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กิตติกรรมประกาศ 
(ขนาดอักษร 18 ทึเว้น 1 บรรทัด  

รายงานวิจัยเร่ือง  การศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เล่มน้ีสําเร็จลุล่วง
ไปด้วยความเรียบร้อย  คณะผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    ตลอดจนบุคลากรของสถาบันคลังสมองของชาติ              
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  จันทร์ชลอ   อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์   ที่ได้อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่า ให้
สัมภาษณ์  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม  ให้เอกสารอ้างอิง  แปลเอกสารภาษาต่างประเทศให้   ให้คําแนะนําตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องด้วยความใส่ใจ ตลอดระยะเวลาในการวิจัยฉบับนี้   ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ด้วยการสนับสนุนทุนในการวิจัยฉบับนี้  และที่ต้องกล่าว
ขอขอบพระคุณมากที่สุด  คือ  อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ที่เค่ียวเข็ญให้คณะผู้วิจัย
จัดทําวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า 

หวังว่า ผลการวิจัยคร้ังน้ี จะมีประโยชน์ต่อการนําไปสู่การจัดทําประมวลจริยธรรมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต่อไป  
  

 
 

ผุสดี  เชาว์ไว (และคณะ) 
สิงหาคม 2558 
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บทคัดย่อ 
(ขนาดอักษร 18 ทึบ)  
[เว้น 1 บรรทัด]  

รหัสโครงการ :  A102/2557 
ชื่อโครงการ   :  การศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ชื่อนักวิจัย     :  ผุสดี  เชาว์ไว    
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ การศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่มหาวิทยาลัยของรัฐต่างๆ  เพ่ือรวบรวมจริยธรรมเป็นข้อมูลของสภามหาวิทยาลัยในการจัดทําประมวล
จริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  ได้แก่  กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
บุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยของรัฐ  จํานวน 5 แห่ง  และเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เอกสาร  และนําข้อมูลที่ได้กําหนดเป็นแบบสัมภาษณ์   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์เอกสาร  และนําข้อมูลท่ีได้กําหนด
เป็นแบบสัมภาษณ์ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง   

ผลการวิจัยพบว่า  จริยธรรมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ควรกําหนดให้มี  ๓  ส่วน  คือ  
จริยธรรมต่อตนเอง  จริยธรรมต่อมหาวิทยาลัย  และจริยธรรมต่อสังคม  โดยมีมาตรฐานจริยธรรมให้ถือ
ปฏิบัติหน้าที่ คือยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ  ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน   ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง 
เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย  ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถัวนถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้องเท็จจริง          
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานรักษาสอบมาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ยืดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

คําสําคัญ : สภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จริยธรรม 
 
E-mail Address   :  Phutsadee.boo@rmutr.ac.th   
ระยะเวลาโครงการ  : ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
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Abstract 
 
Project  code   :  A102/2557 
Project    :  Code of Ethics of University Council 
Name of researcher   :  Phutsadee  Chaowai 
 

The purpose of this research study. This research on the study of the ethics of 
Councillors. The objective of the study To study the ethics of the University Council at 
the University of the various states. Ethics is to gather information for the preparation of 
the Council's Code of Rajamangala University of Technology Rattanakosin Council. This 
research study A qualitative study Population and samples used in the study include 
Councillors. And staff of the Office of the State Council 5 and the tools used to collect 
the data was analyzed. And the information to be given a questionnaire. 

The instrument used in the research was to gather information. Document analysis 
And the information to be given a questionnaire to the research team. 

 The results showed that Councillors Morality Should be defined to include three 
parts: the ethical individuals. University ethics Ethics and Social Responsibility The ethical 
standards to hold the line of duty. Is adherence to moral and ethical. A good attitude, 
honesty and responsibility for the common good prevail over personal interests. And 
there is no conflict of interest Insist on doing what is right, fair and legally provide 
information fully and properly weighted. And distortion of facts Aimed at the 
achievement of maintaining the quality standards of transparency and accountability. 
Firmly in the democratic system with the King as Head of State. 

 

 

Keywords :  University Council   Councillors  Ethics 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  หมวด 13 จริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 279 ก าหนดใหมาตรฐานทางจริยธรรมของผูด ารง   
ต าแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่
ก าหนดขึ้น โดยจะตองมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระท า ซึ่งในวรรคสามของมาตราดังกล่าว 
ก าหนดให้การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือว่าเปนการ กระท าผิดวินัย   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 13 จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   มาตรา 279 บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น 
และก าหนดให้การฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย  โดยมาตรฐานทาง
จริยธรรม จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  และมาตรา 280 บัญญัติให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ เสนอแนะและให้ค าแนะน าในการจัดท าประมวลจริยธรรมตาม      
มาตรา ๒๗๙ จึงถือเป็นการก าหนดให้มีสภาพบังคับในการควบคุมก ากับพฤติกรรมหรือความประพฤติที่          
ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งต่อมาส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดท าและ
ประกาศค่านิยมหลัก (Core Value) ส าหรับประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ ดังนี ้

(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
          (2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
          (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
          (4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
          (5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัต ิ
          (6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
         (7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
          (8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

         โดยหลักการดังกล่าวข้างต้น ก าหนดให้มีผลใช้บังคับกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกประเภท  ซึ่งปัจจุบันปรากฎว่ามีหลายหน่วยงานที่ได้ด าเนินการจัดท าประมวล
จริยธรรมตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดไว้  และให้มีผลบังคับใช้
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กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในส่วนราชการแล้ว  โดยใช้ค่านิยมหลัก (Core Value)  ที่ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ก าหนดมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดท า  รวมถึงได้ก าหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมถือว่ากระท าผิดวินัยด้วย เช่น  ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงาน ก.พ. เป็นต้น  

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  
2542  ซึ่งบัญญัติไว้ว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่ง  หรือเงินเดือนประจ า  พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ  ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง      
เจ้าพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  และให้หมายความรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ  และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่ง
ใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางการปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ  ดังนั้น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจัดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายดังกล่าว   

         ต่อมาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆ  ได้จัดท าประมวลจริยธรรมขึ้น เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าว  และหน่วยงานหนึ่งในนั้นคือ มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมีทั้งที่เป็นส่วน
ราชการและที่ออกเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ  โดยในการก าหนดประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย
ของรัฐ  พบว่า มหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่มิได้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมขึ้นมาใช้บังคับ ทั้งนี้ การ
จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมมีเพียง 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  ในส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ของรัฐนั้น   
ส่วนใหญ่มีการจัดท าเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากรและจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 
ซึ่งหลักการในการจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยของรัฐดังกล่าว จัดท าโดย
เทียบเคียงหลักการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2551  ที่ก าหนดให้จรรยาบรรณที่สภาสถาบันก าหนด จะต้องก าหนดให้
ชัดเจนว่าการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดไม่เป็นความผิดวินัย หรือเป็นความผิดวินัย หรือเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยใดที่จัดท าจริยธรรมของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

จากประเด็นกฎหมายและเหตุผลดังกล่าว  ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความจ าเป็นในการศึกษาจริยธรรม
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประมวลจริยธรรมในมหาวิทยาลัยของรัฐกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ   ซึ่งเน้นเฉพาะจริยธรรมของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยศึกษาทางนิติศาสตร์โดยใช้การวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Research) จาก
ประมวลจริยธรรม กฎหมาย เอกสาร และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และการก าหนดประเด็น
ค าถามที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์  เพื่อน าข้อมูลวิเคราะห์ผลการศึกษา ก่อนน าไปรับฟังความเห็นจาก
สภาสถาบัน 
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2.  วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั 
1.  เพื่อศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยของรัฐต่างๆ ก าหนด

ไว้ตามความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้ร่วมงาน 
2.  เพื่อรวบรวมจริยธรรมเป็นข้อมูลของสภามหาวิทยาลัยในการจัดท าประมวลจริยธรรมของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

3.  ขอบเขตของงำนวิจัย 
1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา   ศึกษาสภาพจริยธรรมของมหาวิทยาลัยของรัฐเฉพาะจริยธรรมของ

กรรมการสภามหาวทิยาลัยของรัฐ   
2.  ขอบเขตด้านประชากร   ได้แก่  กรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยของรัฐ  จ านวน 5  แห่ง   
3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา   ด าเนินการวิจัยในระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2558 

  
4. นิยำมศัพทเ์ฉพำะ 

สภำมหำวิทยำลัย   หมายถึ ง  คณะบุคคลคณะหนึ่ งในมหาวิทยาลัย  จัดตั้ งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ หรือตราสารที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ  โดยสภามหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งจะมีองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่แตกต่างกันตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ หรือตรา
สารจัดตั้งสถาบัน  โดยทั่วไปสภามหาวิทยาลัย จะมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วางระเบียบข้อบังคับ  
การพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การอนุมัติ
ปริญญา  การแต่งตั้งถอดถอดอธิการบดี  รองอธิการบดี  และผู้บริหาร และภารกิจอื่น ๆ ตามที่มีกฎหมาย 
หรือระเบียบก าหนดไว้ 
 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย  คือ  องค์คณะสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
ก ากับและติดตามการจัดการของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เกิดผลส าเร็จดังนโยบายที่   วางไว ้

จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ควรประพฤติ  เป็นการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามทางกาย วาจา และใจ  เพื่อ
ประโยชน์สุขต่อตนเอง  จริยธรรมที่ต้องเป็นข้อปฏิบัติ ศีลธรรม  กฎศีลธรรม ที่เป็นความดีความงาม  เป็น
สิ่งที่ควรกระท า 

มหำวิทยำลัยของรัฐ  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 
5.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ได้ทราบสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
2.  รวบรวมจริยธรรมน าเสนอเป็นข้อมูลของสภามหาวิทยาลัยในการจัดท าประมวลจริยธรรมของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/ ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาวิจัย  เรื่อง  การศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้วิจัยได้

ด าเนินการศึกษาค้นคว้างานวิจัย  โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขต
เนื้อหาดังนี้ ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับจริยธรรม 
1.1  ความหมายของจริยธรรม 
1.2  กรอบแนวคิดทางจริยธรรม 
1.3  มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลกั 
1.4  ความหมายของประมวลจริยธรรม 
1.5  ความแตกต่างระหว่างประมวลจริยธรรมและกฎหมาย 
1.6  ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

2.    ควำมรู้เกี่ยวกับกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
 3.    งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.    กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
1. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับจริยธรรม 
   1.1 ควำมหมำยของจริยธรรม 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ .2542 ได้ ให้ความหมายของค าว่า  จริยธรรม  
ในภาษาไทยเป็นค านาม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม มาจาก ค าว่า     
จริยะ  ซึ่งเป็นภาษาบาลี แปลว่า อันบุคคลควรประพฤติ ความประพฤติกรรม สภาพแห่ง ชีวิตแห่ง กับ  
ค าว่า ธรรม ซึ่งเป็นค าภาษาสันสกฤต แปลว่า หน้าที่ การทรงไว้ กฎเกณฑ์ การปฏิบัติ ความดีงาม ความ
ถูกต้อง ค าว่า จริยธรรม จึงเป็นค าสมาส มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า “หน้ำที่ที่ควรประพฤติ”  
         พนัส หันนาคินทร์ (2520) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติอันพึง ปฏิบัติต่อตนเอง ต่อ
ผู้อื่น และต่อสังคมเพ่ือให้เกิดความด ีความถูกต้อง และความ เจริญรุ่งเรืองในสังคม  
         พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต)  (2546) ให้ความหมายของจริยธรรมว่า จริยธรรมตรงกับค าว่า 
Ethics  ในภาษาอังกฤษ จริย แปลว่า ควรประพฤติหรือพึงปฏิบัติ  
         ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2522) มีความเห็นต่างกันออกไป โดยกล่าวว่าจริยธรรม หมายถึง ลักษณะ
ทางจิตใจและสภาพแวดล้อมซึ่งท าให้บุคคลท าความด ีและ ไม่ท าชั่ว  
         สาโรช บัวศรี (2544)  ได้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ว่า จริยธรรมคือ แนวทางในการประพฤติ
เพื่ออยู่กันได้อย่างร่มเย็นในสังคม  
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         อารมณ์ ฉนวนจิตร (2539) ให้ความเห็นว่า จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติ ในสิ่งที่
ดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม และตนเอง  
         คาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V. Good.  1974) ให้ความหมายของจริยธรรมว่า จริยธรรม คือ การ
ปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานของความประพฤติที่ถูกต้อง ดีงาม 
         อัลเบิร์ด แบนดูรา (Bandura.  1977) กล่าวสรุปไว้ว่า จริยธรรมคือ กฎส าหรับ การประเมิน
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู ้ 
         ลอร์เรนซ์ โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg.  1976) กล่าวว่าจริยธรรมเป็น พื้นฐานของความ
ยุติธรรม ซึ่งยึดถือเอาการกระจายสิทธิและหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน โดย มิได้หมายถึง กฎเกณฑ์ที่บังคับ
โดยทั่วไป แต่เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งมีความเป็นสากลที่คนส่วน ใหญ่รับไว้ในทุกสถานการณ์ ไม่มีการขัดแย้งกัน 
เน้นอุดมคติ ดังนั้น พันธะทางจริยธรรม จึงเป็นการเคารพต่อสิทธิและข้อเรียกร้องของบุคคลอย่างเสมอ
ภาคกัน  
         สรุปความหมายของค าว่า “จริยธรรม” จากทัศนะของผู้รู้ทั้งไทยและต่างประเทศมี ความหมาย
ตรงกัน คือ เป็นแนวปฏิบัติของคนในสังคม ซึ่งบุคคลผู้นั้นควรยึดถือในการ ด ารงชีวิต และการท าตน
เพื่อให้เกิดประโยชน ์และมีความสงบสุขต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

 
    1.2  กรอบแนวคิดทำงจริยธรรม 
  เมื่อมนุษย์มีการรวมกลุ่มกันจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้น าที่ เรียกว่าผู้ปกครองเพื่อจัดสรร
ผลประโยชน์ในสังคมนั้น ๆ ให้เกิดความเป็นธรรม กรอบแนวคิดทางจริยธรรมในการปกครองจึงเกิดขึ้น ดัง
จะเห็นได้จากอารยธรรมเก่าแก่ที่สั่งสมกันมาตามความเชื่อจากลัทธิ ศาสนา หรือจากปรัชญาของ
นักปราชญ์ ได้แก่  
   1) จริยธรรมในการปกครองแบบฮินดู ก่อนคริสต์ศักราช 1200-300 ได้แก่  ความรอบรู้  
การควบคุมตนเอง ความมีระเบียบวินัย  
           2) จริยธรรมในการปกครองแบบพุทธ ก่อนคริสต์ศักราช 623 พระศาสดาแห่งพุทธศาสนา 
ได้บัญญัติธรรมของผู้ปกครองชุดหนึ่ง เรียกว่า ทศพิธราชธรรม 10 ประการ ได้แก่ การเสียสละสิ่งของ  
ความประพฤติดีงาม การเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความระงับ
ยับยั้งข่มใจได้ ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน การระวังไม่ให้ท าอะไรผิดพลาด  
         3) จริยธรรมในการปกครองแบบขงจื้อ ก่อนคริสต์ศักราช 551– 487 ขงจื้อให้ความส าคญักับ
หน้าที่แห่งพันธสากล (Duties of Universal Obligation) ๕ ประการ แต่ให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองเป็นประการแรก เนื่องจากขงจื้อมองว่า รัฐเป็นครอบครวัใหญ่ รัฐบาลเป็น
ผู้ปกครอง รัฐบาลอยู่ได้เพราะผลประโยชน์และการยินยอมของผู้อยู่ใต้ปกครอง 
       4) จริยธรรมในการปกครองแบบนครกรีกโบราณ ในยุคที่ เริ่มแสวงหาความรู้ มีหลักปรัชญา  
ว่าคนที่มีความรู้จึงมีความสุขได้จริง โดยศึกษาได้จากแนวคิดของกลุ่มนักปราชญ์กรีกโบราณ 
ได้แก่  จริยธรรมในการปกครองแบบไพธากอรัส (Pythagorus) ก่อนคริสต์ศักราช 580 – ๕๗๐  มี  
หลักปรัชญาว่าการอบรมทางศีลธรรม วิธีควบคุมตนเอง และการพัฒนาจิตใจเพื่อช่วยบ าเพ็ญประโยชน์แก่
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รัฐ รับใช้รัฐ จริยธรรมในการปกครองแบบโซเครติส (Socreates) ก่อนคริสต์ศักราช  469 – 399  มีหลัก
ปรัชญาว่า ความรู้คือคุณธรรม จริยธรรมในการปกครองแบบเพลโต (Plato) ก่อนคริสต์ศักราช  427 – 
347 มีหลักปรัชญาว่า รัฐมีความส าคัญเหนือกว่าอื่นใด พลเมืองทุกคนจะต้องช่วยกันสร้างรัฐให้อุดม
สมบูรณ์มีความมั่นคงทั้งภายในภายนอกแม้จะเสียผลประโยชน์ส่วนตัวไปบ้างเพื่อประโยชน์ของรัฐก็ต้อง  
ยินยอม  จริยธรรมในการปกครองแบบอาริสโตเติล (Aristotle)  ก่อนคริสต์ศักราช 384-322  มีหลัก
ปรัชญาว่า  มนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่สามารถแยกอยู่โดดเดี่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับสังคมได้ จึงควรจะสละ
ผลประโยชน์ส่วนตัวให้แก่ผู้อื่นและแก่ส่วนรวมด้วย  
  5) จริยธรรมในการปกครองแบบคริสต ์ เริม่ต้นตั้งแต่พระเยซู เรียกร้องให้มนุษย์สละความสุข
ส่วนตนเพียงนิดหน่อยในโลกนี้เพื่อได้ความสุขสมบูรณ์บนสวรรค ์  
        กล่าวโดยสรุป กรอบแนวคิดทางจริยธรรมดังกล่าวข้างต้นถือเป็นต้นแบบของกรอบแนวคิดทาง
จริยธรรมในการปกครองยุคแรกๆ  โดยเฉพาะอิทธิพลของหลักจริยธรรมในการปกครองแบบเพลโต  
(Plato) และแบบอาริสโตเติล (Aristotle) ที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันที่ว่า มนุษย์ควรจะสละผลประโยชน์
ส่ ว น ตั ว ให้ แ ก่ ผู้ อื่ น แ ล ะแก่ ส่ ว น รวม  นั่ น คื อ  ก าร ให้ รู้ จั ก ค วาม พ อดี ห รื อ ค วาม พ อ เพี ย ง 
ระหว่างตัวเองกับสังคม ซึ่งเป็นการมองให้สังคมเป็นศูนย์กลาง มากกว่าการมองให้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง  
              
