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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. ศึกษาประสิทธิผลการส่งเสริมจริยธรรมของสภา
ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการส่งเสริมจริยธรรมของ
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๓. น าเสนอการพัฒนาประสิทธิผลการส่งเสริมจริยธรรมของ
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณ
ด าเนินการโดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ คน โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย จากประชากรจ านวน 
๙๐,๔๒๑ คน ซึ่งเป็นทนายความในสังกัดสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวมรวมข้อมูลคือแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ ๐.๙๑๓  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน การวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๙ คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. การส่งเสริมจริยธรรม โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๑๒, S.D. = 

๐.๗๑) หลักฆราวาสธรรม โดยภาพรวม มีเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๗๓) และการ
พัฒนาประสิทธิผลการส่งเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพรวม มี

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๖๙) 

 ๒. ปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรม ประกอบด้วย ด้านความรู้เชิงจริยธรรม ด้านทัศนคติเชิง
จริยธรรม ด้านเหตุผลเชิงจริยธรรม และด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรม มีอิทธิพลร่วมกันต่อการพัฒนา
ประสิทธิผลการส่งเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
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๐.๐๑  และร่วมกันอธิบายความผันแปรได้ร้อยละ ๓๙.๕๐ จึงยอมรับสมมติฐานที่ ๑ ปัจจัยฆราวาส
ธรรม ๔  ประกอบด้วย ด้านสัจจะ ความจริง ด้านทมะ การฝึกตน ด้านขันติ ความอดทน และด้าน
จาคะ การเสียสละ อิทธิพลร่วมกันต่อการพัฒนาประสิทธิผลการส่งเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑ และร่วมกันอธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 
๓๑.๗๐ จึงยอมรับสมติฐานที่ ๒ ปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรม และปัจจัยฆราวาสธรรม ๔ มีอิทธิพล
ร่วมกันต่อการพัฒนาประสิทธิผลการส่งเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑  และร่วมกันอธิบายความแปรผันได้ถึงร้อยละ ๓๗.๕๐ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ ๓ 
 ๓. การพัฒนาประสิทธิผลการส่งเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ ประการที่ ๑ การพัฒนาองค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
องค์กร โดยองค์กรมีความเท่าเทียมกัน มีสมานฉันท์ ด าเนินไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นเอกภาพ ได้รับ
ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ประการที่ ๒ การปรับตัวขององค์กร
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยเป็นองค์กรแห่งจริยธรรม มีกระบวนการท างานแบบพลวัฒน์ มี
เครือข่ายจริยธรรมภายนอก มีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการปรับกระบวนการ
ท างานที่ตามสภาพแวดล้อม ประการที่ ๓ การปรับตัวขององค์กรให้สอดคล้องกับสังคม โดยเป็น
องค์กรแห่งจริยธรรมเพ่ือสังคม ที่เกิดการปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม สังคมให้ความไว้วางใจ และเป็นผู้น าด้านจริยธรรมของสังคม และประการที่ ๔ ผลผลิตของ
องค์ คือเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือให้ทุกส่วนได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม องค์กรมี
ทนายความที่มีคุณภาพ องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย การร้องเรียนเรื่องผิดจริยธรรมลดลง 
และองค์กรมีคุณภาพในระดับสากล 
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Abstract 

 Objectives of this research were: 1. To study the effectiveness of ethics 

promotion of the Lawyers Council under the Royal Patronage, 2. To study factors 

affecting the effectiveness of ethics promotion of the Lawyers Council under the 

Royal Patronage and 3. To propose effectiveness development of ethics promotion 

of the Lawyers Council under the Royal Patronage.  

 Methodology was the mixed methods: The quantitative research, data 

were collected from 400 by simple random sampling from the populations of 90,421 

people who were the lawyer-members of Lawyers Council under the Royal 

Patronage. The tool used for data collection was 5 rating scales questionnaires with 

the reliability value at 0.913. The statistics used were Frequency, Percentage, Mean, 

Standard Deviation, SD. and Multiple Regression Stepwise. The qualitative research, 

data were collected by in-depth interviewing with 18 key informants and 9 

participants in focus group discussion. The data were analyzed by content descriptive 

interpretation. 

