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บทคัดยอ
 การวจิยัน้ีมวีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการ
ปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางจรรยา
บรรณของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ซึ่งศึกษาใน 5 ดาน คือ 1) ดานพฤติกรรมการ
รักษาระเบียบวินัย 2) ดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
3) ดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ 4) ดานการประพฤติ
ปฏบิตัตินเปนแบบอยางท่ีดแีละ 5) ดานการดาํรงชวีติอยาง
เหมาะสม ประชากรที่ศึกษา ประกอบดวยบุคลากรสาย
ผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 277 คน กลุม
ตัวอยาง โดยวิธีการคํานวณจากสูตร Yamane กําหนดคา
ความคลาดเคลื่อน รอยละ 0.05 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 164 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม การวเิคราะหขอมลูใชโปรแกรมคอมพวิเตอร
สําเร็จรูป สําหรับการคํานวณคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบีย่งเบนมาตรฐาน โดยแจกแบบสอบถาม จาํนวน 164  ชดุ 
ไดรับคืน  จํานวน 116  ชุด  คิดเปนรอยละ 70.73
 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการปฏิบัติตาม

แนวทางจรรยาบรรณของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยภาพรวม มีการปฏิบัติตาม

แนวทางจรรยาบรรณอยูในระดับคอนขางจริง และเม่ือ
พิจารณาในรายดานพบวาบุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามแนวทางจรรยาบรรณอยูในระดับ คอนขางจริง เกือบ
ทุกดาน ยกเวนดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพและดาน
ความรับผดิชอบในวิชาชีพ มกีารปฏิบตัติามแนวทางจรรยา
บรรณในระดับจริง ซึ่งเรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไป
หานอยดังมีรายละเอียดในแตละดานดังนี้ 1) ดานความรับ

ผิดชอบในวิชาชีพ 2) ดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
3) ดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 4) ดาน
การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 5) ดานพฤติกรรมการรักษา
ระเบียบวินยั สวนพฤติกรรมการปฏิบตัติามแนวทางจรรยา
บรรณของบุคลากรสายผูสอนโดยภาพรวมมีการปฏิบตัจิรงิ
อยูในระดับ คอนขางจริง และพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
แนวทางจรรยาบรรณของบคุลากรขาราชการสายสนบัสนนุ
โดยภาพรวม มีการปฏิบัติจริงอยูในระดับ ปานกลาง 

ABSTRACT
 This descriptive study was undertaken 
to investigate the Faculty of Nursing personnel 
ethical practice and evaluate their adherence to 
the Faculty’s ethical code of conduct.  Ethical 
practice was assessed in 5 aspects; 1) disciplinary 
behaviors, 2) professional faith and compassion, 
3) professional responsibility, 4) role modeling 
behaviors, and 5) appropriate lifestyles. Target 

population was 277 teaching and supporting staffs 
at the Faculty of Nursing, Khon Kaen University.  
The sample size estimation was done using 
Yamane’s formula with alpha = 0.05 which

resulted 164 study subjects.  A questionnaire 
was used as a research instrument.  Data analysis 
was done using a statistical program to obtain 

percentages, means and standard deviations.  Of 
164 questionnaires distributed, 116 were returned 
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with a response rate of 70.73%.
 Results indicated that overall ethical 
practice of the Faculty of Nursing personnel was 
reported as “quite true”.  When considering each 
dimension of ethical practice, it was found that 
professional responsibility and professional faith 
and compassion were rated highest, at “true”.  
Role modeling behaviors, appropriate lifestyles, 
and disciplinary behaviors were reported at “quite 
true”.  Lastly, teaching staffs reported overall 
ethical practice at a “quite true” while supporting 
staffs reported their overall ethical practice at only 
a “moderately true” .      

ที่มาและความสําคัญของปญหา
 ในปจจบุนัเปนยคุแหงโลกาภวิฒันทีม่กีารแขงขัน
กนัสงูในเชิงธรุกจิทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน ทาํใหองคกร
ตางๆ ตองมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา หลายหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดมีการนําเทคโนโลยีตางๆ มา
ใช ไมวาจะเปนระบบคอมพิวเตอร เครื่องจักร เครื่องมือ
เคร่ืองใชตางๆเพ่ือใหเกดิความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในองคกรแตการใหความสําคัญดาน
เทคโนโลยีเพียงดานเดียวยอมไมสามารถบรรลุผลสาเร็จที่
นําไปสูวัตถุประสงคขององคกรได องคกรตางๆ จึงตองหัน
มาใหความสาํคญักบัทรัพยากรมนษุยซึง่เปนกลไกทีส่าํคญัที่

นาํพาองคกรไปสูความสําเรจ็ การทีอ่งคกรจะประสบความ
สําเร็จหรือลมเหลวนั้นลวนเกิดจากบุคลากรในองคกรเปน
สวนใหญ เพราะหากบุคลกรมีความเต็มใจ ทุมเทแรงกาย

แรงใจในการทํางานอยางเตม็ทีแ่ลว กจ็ะทาใหองคกรบรรลุ
ผลสําเร็จไดอยางรวดเร็ว แตหากบุคลากรองคกรไมอุทิศ
แรงกายแรงใจในการทาํงานแลว ยอมเกดิปญหาในการทาํงาน
ตามมาและเปนอุปสรรคในการที่จะบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายขององคกร ดงันัน้สิง่สาํคญัทีจ่ะทาํใหบคุลากรทุมเท
แรงกายแรงใจในการทํางานก็คือการสรางใหบุคลากรเกิด
ความผูกพันขึ้นในองคกร ซึ่งความผูกพันตอองคกรถือได