    1.3  มำตรฐำนทำงจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก 

มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักที่ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการก าหนดประมวล
จริยธรรมของแต่ ละประเทศจะเป็ นตั วบอกถึ งม าตรฐานทางจริยธรรมของประเทศนั้ น ๆ  
จึงขอยกตัวอย่างมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักในแต่ละประเทศ ดังต่อไปน้ี  
         1. ประเทศสหรัฐอเมริกา   
              Code of Ethics for U.S. Government  Service ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็น
ค่านิยมหลัก คือ 

1.1  จงรักภักดีต่อศีลธรรมและต่อประเทศ  
1.2  เคารพในกฎหมาย 
1.3  ให้ค่าจ้างตามผลการปฏิบัติงานและความคิด 
1.4  จ้างงานที่มีประสิทธิภาพกว่าและประหยัดกว่า 
1.5  ไม่เลือกปฏิบัติและไม่รับประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
1.6  ไม่ให้ค ามั่นสัญญาใด ๆ อันกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
1.7  ไม่ท าธุรกิจกับภาครัฐ หรือกับหน่วยงานของตน 
1.8  ไม่ใช้ข้อมูลข่าวสารไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
1.9  เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็น 
1.10 ยึดหลักความไว้วางใจจากสาธารณะ 
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  2. ประเทศนิวซีแลนด์  
              New Zealand Public Service Code of Conduct ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมอัน
เป็นค่านิยมหลักไว้ 3 ประการ คือ 

2.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐจักต้องปฏิบัติหน้าที่ภาระผูกพันตามกฎหมายที่มีต่อรัฐบาลด้วยความ
เป็นมืออาชีพและซื่อสัตย์สุจริต   

2.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐจักต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรง มีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของ
ประชาชนและเพื่อนร่วมงาน  

2.3 เจ้าหน้าที่ของรัฐจักต้องไม่น าความเสื่อมเสียมาสู่ราชการ  
 3. ประเทศสหราชอาณาจักร  
              Seven Principles of Public Life Lord Nolan’s Report 1995 ได้ก าหนดแนวพฤติกรรม
ที่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 7 ประการ  คือ  

3.1 ความเสียสละ/การไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน (Selflessness) 
3.2 ความซื่อตรง (Integrity) 
3.3 ความตรงไปตรงมา (Objectivity) 
3.4 ความพร้อมที่จะให้ผู้อื่นตรวจสอบ (Accountability) 
3.5 ความโปร่งใสเปิดเผย (Openness) 
3.6 ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) 
3.7 การเป็นแบบอย่างที่ดี (Leadership) 

    4. ประเทศออสเตรเลีย   
              Public Sector Ethics Act 1994 ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักไว้ 5 
ประการ คือ 

4.1 การเคารพต่อกฎหมายและระบบของรัฐบาล (Respect for the law and system of 
government) 

4.2 การเคารพต่อบุคคล (Respect for persons) 
4.3 การยึดมั่นในหลักการและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง (Integrity) 

       4.4 อุสาหะอุทิศตน (Diligence) 
       4.5 ประสิทธิภาพและความประหยัด (Economy and Efficiency)   

5. ประเทศมาเลเซีย   
    National integrity plan ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 5 ข้อ คือ                       

5.1  ความซื่อสัตย์ (Honesty) 
5.2  ความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) 
5.3  ความยุติธรรม (Fairness) 
5.4  ความโปร่งใส (Transparency)  
5.5  ความกตัญญู (Gratitude) 
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       6. ประเทศญี่ปุ่น   
              National Public Service Officials Ethics Code ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็น
ค่านิยมหลักไว้ 5 ประการ คือ 
      6.1  ไม่ให้บริการโดยไม่ยุติธรรมหรือเลือกปฏิบัต ิ

     6.2  ต้องแยกงานราชการกับงานส่วนตัวและไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ 
     6.3  ไม่กระท าการที่ท าให้เกิดข้อครหา หรือความไม่ไว้วางใจในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
     6.4  ในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะและใช้ความพยายามสูงสุด 
     6.5  ระลึกเสมอวา่พฤติกรรมของตนอาจส่งผลต่อบริการสาธารณะแม้นอกเวลาราชการ     
7. ประเทศไทย   

      ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักไว้ 9 ประการ คือ 
     7.1  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
     7.2  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ   
      7.3  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์  
                      ทับซ้อน 
      7.4  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
      7.5  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเ่ลือกปฏิบัติ 
      7.6  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 
      7.7  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้   
      7.8  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      7.9  การยดึมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

บทสรปุ 
    กรอบแนวคิดในการควบคุมทางจริยธรรม ถือเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักของทฤษฎีการบริหารรัฐกิจ 
เป็นการบริหารงานสมัยใหม่ ซึ่งถือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักในการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยหลักการแล้วการฝ่าฝืนจริยธรรมไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย การสร้างจริยธรรมให้เป็น
บทบัญญัติที่เป็นกฎหมาย ที่เรียกว่าประมวลจริยธรรมจึงมีความส าคัญ  เพราะการน าประมวลจริยธรรม
มาเป็นเครื่องมือควบคุมก ากับพฤติกรรมหรือความประพฤติที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ นั้น จะ
ป้องกันการทุจริตได้อย่างดี ดังนั้น แนวคิดในการน าประมวลจริยธรรมมาใช้บังคับนั้นจะท าให้เกิดผลดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเป็นการรักษาความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลได้  
 
    1.4  ควำมหมำยของประมวลจริยธรรม 
 ประมวลจริยธรรม  อาจดู เป็นค าแปลกใหม่  แต่ก็ถูกน าไปประยุกต์ ใช้ ในบริบทต่างๆ  
ในสังคมไทยอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว ทั้งในด้านทางสังคม การเมือง หรือแม้แต่การด ารงชีวิตประจ าวัน
ของปัจเจกชนอย่างเราๆ ท่านๆ เมื่อสืบค้นความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานฯ พบว่า 
ประมวล หมายถึง (กริยา) การรวบรวมให้เข้าระเบียบเป็นหมวดหมู่  โบราณเขียนเป็น ประมวญ ก็มี 
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(ค านาม) หนังสือที่รวบรวมสิ่งซึ่งเป็นประเภทเดียวกัน เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ประมวลรัษฎากร ประมวลภาพ เป็นต้น และ   ค าว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อ
ประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม ดังนั้น ค าว่า ประมวลจริยธรรม จึงหมายถึง การน าเอาธรรมอันข้อ
พึงประพฤติปฏิบัติมารวบรวมให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และน าเอา
ไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสม 
 
    1.5  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงประมวลจริยธรรมและกฎหมำย 
 ประมวลจริยธรรมและกฎหมาย มีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ต่างก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดถึง
สิ่งที่ควรหรือไม่ควรท า เพื่อความสงบสุขในสังคม หากผู้ใดฝ่าฝืน ก็จะต้องมีมาตรการเพื่อบังคับการตาม
สมควรแก่กรณี แต่จริยธรรมและกฎหมายมีความแตกต่างกันในเรื่องระดับของการบังคับใช้ โดยหลักแล้ว  
กฎหมายถูกน าไปบังคับใช้อย่างครอบคลุมทุกบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย  ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร มาจากไหน 
หรือเป็นชนชาติใด ขอเพียงกระท าสิ่งที่กฎหมายก าหนด หรือกระท าการฝ่าฝืนสิ่งที่กฎหมายห้าม ก็มีผล
ทางกฎหมายเฉกเช่นเดียวกัน แต่จริยธรรมหาได้บังคับใช้ครอบคลุมกว้างขวางดั่งเช่นกฎหมายไม่ หากแต่
จริยธรรมเป็นเรื่องของการการควบคุมดูแลความประพฤติส่วนบุคคลในกลุ่มก้อนหรือในสังคมของตนเอง  
จึงอาจมีเนื้อหาสาระของสิ่งที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท าที่แตกต่างกันในรายละเอียด เช่น จริยธรรม
ของบุคคลในวิชาชีพแพทย์ ย่อมอาจมีข้อแตกต่างจากจริยธรรมของบุคคลในวิชาชีพครู หรือ
จริยธรรมของนักกฎหมาย ย่อมมีส่วนพิเศษแตกต่างจากจริยธรรมของข้าราชการทั่วไป เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดมาตรฐานและเป็นไปแนวทางเดียวกัน ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ก าหนดมาตรฐาน
จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักไว้  9 ประการ เพื่อให้ประมวลจริยธรรมทุกฉบับ มีแก่นแห่งสารบัญญัติ
เดียวกัน แตกต่างกันเพียงขอ้ปลีกย่อยหรือมาตรฐานจริยธรรมที่เพิ่มเป็นพิเศษเฉพาะกลุ่มเท่านั้น 

