองคกรแบบเขมแขง็” 
(Strong organization culture) อกีดวย ชาติใด ประกอบ
ดวยพลเมืองท่ีมีวัฒนธรรมองคกรเขมแข็ง ก็เจริญรุงเรือง
รดุหนาไดรวดเร็วมาก ตรงกันขาม หากชนในชาติสวนมากมี
วฒันธรรมองคกรแบบออน (Weak organization culture) 
เชน ไรระเบียบวินยั เกียจครานตอการปฏิบตัหินาทีก่ารงาน 
ไมซือ่สัตย ไมตรงตอเวลา ไรคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยา
บรรณแหงวิชาชีพ  ก็เจริญไดยากและมิใครจะมีชาติใด
ติดตอคบหาสมาคมดวย
 3)  ดานความรับผดิชอบในวิชาชพี โดยภาพรวม 
มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ จริง 
และเม่ือพิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ จริง เกือบทุกเรื่อง 
ยกเวนเรื่อง ถาเปนนอกเวลาราชการ ทานมักปฏิเสธการ
ใหบริการและถาเผชิญปญหาจากการปฏิบัติงาน ทานมัก

ปลอยใหเวลาชวยเยยีวยาแกไขปฏบิตัจิรงิอยูในระดบั คอน
ขางไมจรงิ แสดงใหเหน็ถงึจรยิธรรมการทาํงานของบคุลากร
มหาวิทยาลัยสวนมากยอมรับผลของการปฏิบัติงาน ความ

รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย การปฏิเสธงานหรือ
หลีกเลี่ยงยอมสงผลระทบทั้งทางตรงและทางออม ในแง
การใหบริหารความพึงพอใจของผูรับบริการจะเปนปจจัย

สําคัญที่ทําใหผูใหบริการ หรือผูปฏิบัติงานตอเพิ่มความ
รบัผิดชอบมากข้ึน เอาใจใสตอผูมารับบริการมากข้ึน ไมปลอย

ปละละเลยตอหนาที่ของตนเองหรือแมแต บทบาทหนาที่
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อื่นๆ ที่เกี่ยวของกันก็ยังตองใหความเอาใจใสอีกดวย ดังที่ 
ไชย ณ พล (2536 : 54-55) และฉลอง มาปรีดา (2537 : 
23) ไดชี้ใหเห็นวา  จรรยาบรรณ กอใหเกิดประโยชนตางๆ 
แกการทาํงานในแตละสาขาอาชพีอยางมากมาย ดงัตอไปนี ้ 
1) จรรยาบรรณกอใหเกิดความเชื่อถือ 2) จรรยาบรรณ
กอใหเกิดความทุมเทตนใหแกงาน 3) จรรยาบรรณกอให
เกิดภาพลักษณที่ดีตอตนเองและตอหนวยงานท่ีปฏิบัติอยู 
4) จรรยาบรรณกอใหเกดิการทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
5) จรรยาบรรณชวยควบคุมมาตรฐานรับประกันคุณภาพ
และปริมาณที่ถูกตองในการประกอบอาชีพ

4)  ดานการประพฤติปฏิบตัตินเปนแบบอยางท่ีดี

โดยภาพรวม มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ 
อยูในระดบั คอนขางจรงิ และเมือ่พจิารณาในรายเรือ่งพบวา
สวนมากมกีารปฏบิตัติามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดบั 
จริง เกือบทุกเร่ือง ยกเวนเรื่องทานใหความอุปการะแก
พอ-แม/ผูมีพระคุณ และทานดูแลชวยเหลือพอ-แม/ผูมี
พระคุณอยางสมํ่าเสมอตลอดมา มีการปฏิบัติตามแนวทาง
จรรยาบรรณ อยูในระดับ จริงที่สุด เปนคุณธรรมจริยธรรม
ของคนไทยท่ีตองมีความกตัญูรูคุณของบิดามารดา และ
ผูที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือ ตองใหการตอบแทนท้ังทาง
ตรงและทางออมสอดคลองกับ แนวทางที่สํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ซ่ึงมีหนาที่กํากับดูแล
การปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนท่ัวประเทศ 
ไดเล็งเห็นความสําคัญท่ีจะตองดูแลขาราชการท้ังหลาย
ใหประพฤติตนอยูในกรอบแหงระเบียบวินัย รูจักหนาที่
และปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับภารกิจและหนาที่การงานที่
ขาราชการแตละคนจะตองปฏิบัตินั้น ระเบียบสํานักงาน
นายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมอืง สงัคมทีด่ ีพทุธศกัราช 2542 เนนเรือ่งการบรหิาร
จัดการท่ีดี (Good Governance) มีพื้นฐานบนหลักการ

ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
หลกัความมสีวนรวม หลกัความพรอมทีถ่กูไลเบีย้ อนกุรรม
การปรับปรุงวัฒนธรรมและคานิยมของเจาหนาที่รัฐ 
ไดจดัทาํคานยิมสรางสรรคทีส่าํนักงาน ก.พ. ไดแจงเรือ่งนีใ้ห
กระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติตั้งแตวันท่ี 12 กรกฎาคม 