วามีความสําคัญตอความอยูรอดขององคกร เปนตัวชี้ที่ดี

ถึงความมีประสิทธิผลขององคกร นอกจากนี้ยังสามารถชี้
ถึงแนวโนมของความตั้งใจที่จะอยูหรือลาออกจากองคกร 
ถาหากบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกรก็จะตั้งใจและ
ทุมเทเวลาในการทํางานอยางเต็มที่ มีการขาดงาน ซึ่งจะ
สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงผลการดําเนิน
งานขององคกร ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่จะทําใหบุคลากร
เกิดความผูกพันตอองคกร คือ บรรยากาศดานจริยธรรม
ในองคกร ซึง่หมายถึง ลกัษณะของการท่ีบคุคลในหนวยงาน
อยูรวมกันดวยความรูสึกที่เคารพในความเปนบุคคลซึ่ง
กันและกัน ยอมรับในความรูความสามารถ ความแตกตาง
ระหวางบุคคล ปฏิบัติตอกันดวยความเปนมิตร ใชคําพูด
ในทางสรางสรรคมุงวัตถุประสงคสวนรวม ปจจุบันสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหการจัดการเรียนการสอน ให
มีประสิทธิภาพจึงเปนไปไดยาก ไมวาจะเปนคานิยม ความ
เชื่อ ทัศนคติที่เปล่ียนไปในลักษณะที่เห็นแกประโยชนสวน
ตนมากขึ้น มักมีการแกงแยงแขงขัน มองขามคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีไป นี่เปนส่ิงสะทอนวาการระบบการศึกษาใน
ประเทศไทยขาดประสิทธิภาพ เนนแตดานวิชาการวิชาชีพ
โดยไมใสใจในเรื่องจริยธรรม คุณธรรม รวมทั้งสถาบันการ
ศึกษาเปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนและปลูก
ฝงผูเรียนมีจริยธรรม คุณธรรม รักในวิชาชีพที่ศึกษา ไม
เห็นแกประโยชนสวนตน เห็นแกประโยชนสวนรวม ทั้งนี้
ผูสอนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
มจีรยิธรรม  คณุธรรม มีความเมตตา กรณุา ใหความเสมอภาค 
ยุติธรรมแกผูเรียน ทั้งนี้เปนพื้นฐานที่สําคัญในการจัดการ
เรียนการสอนจากความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน
ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนสถาบันที่
มีหนาที่หลักในการผลิตนักศึกษา วามีพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติตามแนวทางดานจรรยาบรรณมากนอยเพียงใด 
ทั้งนี้เพื่อนําผลการประเมินมาสงเสริมพัฒนาใหบุคลากร
ใหตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางดานจรรยาบรรณใหดี

ยิง่ขึน้ และเพือ่ใหสอดรับกบัการประกันคณุภาพการศึกษา
ของคณะพยาบาลศาสตรตอไป
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วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย  
 1) เพือ่ศึกษาพฤตกิรรมการปฏิบตัติามแนวทาง
จรรยาบรรณของบคุลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน
 2) เพ่ือประเมนิผลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิธีดําเนินการวิจัย :  
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
โดยการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 
เพ่ือนาํไปสูการประเมนิผลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของ
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ไดแก บุคลากรสายผูสอน จํานวน 109 คน บุคลากรสาย
สนับสนุน จํานวน 168 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน  277 คน 
กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัครัง้นี ้บคุลากรสายผูสอน และ
บคุลากรสายสนบัสนนุ  โดยกําหนดขนาดกลุมตวัอยางโดย
วิธีการคํานวณจากสูตร Yamane กําหนดคาความคลาด
เคลื่อน รอยละ 0.05  ไดกลุมตัวอยาง 164  คน  เครื่องมือ
ทีใ่ชในการรวบรวมขอมลูครัง้นีเ้ปนแบบสอบถาม ประกอบ
ดวยขอคําถาม 2 สวน ดังนี้
 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลคุณลักษณะของ
บุคลากร ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับเพศ อายุราชการ 
ระดับการศึกษา สถานภาพและกลุมคณะ/หนวยงาน  สวนท่ี 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย ซึ่งแบบสอบถามแบงเปน 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
ประเมินการมีขอพึงปฏิบัติตน ตอนท่ี 2 ประเมินความรัก
และศรทัธาในวชิาชพี  ตอนที ่3 ประเมินความรบัผดิชอบใน
วิชาชีพ ตอนที่ 4 ประเมินการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบ
อยางที่ดี ตอนที่ 5 ประเมินการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

คุณภาพของเครื่องมือ
 ผูวจิยัไดนาํเครือ่งมือท่ีสรางข้ึนเสนอตอท่ีปรกึษา
โครงการตรวจสอบเพื่อใหขอเสนอแนะ เปนแนวทางแกไข
และปรับปรุง ตรวจสอบ ความตรงเชิงโครงสราง (Con-
struct Validity) ความตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) 