 Findings were as follows:  

 1. The ethics promotion by overall was at high level (x� = 4.12, S.D. = 

0.71), the four Gharāvāsa-dhamma by overall was at high level (x� = 4.04, S.D. = 0.73) 



ง 

and the effectiveness development of ethics promotion of the Lawyers Council 

under the Royal Patronage by overall was at high level (x� = 4.10, S.D. = 0.69). 

 2. The factors of ethics promotion consisted of ethical knowledge, ethical 

attitude, ethical reasoning and ethical behavior that affected the effectiveness 

development of ethics promotion of the Lawyers Council under the Royal Patronage 

at the statistically significant level of 0.01 and could together explain the variations 

up to 39.50% accepted first hypothesis. The factors of 4 Gharāvāsa-dhamma 

included Sacca, Dama, Khanti and Cāga affected the effectiveness development of 

ethics promotion of the Lawyers Council under the Royal Patronage at thestatistically 

significant level of 0.01 and could together explain the variations up to 31.70% 

accepted second hypothesis. The factors of ethics promotion and 4 Gharāvāsa-

dhamma affected to the effectiveness development of ethics promotion of the 

Lawyers Council under the Royal Patronage at the statistically significant level of  

0.01 and could  together explain the variations up to 31.70% accepted third 

hypothesis 

 3. The effectiveness development of ethics promotion of the lawyers 

Council under the Royal Patronage consisted of: 1) unity in the organization 

development aspect was that there was equality, reconciliation in the organization 

that united to achieve the goals of the organization, stakeholders to receive benefits 

equally and the personnel are friendly with  one another, 2) adaptation of the 

organization to the environment aspect was that there was a dynamic work process, 

an external ethical network, adaptation to the current situation and adapting work 

processes according to the environment, 3) adaptation of the organization to the 

society aspect was that  there was adapting of organization in line with society, the 

organization was accepted by society and the organization was the ethical leader of 

society and 4) productivity of the organization aspect was that, all participants 

involved received fair benefits equally, the organization has qualified lawyers, the 

organization succeeded according to the set goals, fewer ethical complaints and the 

organization was qualified at the international level.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ดุษฎีนิพนธฉบับนี้  สําเร็จลุลวงเปนไปดวยดี  เพราะไดรับการอนุเคราะหชวยเหลือจาก

หลายทานเปนอยางดีตลอดมา ผูจัดทําขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง ไว ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป และ

ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประธานท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ และ รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 

รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝายวิชาการ อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

 ขอกราบขอบพระคุณ  รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร และผศ.ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ อาจารย

ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตรท่ีไดใหความเมตตาแนะนําในการ

ปรับปรุงแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ขอบคุณคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ  ท่ีไดใหคําแนะนําในการปรับแกจนดุษฎีนิพนธ

เลมนี้ถูกตองสมบูรณ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกทานท่ีหวงใย เปนกําลังใจ ใหคําแนะนําชวยเหลือจนดุษฎี

นิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

 ประโยชนอันพึงมีจากดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ขอมอบบูชาคุณบิดา มารดา ครูอาจารย และ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย  ตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบันและขอมอบแกบุคคลผูมีสวนสําคัญตอความสําเร็จในการทําดุษฎีนิพนธฉบับนี้และผูมี

สวนชวยเหลือท่ีมิอาจกลาวนามไดท้ังหมดในท่ีนี้  จึงขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

กอปรลาภ อภัยภักดิ์ 

กันยายน ๒๕๖๔ 



สารบัญ 
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สารบัญตาราง  ซ 

สารบัญแผนภาพ  ฏ 
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บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 ๒.๑ หลักฆราวาสธรรม ๔ ๑๐ 

 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผล ๑๔ 

 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรม ๒๕ 

 ๒.๔ การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ๖๓ 

 ๒.๕ ขอมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย ๖๙ 

 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๗๒ 

 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวจิัย ๘๘ 
    

บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย  

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๙๐ 

 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ๙๑ 

 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๙๕ 
 



ช 

 
 

สารบัญ (ตอ) 

 เรื่อง  หนา 

บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะหขอมูล  

 ๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ๙๙ 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ๑๐๒ 

  ๔.๒.๑  ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภ ๑๐๒ 

  ๔.๒.๒  ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม

ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ๑๑๗ 

  ๔.๒.๓  การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ๑๕๕ 

 ๔.๓ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ ๑๗๑ 

 ๔.๓ องคความรู ๑๗๓ 
    

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๘๐ 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๘๔ 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๑๘๙ 