ดังนั้น การที่จะพิจารณาว่า ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือไม่ อย่างไร หรือ
หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนั้นแล้ว บุคคลจะต้องถูกลงโทษทางจริยธรรม
อย่ า งไร  จะต้ อ ง ได้ รั บ ก ารพิ จ ารณ าตรวจสอบ  และบั งคั บ ก าร โดย กล ไกบั งคั บ กำรต ำม 
ประมวลจริยธรรมใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

   1.6  ประมวลจริยธรรมตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 
 ค าว่า  ประมวลจริยธรรม  ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙  ซึ่งสรุปความได้ว่า มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น โดย
มาตรฐานทางจริยธรรม จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงอาจสรุปสาระส าคัญได้ว่า  
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 1.  ผู้ที่ต้องมีประมวลจริยธรรม  ได้แก ่
  1.1  ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ซึ่งมี 2 ระดับ คือ (1) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ระดับชำติ ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการการเมือง และ (2) ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น ได้แก่ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล และเทศบาล 
  1.2  ข้ำรำชกำรประเภทต่างๆทั่วประเทศ เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ต ารวจ 
ข้าราชการครู ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตุลาการ ฯลฯ 
  1.3  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐประเภทต่างๆทั่วประเทศ ได้แก่ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอิสระอื่นๆ องค์กรในก ากับ
ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ข้าราชการตามข้อ 1.2   
 2.  องค์ประกอบหลักของประมวลจริยธรรม  ได้แก ่
  2.1  มำตรฐำนทำงจริยธรรม อาจแบ่งได้เป็น 
        2.1.1  มำตรฐำนทำงจริยธรรมอนัเปน็ค่ำนิยมหลัก (Core Value) จ านวน 9ประการ 
ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนดและแจ้งใหทุ้กหน่วยงานบรรจุไว้ในประมวลจริยธรรมของตนเองเพ่ือให้
เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน 

2.1.2  มำตรฐำนทำงจริยธรรมขององค์กรหรือหน่วยงำน กรณีหน่วยงานประสงค์จะ
เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสม ครอบคลุมกับลักษณะพิเศษของหน่วยงานนั้นๆ ก็สามารถเพิ่มเติมได้ตามที่
เห็นสมควร 
     2.1.3  จรรยำวิชำชีพ หากหน่วยงานนั้น มีบุคลากรที่มีจรรยาวิชาชีพเฉพาะเป็นพิเศษ 
เช่น แพทย์ ครู วิศวกร ฯลฯ หากเห็นสมควรก็สามารถน าจรรยาวิชาชีพนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน
ทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมได ้
   2.2  กลไกและระบบบังคับกำรให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรม  หมายถึง 
     2.2.1  กลไก  หมายถึง “ใคร” (who) ที่ประมวลจริยธรรมก าหนดให้เป็นผู้บังคับการ
ตามประมวลจริยธรรมนั้นๆ ซึ่งมีหลายแนวคิด เช่น อาจแต่งตั้งตัวบุคคล หรือมอบหมายองค์กรภายใน
หน่วยงานนั้น หรืออาจแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ (ทั้งแบบถาวร หรือ เฉพาะเรื่อง) เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม 
     2.2.2  ระบบ  หมายถึง “ท าอย่างไร” (how หรือ procedure) เมื่อมีการแต่งตั้ง 
“ใคร” แล้ว จะให้มีอ านาจหน้าที่อย่างไร มีกระบวนการด าเนินการอย่างไรเพื่อบังคับการให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรม 
  2.3  ขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมร้ำยแรง เป็นเรื่องของการลงโทษ เมื่อกลไกบังคับการได้
ตรวจสอบแล้วพบว่า บุคคลได้กระท าการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมจริง ซึ่งการพิจารณาเรื่องความร้ายแรงนี้ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาเห็นว่า สมควรก าหนดแนวทางพิจารณาเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงสั่ง
การให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานทั ่วประเทศ เพื ่อน าแนว ทางการ
พิจารณาความร้ายแรงดังกล่าวไปใช้ประกอบการด าเนินการตรวจสอบทางด้านจริยธรรมแล้ว  
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บทสรุป 
 ประมวลจริยธรรม อาจไม่ใช่ค าตอบเดียวส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศ แต่ก็เป็นก้าวแรกที่ส าคัญในการน า
จริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างนามธรรม ให้มาสู่ความเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้อง น าไปปฏิบัติ หรือ
พัฒนาได้ นอกจากนี้ เป็นที่น่าสนใจที่มีบางหน่วยงานของรัฐ (เช่น บสท. บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย) มี
ความสนใจและเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ โดยได้ด าเนินการพัฒนาเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมให้ล้ าหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง กล่าวคือ มีการวางระบบการประเมินผล (1) ตัวประมวล
จริยธรรมเอง และประเมินผล (2) การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน ท าให้การปฏิบัติและ
การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจัง ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ดี
ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่จะได้น าไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน
และเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมของชาติ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมโลกได้
ต่อไป 
 
2.  ควำมรู้เกี่ยวกับกรรมกำรสภำมหำวทิยำลัย 
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  นายกสภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 
ที่มาจากภายนอก  ฝ่ายบริหาร  และคณาจารย์  สัดส่วนมากน้อยขึ้นอยู่กับกฎหมายของมหาวิทยาลัยนั้นๆ  
สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดที่ก าหนดและก ากับนโยบายดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติ
ตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นสภาที่ก ากับ 
(Governing Board)  ที่พิทักษ์ความเป็นอิสระหรืออัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล (Good Governance) 
เพื่อให้การบริหารและการจัดการที่ดีตามระบบอิสระมีคุณธรรม  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  นอกจาก
อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้ว  สภา
มหาวิทยาลัยยังมีหน้าที่ดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษาและการกระท าของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและครู
อาจารย์ให้ท าหน้าที่ที่มิให้บกพร่องต่อหน้าที่หรือท าทุจริต  ผิดกฎหมาย  ผิดระเบียบ  เลี่ยงระเบียบหรือ
นอกระเบียบ  ทั้งในลักษณะส่วนบุคคลหรือเชิงนโยบาย  ซึ่งให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ   
 สภามหาวิทยาลัยจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นตัวแทนของรัฐในการก ากับดูและกิจการของ
สภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐและมาตรฐานสากล  สร้างผลผลิตคุณภาพได้แก่ บัณฑิต
ระดับต่างๆ ออกสู่สังคมสร้างผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐานเพื่อเผยแพร่  รวมทั้งให้บริการและด าเนิน
กิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ของประเทศและสังคม 
 พันธกิจส าคัญซึ่งเป็นที่เข้าใจร่วมกันส าหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือพันธกิจในการ
ผลิตบัณฑิต  การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการลักษณะอื่น  การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม  และการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ
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 ทั้งนี้  โดยไม่มีความเข้าใจพื้นฐานว่าพันธกิจเหล่านี้  ไม่เพียงเป็นพันธกิจที่สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติเท่านั้น  แต่ต้องเกิดผลเชิงคุณภาพได้มาตรฐานของรัฐหรือมาตรฐานสากล
ด้วย 
 เพื่อประกันการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดผลดังกล่าวข้างต้น  รัฐได้มอบหมายให้
สภาของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแล  ส่งเสริมสนับสนุน  และผลักดันให้ผู้บริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยด าเนินการตามกรอบเกณฑ์กติกามาตรฐานและเป็นไปตามนโยบายทิศทาง
ที่สภามหาวิทยาลัย  (ปรัชญา  เวสารัชช์, 2553) 
 สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลายลักษณะ ดังนี ้

1. พันธกิจปกติประจ า  หมายรวมไปถึงการอนุมัติส าเร็จการศึกษาทุกระดับ  การอนุมัติปริญญา
กิตติมศักดิ์หรือการให้เกียรติแก่ผู้สมควรต่างๆ  การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย  การ
เห็นชอบโครงสร้างระบบและกระบวนการในการบริหาร  การเห็นชอบหลักสูตรงบประมาณ แผนงาน 
โครงการ  และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  การเห็นชอบแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

2. การก ากับควบคุมการบริหารของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามกรอบของธรรมมาภิบาล 
(เปิดเผย โปร่งใส  สุจริต  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล) สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของหน่วยงานก าหนดมาตรฐานภายนอก  เช่น  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยสภาควรจัดให้มีระบบควบคุมตรวจสอบภายในระบบ
บริหารความเสี่ยง  ระบบประกันคุณภาพภายใน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบบริหารงานบุคคล  
การบริหารการเงินงบประมาณ  และทรัพย์สิน  ระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย  เป็นต้น 

3. การก าหนดนโยบายทิศทาง  และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยต้องต้อง
เป็นองค์กรที่ก าหนดทิศทาง  ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและระดับความส าเร็จของมหาวิทยาลัย  อัตลักษณ์  
จุดเน้น  และนโยบายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ก าหนดกติกาส าหรับการให้การสนับสนุน
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  ก าหนดกติกาการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ก าหนดข้อห้ามต่างๆ  โดยสภามหาวิทยาลัยจัดท าร่างเสนอสภาให้ความเห็นชอบก็ได้ 

4. การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ  และมาตรการต่างๆ ในการก ากับและประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมหาวิทยาลัย  เช่น  
ระเบียบในการจัดการศึกษา  ระเบียบการขอต าแหน่งทางวิชาการ  ระเบียบการบริหารการเงินและ
ทรัพยากรมหาวิทยาลัย  ระเบียบการบริหารงานบุคคล  ระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณและจริยธรรมของ
ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัย  ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ ว่าด้วยจรรยาบรรณหรือจริยธรรมของ
กรรมการสภา  เป็นต้น (ปรัชญา  เวสารัชช์, 2553) 

ดังนั้น  สภามหาวิทยาลัย จึงท าหน้าที่เป็นตัวแทนของสังคมที่จะก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจที่สังคมไทยมอบหมาย  เป็นเสมือนรอยต่อหรือจุดเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม
ภายนอก  ที่จะสะท้อนความต้องการจากสังคมภายนอกเข้ามาสู่มหาวิทยาลัย  และดูแลให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  ในการปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้  สภามหาวิทยาลัยจึงต้องมี
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องค์ประกอบที่จ าเป็นต่างๆ เช่น ต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสม  มีเครื่องมือและกระบวนการต่างๆ  ที่จะเอื้อ
ต่อการควบคุมดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ที่ส าคัญที่สุด  คือ  สภามหาวิทยาลัยต้องมีความ
ตระหนักรู้  และมีทัศนคติที่ถูกต้อง  ว่าหากมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้องกันพันธกิจ  ความ
เสียหายก็จะเกิดแก่ประเทศชาติ  สภามหาวิทยาลัยจึงเป็นความหวังและเป็นปราการทางยุทธศาสตร์ด่าน
แรกที่สังคมและประเทศชาติฝากไว้ให้ท าหน้าที่ก ากับดูแลมหาวิทยาลัยให้ช่วยน าพาชาติไปสู่ความเข้มแข็ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการดูแลจัดการกิจการมหาวิทยาลัยแทนเจ้าของมหาวิทยาลัยซึ่งก็
คือสังคมและประเทศชาตนิั่นเอง  (ภาวิช  ทองโรจน์, 2553) 
 
3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นงลักษณ์  บุษยพรรษ  (2552 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่น :  ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น :  ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ตามแนวทางทศพิธราชธรรม  และแนวทาง
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2551  และเพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น  ของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง  และมีภูมิล าเนาอยู่
ในพื้นที่อ าเภอเมืองเลย  จ านวน  9 ต าบล  ซึ่งมีประชากรจ านวน 39,715 คน  และก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane  โดยมีความเชื่อมั่นที่ 9%  ได้กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 396 คน  
สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติ T-test, F-test  
ผลวิจัยพบว่า 
 1.  จริยธรรมทางการเมืองของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองเลย  ตาม
แนวทางทศพิธราชธรรม  และตามแนวทางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมือง อยู่ในระดับปานกลางทั้งสองแนวทาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  จริยธรรมทาง
การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองเลย  
จังหวัดเลยตามแนวทางทศพิธราชธรรม  โดยรวมแล้วอยู่ในระดับปานกลาง  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3  
อันดับแรก  คือ  นักการเมืองท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
นักการเมืองท้องถิ่นไม่เคยแสดงอาการโกรธผู้ใดเมื่อกระทบสิ่งที่ไม่พอใจ  และนักการเมืองท้องถิ่นไม่แสดง
อาการก้าวร้าวต่อประชาชน  ส าหรับจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ตามแนวทางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พบว่าโดยรวมแล้วอยู่ในระดับปานกลาง  โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก  คือ นักการเมืองท้องถิ่นมีการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ าเสมอ  
นักการเมืองท้องถิ่นเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และ
นักการเมืองท้องถิ่นมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
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2.  การเปรียบเทียบจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ที่
ต่างกัน  ปรากฏว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น  
พบว่า  ปัญหาจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น  ได้แก่  นักการเมืองท้องถิ่นเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  และนักการเมืองท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนไม่เท่าเทียมกัน  
ส่วนแนวทางแก้ไขจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น   ได้แก่  จัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์เกี่ยวกับ
จริยธรรมนักการเมืองท้องถิ่น 
 ประทีป  มำกมิตร  (2550 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  จริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนและแนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังนี้  1)  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี  2)  สัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 21 คน  3) พัฒนาเครื่องมือ (แบบสอบถาม)  เพื่อการรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  คือ  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั่วประเทศ  54  สถาบัน  และ 4)  ยืนยันรูปแบบ
พร้อมทั้งสร้างแนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยวิธีสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากผู้เชี่ยวชาญ  และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จ านวน 9 คน  และสถิติที่ใช้ในการวิ
จันได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน  และการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า 
 1. จริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีองค์ประกอบ     
3 องค์ประกอบ  และสามารถแยกได้ 7 องค์ประกอบย่อย  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  มี 3 องค์ประกอบ
ย่อยคือจริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา  จริยธรรมต่อองค์กร  และจริยธรรมต่อสังคม  องค์ประกอบที่ 2 มี     
2 องค์ประกอบย่อย  คือจริยธรรมต่อนักศึกษา  และจริยธรรมต่อผู้ร่วมงาน  องค์ประกอบที่  3 มี         
2  องค์ประกอบย่อยจริยธรรมส่วนงาน  และจริยธรรมส่วนตน 
 2. แนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  มี 8  แนวทางใหญ่  ได้แก่  1)  การสนับสนุนด้านนโยบาย  2.  มีการจัดฝึกอบรมจริยธรรม      
3.  จัดท าประมวลจริยธรรม  หรือจริยธรรมวิชาชีพในองค์กร  4) การตรวจสอบจริยธรรม  5) การน า
จริยธรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล  6)  การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น า  
7)  มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรม  8)  การจูงใจ 
 วิทวัส ดิษยะศริน สัตยำรักษ์  (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ
ด้านจริยธรรมของนักธุรกิจในจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ภาพรวมสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติด้านจริยธรรมขององค์กรและนักธุรกิจโดยทั่วไป ความเห็นต่อปัญหาการ ด าเนินการในจริยธรรม
ทางธุรกิจขององค์กรและผู้นาองค์กร โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed method) เก็บรวบรวม ข้อมูล
ด้วยแบบสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา  จานวน 5 ราย และ
แบบสอบถามกับ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา จานวน 120 ราย 
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ผลที่ได้จากการศึกษา พบว่า ขนาด ธุรกิจของสถานประกอบการกับการดาเนินงานจริยธรรมด้านการรับ
เรื่องร้องเรียน เช่น โทรศัพท์สายด่วน การควบคุม และ ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ นโยบายส่งเสริมยกย่องบุคคลที่ทาคุณงามความดีมีความสัมพันธ์กับ  ขนาดของธุรกิจอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสัมพันธ์กับจริยธรรมด้านนโยบายทางจริยธรรมที่ชัดเจน  อย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สถานประกอบการมีความคิดเห็นว่าบริษัทมีความบกพร่องในการดาเนิน
งานด้านจริยธรรม ในระดับน้อย และมีความบกพร่องมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1) การดูแลสภาพแวดล้อม 
2) การบริหารจัดการและผลิตภัณฑ์ เช่น ภาวะผู้นาทางจริยธรรม ขาดนโยบายทางจริยธรรมที่ชัดเจน และ 
3) การโฆษณาเกินจริงและด้านโครงสร้างภาษี นอกจากนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่า 
ควรมีการดาเนินการด้านจริยธรรมทางธุรกิจในระดับมาก โดยเห็น ว่าประเด็นที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ 
การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมด้านคุณภาพสินค้า รองลงมาคือ การทาตาม กฎหมาย กฎระเบียบของ
ราชการในด้านต่างๆ ผู้นาต้องมีคุณธรรมจริยธรรมทางธุรกิจ การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ด้านราคา
และปริมาณของสินค้า การจ่ายภาษีอากรอย่างถูกต้องครบถ้วน จ่ายหนี้สินอย่างครบถ้วนตรงเวลา กิจการ
ให้ ค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมต่อพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และประเด็นที่มีความส าคัญในระดับปาน
กลาง ได้แก่ กิจการ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมออกความเห็นเสนอแนะวิธีการดาเนินการพัฒนา
องค์กรด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบ ต่อสังคม มีการส่งเสริมให้แก่พนักงาน ลูกจ้างเสนอโครงการ
ด้านจริยธรรม เปิดเผยข้อมูลส าคัญทางการเงิน ด้านสังคม และ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ 
 ศิริเกตุ  ปุริมำณเสวี  (2553 :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักจริยธรรม
ทางธุรกิจ ประกอบด้วย จริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมด้านการตลาด จริยธรรมด้าน
การบริหารและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม กับภาพลักษณ์โดยรวมในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ โดยจ าแนก
ตาม เพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และอายุงาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ พนักงานในบริษัทผู้ผลิต หรือประกอบการค้าเภสัชภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้วิจัยและผลิต
เภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) จ านวน 10 บริษัท (จากสมาชิกจ านวนทั้งสิ้น 37 บริษัท) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย และก าหนดโควต้าในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ บริษัทละ 40 ตัวอย่าง รวม 400 ตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้สถิติในการทดสอบโดยใช้ ค่าที ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป 
โดยใช้ค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระดับน้อยที่สุด การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  ผลการวิจัย พบว่า 
 1. พนักงานในบริษัทผู้ผลิต หรือประกอบการค้าเภสัชภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ 20-29 
ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี มีต าแหน่งงานระดับผู้แทนเวชภัณฑ์ 
มีอายุงาน ไม่เกิน 5 ปี 
 2. พนักงานในบริษัทผู้ผลิต หรือประกอบการค้าเภสัชภัณฑ์มีทัศนคติเรื่องหลักจริยธรรมทาง
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ ประกอบด้วย จริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมด้าน
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การตลาด จริยธรรมด้านการบริหาร และจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดีทุกข้อ และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านจะพบว่า 