รูปแบบของแบบสํารวจ (Format) ตรวจสอบดานภาษา 
(Wording) และความเหมาะสมในเร่ืองเวลา (Timing) ใน
การตอบแบบสอบถาม จากนั้นดําเนินการแกไขปรับปรุง
เครื่องมือ ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ เสร็จแลว
นําเครื่องมือไปทดลองใช (Tryout) ที่คณะศึกษาศาสตร 
จํานวน  30  คน  เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของ  
Cronbach ไดคาความเช่ือมั่น  เทากับ 0.895 และผูวิจัย
ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเอง ตามแบบสอบถาม
ทีส่รางข้ึน โดยสงแบบสอบถาม จาํนวน 164 ชดุ และไดรบั
แบบสอบถามคืน  จํานวน 116 ชุด คิดเปนรอยละ 70.73 
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  
สําหรับการคํานวณคาสถิติ  ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สรุปผลการศึกษาวิจัย
 1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
        ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 154 คน (คิดเปนรอยละ 92.77) อายุสวนใหญอยู
ระหวาง  41-50  ป จาํนวน 69 คน (คดิเปนรอยละ  41.56)  
ระยะเวลาทีท่าํงานในคณะพยาบาลศาสตร 6 ป - 15  ปขึน้
ไป จาํนวน 53 คน (คดิเปนรอยละ 31.29) มรีะดับการศึกษา 
ปริญญาโท  จํานวน  55  คน (คิดเปนรอยละ 33.13)  เปน
อาจารย/พนักงานสายผูสอน จาํนวน 93 คน (คดิเปนรอยละ 
56.02) มตีาํแหนงทางวชิาการ ตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  
จํานวน 41 คน (คิดเปนรอยละ 44.08)  
 2. พฤติกรรมการปฏิบัติตามแนวทางจรรยา

บรรณ
  พฤติกรรมการปฏิบัติตามแนวทางจรรยา
บรรณของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติตามแนวทางจรรยา

บรรณอยูในระดับคอนขางจริง ( X =3.41) และเม่ือ
พิจารณาในรายดานพบวาบุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามแนวทางจรรยาบรรณอยูในระดับ คอนขางจริง เกือบ
ทุกดาน ยกเวนดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพและดาน

ความรบัผดิชอบในวชิาชพี มกีารปฏบิตัติามแนวทางจรรยาบรรณ
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ในระดับจริง ซึ่งเรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย
ดังมีรายละเอียดในแตละดานดังนี้ 1) ดานความรับผิดชอบ

ในวิชาชีพ  ( X =3.89) 2) ดานความรักและศรัทธาใน

วชิาชพี  (X =3.71) 3) ดานการประพฤตปิฏบิตัตินเปนแบบ

อยางที่ดี ( X =3.46) 4) ดานการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

( X =3.18) 5) ดานพฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย ( X
=2.83)
 1) ดานพฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย โดย
รวมมีการปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับคอนขางจริง และเมื่อ
พิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติจริงอยูใน
ระดับ คอนขางไมจริง เกือบทุกเรื่อง ยกเวนเรื่องทานมิไดมี
ตาํแหนงเปนกรรมการหรอืผูจดัการหางหุนสวน หรอืบรษิทั
หรือกิจการใดๆ มีการปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับ จริงที่สุด 
รองลงมาเปนการปฏบิตัจิรงิอยูในระดบั จรงิ ดงัน้ี 1) แมไมมี
หนาทีเ่กีย่วของ ทานกส็นบัสนุนใหกาํลงัใจแกผูทีป่ฏบิตัติาม

ระเบยีบวนิยั 2) ทานจะกลาวโทษผูอืน่ เมือ่มีหลกัฐานอยาง
เพียงพอเทานั้น 3) เมื่อมีงานตองทําเพิ่มข้ึน ทานจะทํางาน
นั้นจนแลวเสร็จ แมตองทํานอกเวลาราชการ  4) แมงานที่
ไดรับมอบหมายมีมาก ทานก็ทําไดสําเร็จทุกงาน 5) ทาน
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวม
งาน 6) แมเปนเรือ่งเลก็นอย ทานกไ็มเคยละเมดิหรอืทําผดิ
กฎระเบียบ
 2) ดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพ โดยภาพ
รวมมีการปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับจริง และเมื่อพิจารณา
ในรายเร่ืองพบวา สวนมากมกีารปฏบิตัจิรงิอยูในระดบั จรงิ 

เกอืบทกุเร่ือง ยกเวนเร่ืองทานแสดงความยนิดกีบัเพือ่นรวม

วชิาชพีทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการทาํงาน มกีารปฏบิตัเิปน
จริงอยูในระดับ จริงที่สุด และปฏิบัติจริงอยูในระดับ คอน
ขางไมจริง  ดังนี้ 1. ทานติดยึดกับแนวคิดของตน จนไม
ยอมเปดรับสิ่งใหมๆ จากภายนอก 2. ทานไมยอมทํางาน
อืน่ ทีน่อกเหนือจากงานในภาระหนาทีข่องทานและ 3. ทาน
ทาํงานเพยีงแตใหเสร็จ โดยไมสนใจวาผลงานจะเปนอยางไร
 3) ดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ โดยภาพ

รวมมีการปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับจริง และเมื่อพิจารณา
ในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติจริงอยูในระดับจริง 
เกือบทุกเร่ือง ยกเวนเรื่อง ถาเปนนอกเวลาราชการ ทาน