บรรณานุกรม  ๑๙๒ 

ภาคผนวก  ๒๐๒ 

 ภาคผนวก ก  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ๒๐๓ 

 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะหผู เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

เครื่องมือวิจัย 

๒๑๖ 

 ภาคผนวก ค  ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 

เปนรายขอ (IOC) ของแบบสอบถาม 

๒๑๙ 

 ภาคผนวก  ง  ผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) ๒๒๗ 

 ภาคผนวก จ  หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ๒๓๐ 

 ภาคผนวก ฉ  ภาพกการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ๒๓๔ 

 ภาคผนวก ช  หนังสือขอความอนุเคราะหในการเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ ๒๔๑ 

 ภาคผนวก ฌ  ประมวลภาพจากการสนทนากลุมเฉพาะ ๑๔๕ 

ประวัติผูวิจัย  ๒๔๗ 



ซ 

 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี           หนา 

๒.๑  ฆราวาสธรรม ๔ ๑๓ 

๒.๒  ความหมายของปริสิทธิผล ๑๗ 

๒.๓  วิธีการวัดหรือประเมินประสิทธิผล ๒๐ 

๒.๔  การจัดการองคการท่ีมีประสิทธิผล ๒๔ 

๒.๕  ความหมายของจรยิธรรม ๒๙ 

๒.๖  ความสําคัญของจริยธรรม ๓๒ 

๒.๗  ประเภทของจริยธรรม ๓๗ 

๒.๘  ประโยชนของจริยธรรม ๔๑ 

๒.๙ องคประกอบของจริยธรรม ๔๖ 

๒.๑๐ เปรียบเทียบการตัดสินใจและใชเหตุผลแบบไทยและทฤษฎีของโคลเบิรก ๕๕ 

๒.๑๑ ทฤษฎีเก่ียวกับจริยธรรม ๖๒ 

๒.๑๒ การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ ๖๙ 

๒.๑๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมจริยธรรม ๗๘ 

๒.๑๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผล ๘๓ 

๒.๑๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับฆราวาสธรรม ๘๗ 

๔.๑ จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๑๐๐ 

๔.๒ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา 

ทนายความ ในระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม โดยภาพรวม ๑๐๒ 

๔.๓ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม 

ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม   

ดานความรูเชิงจรยิธรรม ๑๐๓ 

๔.๔ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม 

ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม   

ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม ๑๐๔ 

๔.๕ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ 

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม   

ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม ๑๐๕ 

 



ฌ 

 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี           หนา 

๔.๖ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม 

ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม   

ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ๑๐๖ 

๔.๗ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา 

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยภาพรวม ๑๐๗ 

๔.๘ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ 

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักฆราวาสธรรม  ดานสัจจะ ความจริง ๑๐๘ 

๔.๙ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ 

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักฆราวาสธรรม  ดานทมะ การฝกตน ๑๐๙ 

๔.๑๐ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักฆราวาสธรรม  ดานขันติ ความอดทน ๑๑๐ 

๔.๑๑ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักฆราวาสธรรม  ดานจาคะ การเสียสละ ๑๑๑ 

๔.๑๒ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม 

ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยภาพรวม ๑๑๒ 

๔.๑๓ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม 

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ  ดานความเปนอันหนึ่ง 

อันเดียวกันในองคกร ๑๑๓ 

๔.๑๔ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม 

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ  ดานการปรับตัวขององคกร 

ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม ๑๑๔ 

๔.๑๕ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม 

ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ  ดานการปรับตัวขององคกรใหสอดคลอง 

กับสังคม ๑๑๕ 

๔.๑๖ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม 

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ  ดานผลผลิตขององคกร ๑๑๖ 

 

 



ญ 

 
 

สารบัญตาราง (ตอ)  
 

ตารางท่ี           หนา 

๔.๑๗ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  

สําหรับการทดสอบสมมติฐานท่ี ๑ ๑๑๗ 

๔.๑๘ ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) สําหรับการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี ๑ ๑๑๘ 

๔.๑๙ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  

สําหรับการทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ ๑๑๙ 

๔.๒๐ ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) สําหรับการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี ๒ ๑๒๐ 