2.1 จริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ พบว่า พนักงานใน
บริษัทผู้ผลิต หรือประกอบการค้าเภสัชภัณฑ์มีทัศนคติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับดีทั้งหมด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บริษัทผู้ผลิต หรือประกอบการค้าเภสัชภัณฑ์ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ในการปกป้องสุขภาพ และสร้างความมั่นใจให้เกิดความปลอดภัยต่อมนุษย์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด และ 
บริษัทผู้ผลิต หรือประกอบการค้าเภสัชภัณฑ์ ยึดมั่นอย่างจริงจังในหลักการแข่งขันอย่างยุติธรรม โดยมี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 

2.2 จริยธรรมด้านการตลาด ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ พบว่า พนักงานในบริษัทผู้ผลิตหรือ
ประกอบการค้าเภสัชภัณฑ์มีทัศนคติด้านการตลาดอยู่ในระดับดี และระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า บริษัทผู้ผลิต หรือประกอบการค้าเภสัชภัณฑ์ตระหนักถึงความส าคัญในด้านคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด และบริษัทผู้ผลิต หรือประกอบการค้า
เภสัชภัณฑ์เสนอขายสินค้าด้วยกลยุทธ์ที่เป็นธรรม  ในราคาที่เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 

2.3 จริยธรรมด้านบริหาร ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ พบว่า พนักงานในบริษัทผู้ผลิต หรือ
ประกอบการค้าเภสัชภัณฑ์มีทัศนคติด้านการบริหารส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  ยกเว้น ผู้บริหารใน
บริษัทผู้ผลิต หรือประกอบการค้าเภสัชภัณฑ์ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และไม่ละเลยต่อผลประโยชน์
ขององค์กรและผลประโยชน์ของผู้อื่น อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดและผู้บริหารใน
บริษัทผู้ผลิต หรือประกอบการค้าเภสัชภัณฑ์มีส่วนอย่างมากในการเป็นผู้น าองค์กรที่จะด าเนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม อยู่ในระดับด ีโดยมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 
 2.4 จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ พบว่า พนักงานในบริษัทผู้ผลิตหรือ
ประกอบการค้าเภสัชภัณฑ์มีทัศนคติด้านการสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีทั้งหมด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า บริษัทผู้ผลิต หรือประกอบการค้าเภสัชภัณฑ์ให้ความส าคัญในการที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมสุขภาพ 
และความปลอดภัยของทุกคนที่เข้ามาสัมผัสผลิตภัณฑ์ของเรา มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด และบริษัทผู้ผลิต 
หรือประกอบการค้าเภสัชภัณฑ์มีการวางแผนรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ และมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริษัทผู้ผลิต หรือประกอบการค้าเภสัช
ภัณฑ์ให้การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด โดยลดปริมาณการใช้พลังงาน และการก าจัดการ
ปล่อยของเสีย โดยมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
 1. พนักงานที่มีสถานภาพต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวม ต่ออุตสาหกรรมเภสัช
ภัณฑ์ต่างกัน คือ พนักงานที่มีสถานภาพโสด และ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
มีทัศนคติคติเกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวม ต่ออุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 
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2. พนักงานที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวม ต่ออุตสาหกรรม
เภสัชภัณฑ์ต่างกัน คือ กลุ่มต าแหน่งงานต่างกันมีทัศนคติต่อต่อภาพลักษณ์โดยรวม ในอุตสาหกรรมเภสัช
ภัณฑ์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. หลักจริยธรรมทางธุรกิจ ประกอบด้วย จริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรม
ด้านการตลาด จริยธรรมด้านการบริหาร และจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์
โดยรวมในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ หมายความว่า หลักจริยธรรมทางธุรกิจ ประกอบด้วย จริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม  จริยธรรมด้านการตลาด จริยธรรมด้านการบริหาร และจริยธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์โดยรวม ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ ์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 

ดังนั้นกระบวนการคัดสรรบุคคลเข้าสู่ระบบการเมืองจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมเพื่อป้องกันบุคคลที่ขาดจริยธรรมทางการเมืองและจิตส านึกทางการเมือง
เข้าสู่ต าแหน่งและต้องท าอย่างไร จึงจะสามารถจูงใจให้คนดีมีจริยธรรมและความรู้ความสามารถเป็นที่
ยอมรับของสังคมเข้าสู่ระบบการเมืองเพื่อช่วยพัฒนาการเมืองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การที่
นักการเมืองจะต้องยึดถือจริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพเพราะถ้าปราศจากจริยธรรม ก็จะไม่มี
เครื่องมือควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งท าให้มนุษย์ไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์นั่นเองซึ่งเป็นหนึ่งในหลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนา 

5.  กรอบแนวคิดกำรวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบ
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในก าหนดจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน  5 แห่ง  
ประกอบด้วย 
 1.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2.  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3.  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัย  เรื่อง การศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   เป็นการศึกษา
ถึงจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในการน ามาวิเคราะห์ผู้วิจัยมี
วิธีการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1. รูปแบบการวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  รูปแบบกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการศึกษาวิจัยเกี่ยวการศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  โดยอาศัยเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ  ดังนี ้
 1.1  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  (Documentary Research)  ข้อมูลที่ใช้ศึกษาได้จากเอกสาร
ทางราชการ  รายงานการประชุม  วารสาร  นิตยสาร  บทความ  หนังสือ  งานวิจัยต่างๆ  ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งการสืบค้นทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 
 1.2  การวิจัยภาคสนาม (Field Research)  สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์อย่าง
เป็นทางการ  (Structured Interview of formal Interview)  ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวม  
ประมวลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อน าผลจากการสัมภาษณ์ไปเป็นแนวทางศึกษาสภาพจริยธรรม
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ  และบุคลากรส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยของรัฐ 

2.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากร  คือ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ  ซึ่งประกอบด้วย  นายกสภามหาวิทยาลัย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์  และบุคลากรส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยเลือกตัวแทนของประชากรโดยการซุ่มอย่าง
แบบเจาะจง  (Purposive  sampling)  โดยการก าหนดคุณลักษณะของตัวอย่างที่ต้องการศึกษาจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐและบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัยของรัฐ  รวมทั้งสิ้น  10  คน
ประกอบด้วย 
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ตารางผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ถูกคัดเลือกตามเกณฑ์ที่จ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน 

ต าแหน่ง จ านวน/คน 
1.  นายกสภามหาวิทยาลัย 2 
2.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 2 
3.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 1 
4.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 2 
5.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย ์ 1 
6. บุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย 2 

ผลรวม 10 คน 
 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจยั 
  การวิจัยครั้ งนี้ท าการสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้างหรือการสัมภาษณ์ แบบเป็นทางการ  
(Structured Interview of formal Interview)  ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถาม  
ที่มีเนื้อหาของค าถามจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน  รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การสืบค้นข้อมูล และเทปบันทึกเสียง 

4.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1  การวิจัยเอกสาร  (Documentary Research)  เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารทางราชการ  
รายงานการประชุม  วารสาร  นิตยสาร  บทความ  หนังสือ  งานวิจัยต่างๆ  ที่มีความเกี่ยวข้องกั บ
การศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งการสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Internet) 
 4.2  การวิจัยภาคสนาม  (Field Research)  สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการ  (Structured Interview of formal Interview)  และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

 
 

5.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis)  ซึ่งเป็น

เทคนิคที่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของเอกสารหรือข้อเขียน  และค าพูดที่ได้จากการสัมภาษณ์
หรือสนทนาเป็นการวิเคราะห์ความหมายทางภาษาโดยตรงจากเอกสารหรือตัวบท  และความหมายทาง
ความรู้สึกหรือวิเคราะห์นัยที่แอบแฝงอยู่ซึ่งรวมการตีความและนัยทางบริบทหรือสภาพแวดล้อมประกอบ
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ด้วย  (ประทีป  มากมิตร, 2550)  ดังนั้นการวิเคราะห์เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้  
เริ่มต้นจากการจัดการข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดอย่างเป็นระบบเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย  
จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 



20 
 

1. น าเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และ
อภิปรายผล  โดยเริ่มจากการน าเสนอข้อมูลทั่วไปและข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์  การสัง เกตและการ
วิเคราะห์เอกสาร 