มักปฏิเสธการใหบริการและถาเผชิญปญหาจากการปฏิบัติ
งานทานมักปลอยใหเวลาชวยเยียวยาแกไขปฏิบัติจริงอยู
ในระดับคอนขางไมจริง  
 4) ดานการประพฤติปฏบิตัตินเปนแบบอยางท่ีด ี
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับคอนขางจริง
และเม่ือพิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติ
จริงอยูในระดับจริง เกือบทุกเรื่องยกเวนเรื่องทานใหความ
อุปการะแกพอ-แม/ผูมีพระคุณและทานดูแลชวยเหลือ
พอ-แม/ผูมีพระคุณอยางสมํ่าเสมอตลอดมา มีการปฏิบัติ
เปนจริงอยูในระดับจริงที่สุด  
 5) ดานการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม โดยภาพ
รวมมีการปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับคอนขางจริง และเมื่อ
พิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติจริงอยูใน
ระดับ จริง  เกือบทุกเรื่อง ยกเวนเรื่องทานมักจะใชสิ่ง

เสพตดิ เมือ่เกดิความเครยีดหรอืมปีญหาทานดืม่สรุาหรือของ
มนึเมาเปนประจําแมผูใกลชดิแนะนําตกัเตือน มกีารปฏิบตัิ
เปนจริงอยูในระดับ ไมจริงเลย
          3. พฤติกรรมการปฏิบัติตามแนวทางจรรยา
บรรณของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 
  3.1 กลุมสายวิชาการ
                     1. ขาราชการสายผูสอน พฤติกรรม
การปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณของบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนจําแนกตาม
กลุมขาราชการสายผูสอน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติจริง

อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายดานพบวา 
บคุลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนมพีฤติกรรมการปฏิบตัติาม
แนวทางจรรยาบรรณเปนจริงอยูในระดับ ปานกลางเกือบ

ทุกดาน ยกเวนดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพ และ
ดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ มีการปฏิบัติจริงในระดับ

มาก เรียงตามลาํดับดังนี ้ 1) ดานความรับผิดชอบในวิชาชพี 

( X =3.88)  2) ดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

(X =3.69) 3) ดานการประพฤติปฏิบตัตินเปนแบบอยางท่ีดี

(X =3.45) 4) ดานการดํารงชีวติอยางเหมาะสม (X =3.17) 

และ 5) ดานพฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย ( X =2.81)  
ดังมีรายละเอียดในแตละดานดังนี้
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 1) ดานพฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย โดย
ภาพรวม มีการปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับ ปานกลาง และ
เมือ่พจิารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบตัจิรงิอยู
ในระดับนอย เกอืบทกุเรือ่ง ยกเวนเรือ่งทานมไิดมตีาํแหนง
เปนกรรมการหรือผูจัดการหางหุนสวน หรือบริษัทหรือ
กิจการใดๆ มีการปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับ มากท่ีสุด  
 2)  ดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพ โดยภาพ
รวม มกีารปฏบิตัเิปนจรงิอยูในระดบั มาก และเมือ่พจิารณา
ในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบตัจิรงิอยูในระดับ มาก  
เกอืบทกุเร่ือง ยกเวนเรือ่งทานแสดงความยนิดกีบัเพือ่นรวม
วชิาชีพทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการทาํงาน มกีารปฏบิตัเิปน
จริงอยูในระดับมากที่สุด  
 3)  ดานความรบัผดิชอบในวิชาชีพ โดยภาพรวม 
มีการปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาใน
รายเรื่องพบวา สวนมากมีการปฏิบัติจริงอยูในระดับ มาก  
เกือบทุกเร่ือง ยกเวนเรื่อง ถาเปนนอกเวลาราชการ ทาน
มกัปฏเิสธการใหบรกิาร และ ถาเผชญิปญหาจากการปฏิบตัิ
งาน ทานมกัปลอยใหเวลาชวยเยยีวยาแกไขปฏบิตัจิรงิอยูใน
ระดับ นอย  

 4)  ดานการประพฤติปฏิบตัตินเปนแบบอยางท่ีด ี 
โดยภาพรวม มีการปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติ
จริงอยูในระดบั มาก เกอืบทุกเรือ่ง ยกเวนเรือ่งทานใหความ
อุปการะแกพอ-แม/ผูมีพระคุณ และ ทานดูแลชวยเหลือ
พอ-แม/ผูมีพระคุณอยางสมํ่าเสมอตลอดมา มีการปฏิบัติ

เปนจริงอยูในระดับ มากท่ีสุด  
 5) ดานการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม โดยภาพ
รวม มีการปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับปานกลาง และเมื่อ

พิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติจริงอยูใน
ระดับ มาก  เกอืบทุกเร่ือง ยกเวนเร่ืองทานมักจะใชสิง่เสพติด 

เมือ่เกิดความเครียดหรือมปีญหาทานด่ืมสรุาหรือของมึนเมา
เปนประจํา แมผูใกลชิดแนะนําตักเตือน มีการปฏิบัติเปน
จริงอยูในระดับนอยท่ีสุด

  3.2 กลุมสายสนับสนุนวิชาการ
                    1.  ข า ร า ชก า รส ายสนั บ สนุ น 
พฤติกรรมการปฏิบตัติามแนวทางจรรยาบรรณของบุคลากร