๔.๒๑ ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) โดยกําหนดให 

ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X๑) และปจจยัฆราวาสธรรม ๔ (X๒) เปนตัวแปรอิสระ 

การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรม 

ราชูปถัมภ (Y) เปนตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้คือ ๑๒๑ 

๔.๒๒ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผล 

การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัย 

การสงเสริมจริยธรรม ดานความรูเชิงจริยธรรม ๑๒๗ 

๔.๒๓ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผล 

การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็น 

ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม ๑๓๑ 

๔.๒๔ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผล 

การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็น 

ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม ๑๓๕ 

๔.๒๕ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผล 

การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็น 

ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ๑๓๙ 

๔.๒๖ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผล 

การสงเสริมจรยิธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็น 

ปจจัยฆราวาสธรรม ๔ ดานสจัจะ ความจริง ๑๔๒ 

 



ฎ 

 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี           หนา 

๔.๒๗ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผล 

การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็น 

ปจจัยฆราวาสธรรม ๔ ดานทมะ การฝกตน ๑๔๖ 

๔.๒๘ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผล 

การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็น 

ปจจัยฆราวาสธรรม ๔ ดานขันติ ความอดทน ๑๕๐ 

๔.๒๙ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผล 

การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็น 

ปจจัยฆราวาสธรรม ๔ ดานจาคะ การเสียสละ ๑๕๔ 

๔.๓๐ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม 

ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร ๑๕๘ 

๔.๓๑ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม 

ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ดานการปรับตัวขององคกร 

ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม ๑๖๒ 

๔.๓๒ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม 

ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ดานการปรับตัวขององคกร 

ใหสอดคลองกับสังคม ๑๖๖ 

๔.๓๓ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม 

ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ดานผลผลิตขององคกร ๑๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฏ 

 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพท่ี หนา 

๒.๑ โครงสรางทางจิต ๖ ข้ัน ของจริยธรรมในมนุษย ๕๓ 

๒.๒ ทฤษฎีตนไมจรยิธรรมระบจุติลักษณะ ๘ ประการ ๕๘ 

๒.๓  กรอบแนวคิดในการวจิัย ๘๙ 

๔.๑  ความรูเชิงจริยธรรม ๑๒๗ 

๔.๒  ทัศนคติเชิงจริยธรรม ๑๓๑ 

๔.๓  เหตุผลเชิงจริยธรรม ๑๓๕ 

๔.๔  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ๑๓๙ 

๔.๕  สัจจะ ความจริง ๑๔๓ 

๔.๖  ทมะ การฝกตน ๑๔๗ 

๔.๗  ขันติ ความอดทน ๑๕๑ 

๔.๘  จาคะ การเสียสละ ๑๕๔ 

๔.๙  ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร ๑๕๘ 

๔.๑๐  การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม ๑๖๒ 

๔.๑๑  การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม ๑๖๖ 

๔.๑๒  ผลผลิตขององคกร ๑๗๐ 

๔.๑๓  องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย ๑๗๔ 

๔.๑๔  องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย ๑๗๘ 

 

  



ฐ 

 
 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

 

การใชอักษรยอ 

 อักษรยอชื่อคัมภีรในวิทยานิพนธนี้ ใชอางอิงจากคัมภีรพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับ 

มหาจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐  และพระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                

เฉลิมพระเกียรติพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙  คัมภีรอรรถกถาภาษา

บาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังตอไปนี้ 

 

คํายอเกี่ยวกับพระไตรปฎก 

การอางอิงพระไตรปฎกอางท้ังฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย ใชระบุชื่อคัมภีร และระบุถึง 

เลม/ขอ/หนา ตามลําดับ เชน วิ.มหา. (บาลี) ๕/๑๖/๑๕. หมายถึง คัมภีรวินยปฎก มหาวิภงฺคปาลิ 

ภาษาบาลี เลม ๕ ขอ ๑๖ หนา ๑๕ วิ.มหา. (ไทย) ๕/๑๖/๒๑-๒๒. หมายถึง คัมภีรวินัยปฎก         

มหาวิภังค ภาษาไทย เลม ๕ ขอ ๑๖ หนา ๒๑-๒๒ เปนตน 

 

พระสุตตันตปฎก 

ขุ.สุ  (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต     (ภาษาไทย) 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ๑.๑.๑ ความเปนมา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ง. บัญญัติใหมีการ

ปฏริูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมเพ่ือใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชาโดยกําหนด

ระยะเวลาดําเนินงานในทุกข้ันตอน ชัดเจน และมีกลไกชวยเหลือประชาชนผูขาดแคลนทุนทรัพยให

เขาถึงกระบวนการยุติธรรม มีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและความไม

เปนธรรมในสังคม ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาใหมีการตรวจสอบและถวงดุลระหวาง

พนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอยางเหมาะสม สรางความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีของ

พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ พัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ 

ตลอดจนเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรในกระบวนการยุติธรรมใหมุงอํานวยความยุติธรรมแก

ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว และพัฒนาใหกระบวนการยุติธรรมของไทยมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน สามารถอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนโดยสะดวก รวดเร็วและประหยัด นําไปสูสังคมท่ีมี

ความสงบสุข เปนธรรม และประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย ม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน0

๑ 

 กระบวนการยุติธรรมเปนกลไกสําคัญของรัฐในการสรางความเปนธรรมและความสงบ

เรียบรอยของสังคม นอกจากนี้ยังเปนกฎเกณฑกติกาและผูรักษากฎเกณฑกติกาทุกกลไกของรัฐ ท้ังนี้ 

ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวกระบวนการยุติธรรมตองมีคุณภาพ เปนท่ีเชื่อถือของประชาชนจึงจะ

สามารถสรางความสงบเรียบรอยและความเปนธรรมในสังคมไดอยางยั่งยืน รัฐจึงจําเปนตองปรับปรุง

คุณภาพกระบวนการยุติธรรมอยางตอเนื่อง มีสมรรถนะเทาทัน ความซับซอนของสังคมในยุคโลกาภิวัตน  

ถึงแมกระบวนการยุติธรรมของไทยผานการปฏิรูปดานโครงสราง กระบวนการทํางาน และการ

คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแลวหลายครั้ง แตยังคงปรากฏขอวิพากษวิจารณการดําเนินงาน

ของกระบวนการยุติธรรมท้ังในแงของความลาชาในการดําเนินงาน อุปสรรคในการเขาถึง รวมไปถึง

                                                           
 ๑รั ฐ ธร รม นูญแห ง ร าชอานาจั กร ไทย  พุทธศั ก ร าช  ๒๕๖๐ ,  ( ออนไลน ) ,  แหล ง ท่ี ม า  :  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF, สืบคนขขอมูลเมื่อวันท่ี ๑๙ เมษายน 

๒๕๖๓. 



๒ 

 

ความเหลื่อมล้ําในการบังคับใชกฎหมาย และความถูกตองของการดําเนินงานอยูเปนประจํา นั่นก็

แสดงถึงผลสะทอนใหเห็นถึงความไมเชื่อม่ันของประชาชนตอกระบวนการยุติธรรมของประเทศ1

๒ 

 ดวยเหตุดังกลาวนั้น สภาทนายความ ซ่ึงเปนสถาบันหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของ

ประเทศไทย ท่ีสําคัญทางดานกฎหมาย เปนองคกรสําหรับผูประกอบวิชาชีพทนายความ มีชื่อเต็ม

เรียกวา สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ มีสถานะเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติ

ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ วัตถุประสงคของสภาทนายความคือ เพ่ือสงเสริมการศึกษาและการ

ประกอบวิชาชีพทนายความ เพ่ือควบคุมมรรยาททนายความ เพ่ือสงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติ

ของสมาชิกสภาทนายความ เพ่ือจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสภาทนายความ และสงเสริมชวยเหลือ 

แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนในเรื่องเก่ียวกับกฎหมาย เม่ือประชาชนประสบปญหา

ดานกฎหมายหรือคดีความตาง ๆ สามารถขอคําปรึกษากฎหมายฟรีไดจากสภาทนายความไดเลย ซ่ึง

สภาทนายความจะมีทนายอาสาคอยใหคําปรึกษา แนะแนว และชวยเหลือแกประชาชนท่ัวไป 

 เนื่องจากวิชาชีพกฎหมายตองทําดวยเจตนารับใชประชาชน ประโยชนสวนตัวท่ีจะเปนผล

ไดแกผูประกอบวิชาชีพเองมีความลดหลั่นลงไป ซ่ึงตางจากธุรกิจหรืออาชีพอ่ืน ๆ กิจการดานกฎหมาย