2.  อภิปรายผลจากข้อมูลที่น าเสนอ  โดยวิเคราะห์ทั้งในส่วนที่เป็นค าพูดจากการสัมภาษณ์  
เอกสาร  การสังเกตการณ์  ไปพร้อมกันโดยให้ความส าคัญทั้งความหมายในทางภาษาและตีความจาก
ความรู้สึกที่แฝงอยู่ในข้อมูลนั้นๆ  ทั้งนี้ได้เสนอตามกรอบแนวความคิดในการวิจัย  ตามค าถาม  การวิจัย  
และวัตถุประสงค์  จ านวน 3  ข้อ 

3.  น าข้อมูลที่ วิ เคราะห์ ในแต่ละกรณีศึกษาเปรียบเทียบกัน  ตามค าถามการวิจัยและ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเพื่อแสวงหาลักษณะและคุณสมบัติร่วมของข้อมูล  เพื่อสร้างข้อค้นพบหรือ
ข้อสรุปจากการเปรียบเทียบ  เพื่อหาความสัมพันธ์และความเชื่อโยงกันระหว่างกรณีศึกษากับกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการน าหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบ “Triangulation”  เป็น
กระบวนการที่หลากหลาย (the multiple-method approach)  ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย  (1)  การพิจารณาแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  (data triangulation) ทั้งในด้านระยะเวลา
สถานที่  หรือบุคคลที่ให้ข้อมูล  (2)  การตรวจสอบหรือทบทวนข้อมูลจากแหล่งของข้อมูล  หรือผู้รู้
หลายๆ คน  (Investigator triangulation)  (3)  การตรวจสอบจากแนวความคิดและทฤษฎี (Theory 
triangulation)  และ (4 )  การตรวจสอบวิธี รวบรวมข้อมู ล   (Methodological triangulation)  
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาอย่างถูกต้อง  โดยอาศัยหลักของการของการควบคุมคุณภาพมาประยุกต์ใช้  ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้บางหลักการตรวจสอบดังกล่าวมาใช้ประยุกต์วิธีการรายงานเชิงพรรณนาโดย
น าเสนอจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในส่วนนีจ้ะ
อธิบายถึงผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ์

1.  เพื่อศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยของรัฐต่างๆ ก าหนด
ไว้ตามความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้ร่วมงาน 

2.  เพื่อรวบรวมจริยธรรมเป็นข้อมูลของสภามหาวิทยาลัยในการจัดท าประมวลจริยธรรมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะ  คอื 
 1.  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  (Documentary Research)  ข้อมูลที่ใช้ศึกษาได้จากเอกสาร
ทางราชการ  รายงานการประชุม  วารสาร  นิตยสาร  บทความ  หนังสื อ  งานวิจัยต่างๆ  ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งการสืบค้นทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 
 2.  การวิจัยภาคสนาม (Field Research)  สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์อย่าง
เป็นทางการ  (Structured Interview of formal Interview)  นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้บริหารกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์  และบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย  เป็น
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ในหัวข้อที่  1  2  และ 3 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นายกสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน 2 คน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 2 คน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ต าแหน่ง จ านวน 1 คน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร จ านวน 2 คน  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ จ านวน 1 คน  และบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน  รวม
ทั้งสิ้น  10 คน (ไม่ประสงค์ออกนาม, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2558, 13 มิถุนายน 2558, 4 
กรกฎาคม 2558) โดยน าเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อตนเอง 
ต่อมหาวิทยาลัย  และต่อสังคม  ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  โดยมีผลการวิเคราะห์  ดังนี ้
 
ค ำถำมข้อที่ 1  ท่านคิดว่าจริยธรรมต่อตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรมีหรือไม่  
                   (ถ้ามี)  มีแนวทางปฏบิัตอิย่างไร 

ผลการวิเคราะห์ 90 % จาก 100 %  เห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีจริยธรรมต่อตนเอง  
มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรยึดหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ เป็นหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการดูแลมหาวิทยาลัย 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี  ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองโดย

มิชอบ  หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อหน้าที่  เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่าง

สม่ าเสมอ 
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษาหาข้อมูลอย่างเพียงพอส าหรับการตัดสินใจแต่ละเรื่อง 
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยใช้ข้อที่เป็นที่เช่ือถือ 
7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจนเป็นที่เข้าใจ

ก่อนการพิจารณาแต่ละเรื่อง  และสามารถอธิบายช้ีแจงเรื่องนั้นๆ ได้ในภายหลัง 
 
ค ำถำมข้อที่ 2  ท่านคิดว่าจริยธรรมต่อมหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรมหีรือไม่    
                  (ถ้ามี)  มีแนวทางปฏิบัตอิย่างไร 
 ผลการวิเคราะห์ 95 % จาก 100 %  เห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีจริยธรรมต่อ
มหาวิทยาลัย  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยดูแลให้มหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบ  การควบคุมภายใน  
และการจัดการความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยดูแลจนมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเรื่องต่างๆ อย่างเป็น
ธรรมและถูกระเบียบ 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยดูแลให้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยดูแลให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตโดยมีคุณภาพ  ในจ านวนที่
เหมาะสมกับความต้องการของสังคม 

5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยด าเนินการในสาขาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 

6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับรู้มาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่น 
7. การตัดสินใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  เป็นไปเพื่อประโยชน์

สูงสุดของมหาวิทยาลัยและของสังคมโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนแอบแฝง 
8. กรรมการสภามหาวิทยาลัยดูแลไม่ให้เกิดความฉ้อฉลทางวิชาการขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
9. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
10. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการประ

ด าเนินการของมหาวิทยาลัย  อาทิ  แผนการศึกษาของชาติ  กระบวนการประกันคุณภาพ  
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ระเบียบบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต เป็นต้น 

11. กรรมการสภามหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในด้านวิชาการ 
12. กรรมการสภามหาวิทยาลัยรักษาช่ือสียงและผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 
13. กรรมการสภามหาวิทยาลัยดูแลการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้ใช้อย่างประหยัดและ

คุม้ค่า  
 

ค ำถำมข้อที่ 3  ท่านคิดว่าจริยธรรมต่อสังคมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรมีหรือไม่   
                  (ถ้ามี)   มีแนวทางปฏิบัตอิย่างไร 
 ผลการวิเคราะห์ 90 % จาก 100 %  เห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีจริยธรรมต่อสังคม  
มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยมีระบบบัญชีที่ถูกต้อง  สามารถ
เปิดเผยรายงานการเงินและตรวจสอบได้อย่างชัดเจน 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการ
บริหารตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบอย่างโปร่งใส  ทันเวลา  
ไม่ให้เสียผลประโยชน์แก่นักศึกษาในการใช้ผลการสอบเพ่ือการต่างๆ 

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูลโดยผ่าน Website  
อย่างประสิทธิภาพ 

5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานประจ าปี  ที่มีสาระ
ครบถ้วน  ถูกต้องตามความเป็นจริง  และเผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสม  ไม่ล่าช้าจนไม่อาจ
น าไปใช้ประโยชน์ใดๆ ได ้

6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลหลักสูตรต่างๆ  โดยแสดง
ความเข้มแข็งทางวิชาการตามที่เป็นจริง อาทิ  แสดงคุณวุฒิและประสบการณ์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ผลงานทางวิชาการอันเกิดจากหลักสูตร
ความส าเร็จของศิษย์เก่าที่จบไปจากหลักสูตร เป็นต้น 

7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลไม่ให้มหาวิทยาลัยโฆษณาโดยโอ้อวดเข้าข่ายการ
ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ 

8. กรรมการสภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลคุณภาพการศึกษาไม่ให้มหาวิทยาลัยขายปริญญาให้
บุคคลที่ซื้อปริญญาโดยไม่ต้องเรียน 

9. กรรมการสภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่ข้อมูลวิทยานิพนธ์ในสื่อที่
เหมาะสม 
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บทที่  5 
สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

  
การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   มีวัตถุประสงค์

ของการศึกษา เพื่อศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยของรัฐต่างๆ  เพื่อ
รวบรวมจริยธรรมเป็นข้อมูลของสภามหาวิทยาลัยในการจัดท าประมวลจริยธรรมของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  ได้แก่  กรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของส านักงาน
สภามหาวิทยาลัยของรัฐ  จ านวน 5 แห่ง  และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การวิเคราะห์
เอกสาร  และน าข้อมูลที่ได้ก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ์   
 

1. สรุปผลกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากแบบ

สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย  ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห์ 90 % จาก 100 %  เห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีจริยธรรมต่อตนเอง  
มีแนวทางการปฏิบัติ  คือหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ เป็นหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดูแล
มหาวิทยาลัย  ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี  ยึดมั่นในความซื่อสัตย์  ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองโดยมิชอบ  หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน  รับผิดชอบต่อหน้าที่เข้าร่วม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ  ศึกษาหาข้อมูลอย่างเพียงพอส าหรับการตัดสินใจแต่ละเรื่อง  ใช้
ข้อที่เป็นที่เชื่อถือ  ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจนเป็นที่เข้าใจก่อนการพิจารณาแต่
ละเรื่อง  และสามารถอธิบายช้ีแจงเรื่องนั้นๆ ได้ในภายหลัง   