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยภาพรวม
มีการปฏิบัติจริงอยูในระดับคอนขางจริง และเมื่อพิจารณา
ในรายดานพบวาบุคลากรสายสนับสนุน มีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณเปนจริงอยูในระดับคอน
ขางจริงเกือบทุกดาน ยกเวนดานความรักและศรัทธาใน
วชิาชพีและดานความรบัผดิชอบในวชิาชพีมีการปฏิบตัจิรงิ
ในระดับจริง  ดังมีรายละเอียดในแตละดานดังนี้
 1)  ดานพฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย
โดยภาพรวม มกีารปฏิบตัเิปนจรงิอยูในระดับ ปานกลางและ
เมือ่พจิารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบตัจิริงอยู
ในระดับนอย เกอืบทกุเรือ่ง ยกเวนเรือ่งทานมไิดมตีาํแหนง
เปนกรรมการหรือผูจัดการหางหุนสวน หรือบริษัทหรือ
กจิการใดๆ มกีารปฏิบตัเิปนจริงอยูในระดับ มาก รองลงมา
คือ แมไมมีหนาที่เก่ียวของ ทานก็สนับสนุนใหกําลังใจแก
ผูที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ทานจะกลาวโทษผูอื่น เม่ือมี
หลักฐานอยางเพียงพอเทานัน้  และ เมือ่มงีานตองทําเพ่ิมขึน้ 
ทานจะทํางานน้ันจนแลวเสร็จ แมตองทํานอกเวลาราชการ  
 2) ดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพ โดยภาพ
รวม การปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับ มาก และเม่ือพิจารณา
ในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบตัจิรงิอยูในระดับ มาก 
เกอืบทกุเรือ่ง ยกเวนเรือ่งทานแสดงความยินดกีบัเพือ่นรวม
วชิาชพีทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการทาํงาน มกีารปฏบิตัเิปน
จริงอยูในระดับ มากที่สุด และปฏิบัติจริงอยูในระดับ นอย 
ดังนี้ 1. ทานติดยึดกับแนวคิดของตน จนไมยอมเปดรับส่ิง
ใหมๆ  จากภายนอก  2. ทานไมยอมทาํงานอืน่ ทีน่อกเหนือ
จากงานในภาระหนาทีข่องทานและ 3. ทานทาํงานเพยีงแต
ใหเสร็จ โดยไมสนใจวาผลงานจะเปนอยางไร

 3) ดานความรับผดิชอบในวิชาชพี โดยภาพรวม
มีการปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาใน
รายเรื่องพบวา สวนมากมีการปฏิบัติจริงอยูในระดับ มาก 

เกือบทุกเรื่อง ยกเวนเรื่อง ถาเปนนอกเวลาราชการ ทาน
มกัปฏเิสธการใหบรกิาร และถาเผชญิปญหาจากการปฏบิตัิ
งาน ทานมกัปลอยใหเวลาชวยเยยีวยาแกไขปฏบิตัจิรงิอยูใน

ระดับ นอย  
 4)  ดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ทีด่ ีโดยภาพรวม มกีารปฏิบตัเิปนจริงอยูในระดับปานกลาง 
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และเม่ือพิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติ
จรงิอยูในระดบั มาก เกอืบทุกเรือ่ง ยกเวนเรือ่งทานใหความ
อุปการะแกพอ-แม/ผูมีพระคุณ และทานดูแลชวยเหลือ
พอ-แม/ผูมีพระคุณอยางสมํ่าเสมอตลอดมา มีการปฏิบัติ
เปนจริงอยูในระดับ มากที่สุด  
 5)  ดานการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม โดยภาพ
รวม มีการปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติจริงอยูใน
ระดบั มาก เกอืบทกุเร่ือง ยกเวนเรือ่งทานมักจะใชสิง่เสพตดิ
เมือ่เกิดความเครียดหรือมปีญหาทานด่ืมสรุาหรือของมึนเมา
เปนประจํา แมผูใกลชิดแนะนําตักเตือน มีการปฏิบัติเปน
จริงอยูในระดับนอยที่สุด

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติ ตาม
แนวทางจรรยาบรรณของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจะเห็นวามีการปฏิบัติจริง
อยูในระดับปานกลาง เม่ือสอบถามในรายดานก็พบวา 
การปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณเปนจริงอยูในระดับ 
ปานกลางเกือบทุกดาน ยกเวนดานความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ และดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ มีการปฏิบัติ
จริงในระดับ มาก แสดงใหเห็นวา บุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอนแกนมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพของตน รวมท้ัง
มคีวามรบัผดิชอบในการประกอบวชิาชพีทีไ่ดรบัมอบหมาย
ตามตําแหนงหนาที่ ซึ่งทั้งสองดานนี้มีความตอเน่ืองหรือ

ใกลเคียงกัน คือถารักและศรัทธาในวิชาชีพแลว ก็ตองมี

ความรับผดิชอบตอหนาทีข่องตนตามมาดวย แสดงใหเหน็ถงึ
การวางตนหรอืปฏบิตัตินในกฎระเบยีบกรอบประเพณขีอง
ระบบราชการอยางแทจรงิ สอดคลองกบังานวิจยัของ อดศิร 
เหลาคม (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาจรรยาบรรณในการ

ปฏิบตังิานของขาราชการสงักดักระทรวงสาธารณสขุ : กรณี
ศึกษา อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ประชาชน
มีความคิดเห็นวาขาราชการมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ขาราชการพลเรือนโดยรวม อยูในระดบัสงูและรายดานตาม
ลาํดบัดงันี ้ดานใหเกยีรตแิละยกยองวิชาชพีของตนเองและ