เปนกิจการท่ีจําเปนแกประชาชนของรัฐ ผูประกอบการวิชาชีพกฎหมายตองใชความรูความชํานาญ

พิเศษ สภาพของอาชีพจึงเปนการผูกขาด การผูกขาดถาไมมีการควบคุม ยอมนําไปสูการหาประโยชน

เกินขอบเขต ดังนั้นเพ่ือมิใหมีการเอาเปรียบบีบบังคับเกินขอบเขตหรือมิใหมีความประพฤติในทางท่ีไม

ชอบไมควร จึงตองจัดใหมีองคการเพ่ือควบคุมผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย วิชาชีพทนายความเปน

อาชีพอิสระและมีความรับผิดชอบสูงตอสังคมไทย ซ่ึงเปนสาขาหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม 

ทนายความจําเปนตองมีคุณสมบัติพิเศษท้ังในดานความรูและคุณธรรม จึงตองมีการควบคุมการ

ประกอบวิชาชีพ องคการควบคุมการประกอบวิชาชีพทนายความ ไดแก สภาทนายความ เปนองคกร

ผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายท่ีสําคัญอยางยิ่งสถาบันหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

และนานาประเทศ มีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายกอตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 

๒๕๒๘ โดยมีนายกและกรรมการสภาทนายความท่ีไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกทนายความท่ัว

ประเทศเปนผูบริหาร2

๓ 

 จากพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และขอบังคับสภาทนายความวาดวยการ

พิจารณาคดีมารยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ กระบวนการพิจารณาคดีมารยาททนายความ ยังมี

                                                           
 ๒คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม, แผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการ

ยุติธรรม ๒๕๖๑, [ออนไลน],   แหลงท่ีมา : https://www.senate.go.th/document/mSubject/Ext79/7966 

3_0001.PDF, [๑๙ เมษายน ๒๕๖๓]. 

 ๓วิกิพีเดีย, สภาทนายความ (ประเทศไทย), [ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://th.wikipedia.org/ 

wiki/สภาทนายความ_(ประเทศไทย) [๑๙ เมษายน ๒๕๖๓]. 

https://www.senate.go.th/document/mSubject/Ext79/
https://th.wikipedia.org/


๓ 

 

ปญหาซ่ึงกอใหเกิดความไมเปนธรรมอยูหลายประการดวยกัน ไดแกปญหาความโปรงใสและความเปน

กลางในการพิจารณาคดีมารยาททนายความ ท่ีไมมีบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมเก่ียวของใน

คณะกรรมการสอบสวนหรือคณะกรรมการมารยาททนายความเลยมีเพียงแตทนายความดวยกัน

เทานั้นท่ีเปนคณะกรรมการดังกลาว จึงมีปญหาในเรื่องความโปรงใสและความเปนกลางได ปญหา

ความลาชาในกระบวนการพิจารณาคดีมรรยาททนายความท่ีไมมีการกําหนดระยะเวลาไวอยางชัดเจน

ในข้ันตอนการสอบสวนและการพิจารณาคดีของคณะกรรมการมรรยาททนายความจนทําใหมีปญหา

เรื่องลาชา  

 ๑.๑.๒ ความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบัน ยังขาดแคลนทนายความอาสา ทนายความขอแรงท่ีมีความรูความสามารถ

ประสบการณเพียงพอในการวาความ ทนายความอาสาและทนายความขอแรงขาดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ี โดยเฉพาะคาตอบแทนสงผลใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม ไมมีมาตรฐาน

และคุณภาพตามความตองการของประชาชน ท้ังท่ีสิทธิท่ีสําคัญของผูตองหาหรือจําเลยในการ

ดําเนินคดีอาญาคือ “สิทธิท่ีจะมีท่ีปรึกษาดานกฎหมาย (Right to a Consult)” ซ่ึงเปนหนาท่ีของรัฐ

จะตองจัดหาใหเพ่ือประโยชนตอการอํานวยความยุติธรรมและความเทาเทียมกันระหวางโจทกและจําเลย

เม่ืออยูในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ปญหาสําคัญท่ีพบในการไดรับทนายความของผูตองหาหรือ