ผลการวิเคราะห์ 95 % จาก 100 %  เห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีจริยธรรมต่อ
มหาวิทยาลัย  มีแนวทางการปฏิบัติ   คือ  ดูแลให้มหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบ  การควบคุมภายใน  
และการจัดการความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ  ดูแลจนมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเรื่องต่างๆ อย่าง
เป็นธรรมและถูกระเบียบ  ดูแลให้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ดูแลให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตโดยมีคุณภาพ  ในจ านวนที่ เหมาะสมกับความต้องการของสังคม   
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยด าเนินการในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับรู้
มาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่น   การตัดสินใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย  เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยและของสังคมโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตน
แอบแฝง  ไม่ให้เกิดความฉ้อฉลทางวิชาการขึ้นภายในมหาวิทยาลัย  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  มีความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการประด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย  อาทิ  แผนการศึกษาของชาติ  กระบวนการประกันคุณภาพ  ระเบียบบริหารราชการที่
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เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต เป็นต้น   
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในด้านวิชาการ  รักษาชื่อสียงและผลประโยชน์มหาวิทยาลัย  และ
ดูแลการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้ใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า  

ผลการวิเคราะห์ 90 % จาก 100 %  เห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีจริยธรรมต่อสังคม  
มีแนวทางการปฏิบัติ คือ  ก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยมีระบบบัญชีที่ถูกต้อง  สามารถเปิดเผยรายงาน
การเงินและตรวจสอบได้อย่างชัดเจน  ก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการ
บริหารตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัย
ประกาศผลสอบอย่างโปร่งใส  ทันเวลา  ไม่ให้เสียผลประโยชน์แก่นักศึกษาในการใช้ผลการสอบเพื่อการ
ต่างๆ  ก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูลโดยผ่าน Website  อย่างประสิทธิภาพ  ก ากับดูแล
ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานประจ าปี  ที่มีสาระครบถ้วน  ถูกต้องตามความเป็นจริง  และเผยแพร่ใน
เวลาที่เหมาะสม  ไม่ล่าช้าจนไม่อาจน าไปใช้ประโยชน์ใดๆ ได้   ก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูล
หลักสูตรต่างๆ  โดยแสดงความเข้มแข็งทางวิชาการตามที่เป็นจริง อาทิ  แสดงคุณวุฒิและประสบการณ์
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ผลงานทางวิชาการอันเกิดจากหลักสูตร
ความส าเร็จของศิษย์เก่าที่จบไปจากหลักสูตร เป็นต้น  ก ากับดูแลไม่ให้มหาวิทยาลัยโฆษณาโดยโอ้อวดเข้า
ข่ายการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ  ก ากับดูแลคุณภาพการศึกษาไม่ให้มหาวิทยาลัยขายปริญญาให้
บุคคลที่ซื้อปริญญาโดยไม่ต้องเรียน  และก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่ข้อมูลวิทยานิพนธ์ในสื่อที่
เหมาะสม 

 
สรุป  จริยธรรมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ควรก าหนดไว้ ๓  ส่วน  คือ  จริยธรรมต่อตนเอง  

จริยธรรมต่อมหาวิทยาลัย  และจริยธรรมต่อสังคม  โดยมีมาตรฐานจริยธรรมดังนี ้  
1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
5. ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้องเท็จจริง 
6. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษาสอบมาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได ้
7. ยืดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

2. อภิปรำยผล 
ผลการศึกษา การศึกษาสภาพจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยกลุ่ม

ตัวอย่างของรัฐ จ านวน 5 แห่ง  ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผล  ดังนี้   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนอกจากจะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติของแต่

ละมหาวิทยาลัยแล้ว  ยังต้องมีจริยธรรมควบคู่กันไปในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
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ความเรียบร้อย  จึงควรต้องยึดหลักทศพิธราชธรรม 10  ประการ  เป็นหลักคุณธรรมจริยธรรมของตนเอง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ี 
 1.  หลักการให้ (ทาน )   กรรมการสภามหาวิทยาลัยสิ่งที่เป็นสิทธิประโยชน์  และสิ่งที่สามารถ
ให้เป็นสวัสดิการหรือรางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
 2.  หลักการรักษาความถูกต้อง  (สีส )  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้น าในความถูกต้อง  
ทั้งความประพฤติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  การสร้าง  รักษาและใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ใช้ต่างๆ แก้ไขในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง   
 3.  หลักการอุทิศตน  (ปริจาค )  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเมื่อรับหน้าที่แล้วควรอุทิศตนเท่าที่
ก าลังความสามารถและเวลาจะอ านวย 
 4.  หลักความซื่อตรง  (อาชฺชว )  มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งฝึกฝนอบรมคนไปท างานให้บ้านเมือง
และให้เป็นคนดี  คุณสมบัติส าคัญของคนที่ท างานคือซื่อตรง  ซื่อตรงต่อตนเอง  ต่อผู้อื่น  ต่องานและต่อ
ประเทศ  มหาวิทยาลัยเองก็ต้องซื่อตรงก่อน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ควบคุมดูแลให้มหาวิทยาลัย
ซื่อตรงก็ต้องเป็นคนซื่อตรงในความคิด ในหลักการในระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์  ถือความถูกต้อง
ตรงไปตรงมาเป็นหลักคนที่มีอ านาจมักจะทะนงในอ านาจคนที่ไม่เห็นด้วยถูกมองว่าท้าทายอ านาจ  ความ
สุภาพ ความอ่อนโยนจะท าให้ส านึกตระหนักในหน้าที ่ และเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 6.  หลักการใช้อ านาจ  (ตปํ)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในตัว  ต้องใช้อ านาจขจัดสิ่งที่
ไม่ดี ไม่ถูกต้อง  ลงโทษคนผิด  มหาวิทยาลัยมิให้ด าเนินการในทางที่ผิด 
 7.  หลักความไม่โกรธ  (อกฺโกธ )  ความโกรธจะท าให้ขาดสติ เป็นเหตุให้เกิดความประมาท  ทิ้ง
เหตุผล  และท าตามอารมณ์โกรธ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงต้องยึดถึงหลักความไม่โกรธในการท างาน 
 8.  หลักความไม่ เบียดเบียน  (อวิหึส )  ไม่ เบียดเบียน  ไม่มุ่ งร้ายคนอื่น  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยต้องเป็นคนทีม่ีเมตตาธรรมและยุติธรรม 
 9.  หลักความอดทน  (ขันติ)  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะท างานให้เสร็จต้องอดทน  
อดทนต่อการให้ร้ายและท างานจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดและการท างาน 
 1o.  หลักความไม่มีพิรุธ  (อวิโรธน )  กรรมการสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ของตนไปโดยราบรื่น  
ไม่มีพิรุธ  ไม่มีความเสื่อมเสียซ่อนเร้น  ไม่มีความทุจริตซ่อนเร้น  อธิบายได้  หรือชี้แจงได้   
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1  ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ 
        จากการศึกษาจริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เห็นว่า  ควรจัดท าเป็นประกาศภา
มหาวิทยาลัย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับ  จะท าให้จริยธรรมเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

3.2  ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
        ควรมีการศึกษาสภาพจริยธรรมของสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยในภาครัฐ อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพื่อให้สามารถหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ให้เป็นรูปธรรมที่สามารถประเมินผลได้   
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ประวตัิผู้วิจัย 
 

1.  ชื่อ สกุล     นางผุสดี   เชาว์ไว 

2.  ต ำแหน่งปัจจุบัน    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3.  หน่วยงำนและสถำนที่อยู่ที่ติดต่อได้  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
      เลขที่  96  หมู่  3   ต าบลศาลายา 
      อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   73170 
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สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  พ.ศ. 2558   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

5.  ประวัติกำรท ำงำน 
  พ.ศ. 2544   บรรณารักษ์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน 
      จังหวัดนครปฐม 
  พ.ศ. 2545   บรรณารักษ์ สถาบันราชภัฏธนบุรี   

กรุงเทพฯ 
  พ.ศ. 2549   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสภา กองกลาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสภามหาวิทยาลัย 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

6.  สำขำวิชำกำรที่มีควำมช ำนำญกำรพิเศษ    - 

7.  ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัย   - 
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ประวตัิผู้วิจัย 
 

 

1.  ชื่อ สกุล     นางสาวปณิตตรา  นราภิรมย์ขวัญ 

2.  ต ำแหน่งปัจจุบัน    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3.  หน่วยงำนและสถำนที่อยู่ที่ติดต่อได้  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ 
      เลขที่  96  หมู่  3   ต าบลศาลายา 
      อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   73170 
      โทร. / โทรสาร.  0 2441 6023 
4.  ประวัติกำรศึกษำ 
  พ.ศ. 2550   บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2558   การก าลังศึกษาระดบัปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ   

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

5.  ประวัติกำรท ำงำน 
  พ.ศ. 2550   พนักงานบัญชี  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
  พ.ศ. 2552   พนักงานการเงิน  บริษัท สยามรัฐ จ ากัด 
  พ.ศ. 2553   พนักงานบัญชี  ส านักงานอัยการสูงสุด  
  พ.ศ. 2554   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  งานบริหารสินทรัพย์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

6.  สำขำวิชำกำรที่มีควำมช ำนำญกำรพิเศษ    - 
7.  ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัย            - 
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