วิชาชีพอื่น มีการปฏิบัติอยูในระดับสูง ดานการใหบริการ

ดวยหลักการและเหตุผล มีการปฏิบัติอยูในระดับสูง ดาน
ตองเกบ็ความลบัของผูปวยมกีารปฏบิตัอิยูในระดบัสูง ดาน
ใหบรกิารเตม็ความสามารถมีการปฏบิตัอิยูในระดบัสูง ดาน
ตองไมกลาวหาเพื่อรวมอาชีพตอหนาบุคคลและสาธารณะ
มีการปฏิบัติอยูในระดับสูง ดานการใหบริการโดยไมคํานึง
ถึงพื้นฐานตอหนาบุคคลและสาธารณะมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับสูง ดานตองพรอมใหบริการตอผูปวยเม่ือผูปวยมา
หา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง จากผลการศึกษา
ในครั้งนี้ สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุง
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนและ
จรรยาบรรณสาธารณสุขของขาราชการ ใหอยูในระดับสูง
 เม่ือจําแนกตามรายดานลงในรายละเอียดของ
การปฏิบัติจริงของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน
 1)  ดานพฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย 
สวนมากมีการปฏิบัติจริงอยูในระดับนอย เกือบทุกเรื่อง 
ยกเวนเรื่อง ทานมิไดมีตําแหนงเปนกรรมการหรือผูจัดการ
หางหุนสวน หรือบริษัทหรือกิจการใดๆ มีการปฏิบัติเปน
จริงอยูในระดับ มากที่สุด เพราะระบบราชการมีขอหามไม
ใหขาราชการเปนหุนสวนหรือกรรมการผูจดัการบริษทัหาง
รานคาท่ีมกีจิการคากาํไร   บคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน
สวนมากปฏิบตัหินาท่ีดานเดียว คอืรับราชการ มไีมมากนัก
ที่มีกิจการรับจางหรือคาขายสินคาแบบขายตรง ซึ่งก็ไมได
เปนผูจัดการหรือเจาของกิจการ   
  สาํหรบัพฤตกิรรมจรรยาบรรณของบคุลากร
ที่มีการปฏบิัติจริงอยูในระดับ มาก ไดแก 1) แมไมมีหนาที่

เกี่ยวของ ทานก็สนับสนุนใหกําลังใจแกผูที่ปฏิบัติตาม
ระเบยีบวนิยั 2) ทานจะกลาวโทษผูอืน่ เม่ือมหีลักฐานอยาง
เพียงพอเทาน้ัน 3) เม่ือมีงานตองทําเพ่ิมขึ้น ทานจะทํางาน

นัน้จนแลวเสร็จ แมตองทํานอกเวลาราชการ 4) แมงานท่ีได
รบัมอบหมายมีมาก ทานก็ทาํไดสาํเร็จทกุงาน 5) ทานปฏิบตัิ

ตนตามระเบียบวินัยเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมงาน 
6) แมเปนเรื่องเล็กนอย ทานก็ไมเคยละเมิดหรือทําผิดกฎ
ระเบยีบ สิง่เหลานีเ้ปนเหมอืนปจจยัพ้ืนฐานของขาราชการ
ทีด่มีคีณุธรรม จรยิธรรม ปฏบิตัตินอยูในกรอบประเพณขีอง
ระบบราชการ  สอดคลองตามแนวทางอดุมการณของระบบ

ราชการ ซึ่งเปนแนวคิดของการปฏิบัติราชการดวยพิมพใน
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หนังสือเร่ือง The Dynamics of Public Administration 
ในป 1971 หนา 91-92 (ปราชญา กลาผจัญ. 2544 : 184) 
ขาราชการเปนผูรบัใชประชาชน มใิชเปนนายของประชาชน  
ขาราชการพลเรือน ควรจะเปนท่ีรวมของคุณงามความดี
สาธารณะทั้งมวล กลาวคือ จะตองทํางานหนัก ซื่อสัตย 
ฉลาดเฉลียว จริงใจ ยุติธรรม และเปนท่ีไวเนื้อเชื่อใจของ
ประชาชน ความประพฤติของขาราชการจะตองปราศจาก
สิง่ดางพรอย  ขาราชการควรเช่ือฟงผูบงัคบับญัชา และเสีย
สละผลประโยชนสวนตนเพ่ือผลประโยชนสวนรวม และ
หากไมเห็นดวยกับคําสั่งของผูบังคับบัญชา หรือ นโยบาย
ของรฐับาลดวยความบรสิทุธิใ์จ กค็วรจะลาออกจากราชการ 
ขาราชการ ควรปฏิบัติภารกิจของตนเอยางมีประสิทธิภาพ 

และดวยความประหยัด การแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการ
ควรจะอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรมของบุคคลมากกวา
เอกสิทธิข์องชนช้ัน ขาราชการควรจะตองวางตนอยูภายใต
กฎหมายเชนเดียวกันกับประชาชนท่ัวไป
 2)  ดานความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ในดานน้ี
บคุลากรมหาวิทยาลยัขอนแกนมกีารปฏิบตัจิรงิอยูในระดับ 
มาก เกือบทุกเร่ือง จะมีก็แตเรื่องทานแสดงความยินดีกับ
เพ่ือนรวมวิชาชีพที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน มีการ
ปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับ มากท่ีสุด  
  และปฏิบัติจริงอยูในระดับ นอย ดังนี้ 1) 
ทานติดยึดกับแนวคิดของตน จนไมยอมเปดรับสิ่งใหมๆ 
จากภายนอก 2) ทานไมยอมทํางานอื่น ที่นอกเหนือจาก
งานในภาระหนาที่ของทานและ 3) ทานทํางานเพียงแต
ใหเสร็จ โดยไมสนใจวาผลงานจะเปนอยางไร ซึ่งเรื่องนี้แม
จะมีการปฏิบัติกันจริงก็ไมมีใครกลาบอกวาตนปฏิบัติจริง