จําเลยจากรัฐ ไดแกประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของระบบการชวยเหลือทางกฎหมายดาน

ทนายความจากรัฐเม่ือเปรียบเทียบกับการปฏิบัติหนาท่ีของทนายความท่ีไดรับการวาจางมีมาตรฐาน

แตกตางกันมาก จําเปนตองไดรับการปฏิรูปเพ่ือเปนหลักประกันสิทธิท่ีจะไดรับความยุติธรรมและความ

เทาเทียมกันจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแกจําเลยใหเกิดประสิทธิภาพ การจัดหาทนายความให

อยางเดียวยังไมเพียงพอตองปรับปรุงใหจําเลยไดรับทนายความท่ีมีคุณภาพมีความรูความเชี่ยวชาญใน

ระดับมาตรฐาน และมีความชํานาญในประเภทคดีท่ีชวยเหลือ จึงจะเปนหลักประกันสิทธิของผูตองหา

หรือจําเลยไดอยางแทจริง3

๔ 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพทนายความ จึงเปนแนวทางปฏิบัติในการประกอบ

วิชาชีพ ซ่ึงจะทําใหเกิดประโยชนกับประชาชนเปนโดยสวนรวม การประกอบวิชาชีพทนายความเปน

งานท่ีตองใชกฎหมายเปนหลัก หากผูใชกฎหมายไมมีหลักคิดใหอยูในกรอบของจริยธรรมในวิชาชีพ

แลว การใชกฎหมายก็ยอมไมเกิดความเปนธรรมกับประชาชน และไมเกิดประโยชนกับการอํานวย

ความยุติธรรมของรัฐ ฉะนั้นแลว ผูประกอบวิชาชีพทนายความควรธํารงไว ซ่ึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพทนายความ ซ่ึงเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ
                                                           
 ๔สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และท่ีปรึกษา

กฎหมายเด็กหรือเยาวชน, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://jla.coj.go.th/cms/s17/u672/ [๑๙ เมษายน 

๒๕๖๓]. 



๔ 

 

ทางกฎหมายอยางเปนธรรมตามมาตรฐานสากล และผดุงความยุติธรรมของบานเมืองควบคูกันไป ขอ

ควรประพฤติปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพ เพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพเปนทนายความท่ีดี คือ ตองมี

คุณธรรมจริยธรรม และตองมีความรับผิดชอบตอสังคมและประชาชน  

 ดังนั้น มรรยาทอันเปนจริยธรรมในวิชาชีพทนายความจึงเปนสิ่งควรปฏิบัติ การปฏิบัติ

ตามหลักวิชาชีพทนายความอยางถูกตองครบถวน จะทําใหทนายความมีหลักปฏิบัติตนในการ

ประกอบวิชาชีพทนายความอยางถูกตอง เปนการปฏิบัติตามหลักธรรมและจรรยาในวิชาชีพท่ีมุง

เพ่ือใหเปนทนายความท่ีดีของประชาชน เพ่ือความเจริญรุงเรืองในการประกอบวิชาชีพ และเพ่ือให

ประชาชนไดรับบริการทางวิชาชีพกฎหมายในมาตรฐานท่ีสูงข้ึนทนายความท่ีปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ

ทนายความไดอยางครบถวนนั้น จะสงผลใหเอ้ือประโยชนและโอกาสแกอาชีพทนายความ อันสงผลให

การประกอบวิชาชีพทนายความเปนสัมมาชีพทรงคุณคาและคุณประโยชนอยางอนันตตอสวนรวม

สืบไป จึงนําไปสูการทําวิจัยเรื่องนี้ เพ่ือหาคําตอบวา การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภเปนอยางไร มีประสิทธิผลหรือไม มากนอยเพียงใด และ

แนวทางการเสริมสรางจริยธรรมและมรรยาททนายความของสภาทนายความใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึนควรเปนอยางไร 

๑.๒ คําถามการวิจัย 

 ๑.๒.๑ ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ อยูใน

ระดับใด 

 ๑.๒.๒  ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ มีอะไรบาง 

 ๑.๒.๓ การพัฒนาการสรางเสริมประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ใน

พระบรมราชูปถัมภควรเปนอยางไร 

 

  



๕ 

 