2543 มี 5 ประการ ไดแก กลายืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง 

ซื่อสัตย และมีความรับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได 
ไมเลือกปฏิบัติ  และมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

5) ดานการดํารงชีวติอยางเหมาะสม โดยภาพรวม 
มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับ คอน
ขางจริง และเม่ือพิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมาก
มีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณ อยูในระดับจริง 
เกือบทุกเรื่อง ยกเวนเรื่องทานมักจะใชสิ่งเสพติด เมื่อเกิด
ความเครียดหรือมีปญหาทานดื่มสุราหรือของมึนเมาเปน
ประจํา แมผูใกลชิดแนะนําตักเตือน มีการปฏิบัติเปนจริง
อยูในระดับนอยที่สุด ขาราชการสวนมากไมคอยมีปญหา
เรือ่งสุราหรือยาเสพติดใหโทษ จะมีบางก็เปนเพียงคร้ังคราว 
และปจจุบันก็มีการหามจําหนายสุราและขงมึนเมาในเขต
พื้นที่การศึกษาอีกดวย ดังที่ไชย ณ พล (2536 : 54-55) 
และฉลอง มาปรดีา (2537 : 23) ไดชีใ้หเหน็วา จรรยาบรรณ
กอใหเกิดประโยชนตางๆ แกการทํางานในแตละสาขา
อาชีพอยางมากมาย จรรยาบรรณกอใหเกิดความเช่ือถือ 
จรรยาบรรณกอใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
จรรยาบรรณชวยลดอาชญากรรม ลดปญหาการฉอฉล 
คดโกง ปลอมปนเอารัดเอาเปรียบ เห็นแกตัว มักงายและ
มักได ความใจแคบและไมยอมเสียสละ ฯลฯ และ จรรยา
บรรณชวยทําหนาที่พิทักษตามกฎหมายสําหรับผูประกอบ
อาชีพใหเปนไปอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรม
 ขอเสนอแนะในการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติ
และประเมินผลตามแนวทางจรรยาบรรณของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา 1) ควรรณรงคใหบุคลากร

ในมหาวิทยาลัย รักษาวินัย และเคารพกฎหมายไมควรหา
ผลประโยชนจากหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง 
(13) 2) ควรประชาสัมพันธดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับ

บุคลากรอยางตอเน่ือง เพื่อใหทุกคนไดรับรูและตระหนัก
ถงึการปฏิบตัดิานจรรยาบรรณและผลกระทบท่ีตามมา หาก
ปฏิบัติตนไมตรงตามจรรยาบรรณ (8) 3) ควรมีมาตรการ
ควบคุมกํากับดูแลการประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม (7) 
4) ควรมีการสงเสริมและใหรางวัล สําหรับบุคลากรปฏิบัติ
ตนใหเหมาะสมดานคณุธรรมจริยธรรมใหกบับคุลากรอยาง
ตอเน่ือง (6) 5) ควรมีการสงเสริมทีเ่ปนรปูธรรมอาจจะเปน

กจิกรรมหรอืสือ่ตางๆ ใหชดัเจน (5) 6) ควรจะมกีารเผยแพร
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ผลการประเมนิใหบคุลากรภายใน มข.ทราบหลายชองทาง 
(4)  7) ควรมีบทลงโทษบุคลากรที่ทําผิดดานจรรยาบรรณ
เพ่ือไมใหผูอื่นปฏิบัติตาม (2)     

ขอเสนอแนะ
 1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
             1)  ควรนาํผลการศกึษาวจิยันีไ้ปพิจารณา
กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานดานจรรยา
บรรณของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อ
ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและความเปนไปใน
อนาคต 
  2) ควรดําเนินการสงเสริมใหมีระบบ
การประชาสัมพันธดานจรรยาบรรณ การนําเสนอขาวสาร
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของจรรยาบรรณ 
สาํหรับขาราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน เพือ่ปลกูจติสาํนกึ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนใหปฏิบัติตามจรรยา
บรรณทีเ่ปนระเบยีบของบคุลากรในมหาวทิยาลยัขอนแกน 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
  1) ควรศึกษาวิจยัรปูแบบการดําเนินงาน
ดานจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  2)  ควรมกีารประเมนิผลการปฏบิตัติาม
แนวทางจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน
อยางตอเนื่อง 

กิตติกรรมประกาศ
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ สวนสําคัญที่ชวยใหงาน

วิจัยสําเร็จลงไดคือไดรับคําแนะนําจากที่ปรึกษา โครงการ
วิจัย รองศาสตราจารย ดร.เกษราวัลณ นิลวรางกูร ที่ทาน
ไดสละเวลาเปนทีป่รึกษางานวิจยัชวยใหขอเสนอแนะตรวจ
สอบและแกไขรายงานการวจิยั ทาํใหงานวจิยัครัง้นีป้ระสบ

ความสําเร็จลงไดดวยดี 
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