เพราะทําใหมองเห็นภาพพฤตกิรรมในแงลบของตนเอง ตอง
ยอมรับวาในหนวยงานอาจมีบคุลากรบางประเภทท่ีไมยอม
เปลี่ยนแปลง ยึดติดแนวคิดเดิมๆ ของตนเอง ไมยอมรับรู

รบัฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน  ไมสนใจวาใครเขาจะทําอะไร 
ไมชวยเหลือหรือสนับสนุนงานของเพื่อนรวมงานทํางาน
ที่ตนไดรับมอบหมายใหแลวเสร็จก็เพียงพอแลว และยังมี

บคุลากรบางประเภทท่ีพอทาํงานใหแลวๆ ไปวนัๆ ไมสนใจ
ในการเรยีนรูและการพฒันางาน ทาํอยางไรกท็าํอยูอยางนัน้ 
ผิดถูกอยางไรไมสนใจ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน (ก.พ.2540) แสดงขอมูลใหเห็นวา ชื่อเสียงของ
ประเทศชาติ เปนเร่ืองสําคัญมาก หากบุคคลในชาติเปน
สวนใหญมีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัยในตนเอง รูพันธกิจ 
(Mission หรือ Commitment)  ของตนเองและหนวยงาน 
ปฏบิตังิานไดถกูตอง ตรงตามภาระหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมาย
ละเวนจากการ “ฉอราษฎร” และ “บงัหลวง” เมือ่ประกอบ
วชิาชีพใด กต็องมคีณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณแหง
วชิาชีพของตนเองน้ันเปนอยางสูง บานเมืองจึงเจริญรุงเรือง 
มชีือ่เสยีงในทางทีด่แีละม ี“วฒันธรรมองคกรแบบเขมแขง็” 
(Strong organization culture) อกีดวย ชาติใด ประกอบ
ดวยพลเมืองท่ีมีวัฒนธรรมองคกรเขมแข็ง ก็เจริญรุงเรือง 
รดุหนาไดรวดเร็วมาก ตรงกันขาม หากชนในชาติสวนมากมี
วฒันธรรมองคกรแบบออน (Weak organization culture) 
เชน ไรระเบียบวินยั เกียจครานตอการปฏิบตัหินาทีก่ารงาน 
ไมซื่อสัตย ไมตรงตอเวลา ไรคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  ก็เจริญไดยากและมิใครจะมีผูใด
ติดตอคบหาสมาคมดวย
 3) ดานความรับผดิชอบในวิชาชพี โดยภาพรวม 
มีการปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับ มาก และเมื่อพิจารณา
ในรายเรื่องพบวา สวนมากมีการปฏิบัติจริงอยูในระดับ 
มาก  เกือบทุกเรื่อง ยกเวนเรื่อง ถาเปนนอกเวลาราชการ 
ทานมักปฏิเสธการใหบริการ และถาเผชิญปญหาจากการ
ปฏิบัติงาน ทานมักปลอยใหเวลาชวยเยียวยาแกไขปฏิบัติ
จริงอยูในระดับ นอย แสดงใหเห็นถึงจริยธรรมการทํางาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนมากยอมรับผลของการ
ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย การ
ปฏิเสธงานหรือหลีกเล่ียง ยอมสงผลระทบท้ังทางตรงและ

ทางออมในแงการใหบริหารความพึงพอใจของผูรับบริการ
จะเปนปจจัยสําคัญทีท่าํใหผูใหบรกิารหรือผูปฏิบตังิานตอง
เพิม่ความรบัผดิชอบมากขึน้ เอาใจใสตอผูมารบับรกิารมาก

ขึ้น ไมปลอยปละละเลยตอหนาที่ของตนเอง หรือแมแต 
บทบาทหนาท่ีอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกันก็ยงัตองใหความเอาใจใส
อีกดวย  ดังที่ ไชย ณ  พล (2536 : 54-55) และฉลอง

มาปรีดา (2537 : 23) ไดชี้ใหเห็นวา  จรรยาบรรณ กอให
เกดิประโยชนตางๆ แกการทาํงานในแตละสาขาอาชพีอยาง

มากมาย ดังตอไปนี้
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 - จรรยาบรรณกอใหเกิดความเช่ือถือ
 - จรรยาบรรณกอใหเกิดความทุมเทตนให
แกงาน
 - จรรยาบรรณกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอ
ตนเองและตอหนวยงานที่ปฏิบัติอยู
 - จรรยาบรรณกอใหเกิดการทํางานรวมกัน
อยางมีความสุข
 - จรรยาบรรณชวยควบคุมมาตรฐานรับ
ประกนัคณุภาพ และปรมิาณทีถ่กูตองในการประกอบอาชพี
 4) ดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ทีด่ ีโดยภาพรวม มกีารปฏิบตัเิปนจรงิอยูในระดับปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาในรายเร่ืองพบวา สวนมากมีการปฏิบัติ
จรงิอยูในระดบั มาก เกอืบทุกเรือ่ง ยกเวนเรือ่งทานใหความ
อปุการะแกพอ-แม/ผูมพีระคณุ และทานดแูลชวยเหลอืพอ-
แม/ผูมีพระคุณอยางสมํ่าเสมอตลอดมา มีการปฏิบัติเปน
จริงอยูในระดับ มากที่สุด เปนคุณธรรม จริยธรรมของคน
ไทยทีต่องมคีวามกตญัรููคณุของบดิามารดาและผูทีใ่หการ
สนับสนุนชวยเหลือ ตองใหการตอบแทนท้ังทางตรงและ
ทางออมสอดคลองกับแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือนท่ัวประเทศ ไดเลง็เห็นความ
สาํคญัทีจ่ะตองดแูลขาราชการท้ังหลายใหประพฤตตินอยูใน

กรอบแหงระเบียบวนิยั รูจกัหนาที ่และปฏบิตัตินใหเหมาะสม
กับภารกิจและหนาที่การงานท่ีขาราชการแตละคนจะตอง
ปฏิบัตินั้น ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
สรางระบบบริหารกิจการบานเมือง สังคมที่ดี พุทธศักราช 
2542 เนนเร่ืองการบริหารจัดการท่ีด ี(Good Governance) 

มีพื้นฐานบนหลักการไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความพรอมท่ี
ถกูไลเบีย้ อนกุรรมการปรับปรุงวฒันธรรมและคานิยมของ

เจาหนาทีร่ฐั ไดจดัทาํคานิยมสรางสรรคทีส่าํนกังาน ก.พ. ได
แจงเร่ืองนีใ้หกระทรวง ทบวง กรม ถอืปฏบิตัติัง้แตวนัท่ี 12 
กรกฎาคม 2543 ม ี5 ประการ ไดแก กลายนืหยดัทาํในสิง่ที่
ถูกตอง ซื่อสัตย และมีความรับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบ
ได  ไมเลือกปฏิบัติ  และมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน

 5) ดานการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม  โดย
ภาพรวม มีการปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาในรายเรื่องพบวา สวนมากมีการปฏิบัติจริง
อยูในระดับ มาก เกือบทุกเร่ือง ยกเวนเร่ืองทานมักจะใช
สิ่งเสพติด เม่ือเกิดความเครียดหรือมีปญหาทานดื่มสุรา
หรือของมึนเมาเปนประจํา แมผูใกลชิดแนะนําตักเตือน มี
การปฏิบัติเปนจริงอยูในระดับนอยท่ีสุด ขาราชการสวน
มากไมคอยมีปญหาเร่ืองสุราหรือยาเสพติดใหโทษ จะมี
บางก็เปนเพียงครั้งคราว และปจจุบันก็มีการหามจําหนาย
สุราและของมึนเมาในเขตพ้ืนที่การศึกษาอีกดวย ดังที่ ไชย
ณ  พล (2536 : 54-55) และ ฉลอง มาปรีดา (2537 : 23) 
ไดชี้ใหเห็นวา  จรรยาบรรณกอใหเกิดประโยชนตางๆ แก
การทาํงานในแตละสาขาอาชพีอยางมากมาย จรรยาบรรณ
กอใหเกิดความเช่ือถือ จรรยาบรรณกอใหเกิดการทํางาน
รวมกันอยางมีความสุข จรรยาบรรณชวยลดอาชญากรรม
ลดปญหาการฉอฉล คดโกง  ปลอมปนเอารดัเอาเปรยีบ เหน็
แกตัว มักงายและมักได ความใจแคบและไมยอมเสียสละ 
ฯลฯ และจรรยาบรรณชวยทําหนาที่พิทักษตามกฎหมาย
สําหรับผูประกอบอาชีพใหเปนไปอยางถูกตองตามทํานอง
คลองธรรม

ขอเสนอแนะ
 1.  ควรรณรงคใหบุคลากรในคณะพยาบาล
ศาสตร รักษาวินัย และเคารพกฎหมายไมควรหาผล
ประโยชนใสตนจากหนาที่และความรับผิดชอบ จรรยา
บรรณของแตละคนไมอาจควบคุมได แตสรางกติกาให
ปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน (5)

 2. บุคคลากรบางสวนมองเรื่องเล็กๆ นอยๆ 
เปนเรื่องไมสําคัญ เชน การปฏิบัติไมเปนแบบอยางที่ดีตอ
บุคคลอ่ืน (นักศึกษา เพื่อนรวมงาน)  ทั้งทีรับคาตอบแทน

จากมหาวิทยาลัยแลว ยังเบียดบังสวนอื่นเปนของตน (การ
ทํางานวิจัยที่มีโครงการตอเน่ือง)  (2)
 3. ควรมีการสงเสริมที่เปนรูปธรรมอาจจะเปน

กิจกรรมหรือสื่อตางๆ ใหชัดเจน (2)
 4. ซื่อสัตวตอหนาที่และงานท่ีตนไดรับมอบ
หมายรักองคกรทีต่วัเองทํางานและเชิดชูองคกร ของตนเอง 
(2)
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การศกึษางานวจิยัในครัง้นีส้วนสาํคญั ทีช่วยใหงาน

วจิยัสาํเรจ็ลงไดคอืไดรบัคาํแนะนาํจาก ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.เสาวมาศ เถ่ือนนาดี รองคณบดีฝายบริหารและ
ยุทธศาสตร และนางสุภาวดี ประดับวงศ เลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร ทีไ่ดสละเวลามาเปนทีป่รกึษางานวจิยั 
ชวยใหขอเสนอแนะ ตรวจสอบ และแกไขรายงานการวิจัย 
ทําใหการศึกษางานวิจัยคร้ังน้ีประสบความสําเร็จออกมา
เปนรูปเลม รวมทั้ง วาที่รอยตรีสุวิต ผิวพันคํา หัวหนากลุม
ภารกิจบริหารแผนและงบประมาณ ที่กรุณาใหขอเสนอ
แนะในดานการเขียนรายงานวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
งานวิจัย คณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยไว 
ณ โอกาสนี้
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