๑.๓ วัตถุประสงคการวิจัย 

 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ 

 ๑.๓.๒  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ใน

พระบรมราชูปถัมภ 

 ๑.๓.๓  เพ่ือนําเสนอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระ

บรมราชูปถัมภ 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความใน

พระบรมราชูปถัมภ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังนี้ 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภซ่ึงประกอบดวย ๑. ฆราวาสธรรม ๔ 4

๕ 

ประกอบดวย ๑) สัจจะ ความจริง ๒) ทมะ การฝกตน ๓) ขันติ ความอดทน ๔) จาคะ ความเสียสละ 

๒. การสงเสริมจริยธรรม5

๖ ๑) ความรูเชิงจริยธรรม ๒) ทัศนคติเชิงจริยธรรม ๓) เหตุผลเชิงจริยธรรม 

๔) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ๓. การพัฒนาประสิทธิผล ๔ ประการ 6

๗ ประกอบดวย ๑) ความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันในองคการ (Integration) ๒) การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม  (Adaptability) ๓) การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม (Social 

Relevance) ๔) ผลผลิตขององคการ (Productivity) โดยกําหนดตัวแปรดังนี้ 

  ตัวแปรตน 

  ๑) การสงเสริมจริยธรรม ประกอบดวย  

   ๑.๑) ความรูเชิงจริยธรรม  

   ๑.๒) ทัศนคติเชิงจริยธรรม  

   ๑.๓) เหตุผลเชิงจริยธรรม  

   ๑.๔) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

                                                           
 

๕
ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๑๑/๓๖๑. 

 ๖ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก, รายงานการวิจัยเร่ืองจริยธรรมของเยาวชนไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๐), หนา ๔-๖. 

 ๗อรุณ รักธรรม, พฤติกรรมมนุษยในองคการ, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๕๕), 

หนา ๒. 



๖ 

 

  ๒) ฆราวาสธรรม ๔ ประกอบดวย  

   ๒.๑) สัจจะ ความจริง  

   ๒.๒) ทมะ การฝกตน  

   ๒.๓) ขันติ ความอดทน  

   ๒.๔) จาคะ ความเสียสละ 

  ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ๔ ประการคือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคการ (Integration) การปรับตัวของ

องคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม (Adaptability) การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม 

(Social Relevance) และผลผลิตขององคการ (Productivity) 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตดานประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความใน

พระบรมราชูปถัมภครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไว ดังนี้  

 ๑. ประชากร ไดแก ทนายความในสังกัดสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน 

๙๐,๔๒๑ คน7

๘ 

 ๒. ผูใหขอมูลสําคัญสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  เปนบุคลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ และผู

มีสวนเก่ียวของ ในการวิจัยครั้งนี้จะทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจงผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๘ รูป

หรือคน ดังนี้ 
    ๑) ผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา จํานวน ๒ รูปหรือคน  

   ๒) ผูบริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน ๓ คน  

   ๓) ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมจริยธรรม จํานวน ๑๑ คน  

   ๔) นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๒ คน 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 ทนายความภายใตสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ท่ัวประเทศไทย 

 ๑.๔.๔ ขอบเขตดานเวลา 

 ระยะเวลาในการวิจัยในครั้งนี้ เริ่มตั้งแตเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๓ – เดือนมิถุนายน 

๒๕๖๔ รวมเปนระยะเวลา ๑๗ เดือน 

  

                                                           
 

๘
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ, สถิติทนายความ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://www. 

isranews.org/isranews-news/76820-lawyerscouncil76820.html [๑๐ มกราคม ๒๕๖๔]. 



๗ 

 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี ๑ ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม มีอิทธิพลตอการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

 สมมติฐานท่ี ๒ ปจจัยฆราวาสธรรม ๔ มีอิทธิพลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

 สมมติฐานท่ี ๓ ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมและปจจัยฆราวาสธรรม ๔ มีอิทธิพลการ

พัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 ๑.๖.๑ การสงเสริม หมายถึง การใหความสําคัญหรือการจัดการหรือการสนับสนุนท่ีสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภดําเนินการหรือจัดการอบรมเก่ียวกับการพัฒนาหรือสงเสริม

จริยธรรมใหแกทนายความ 

 ๑.๖.๒ สภาทนายความ หมายถึง องคกรผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายท่ีสําคัญอยางยิ่ง

สถาบันหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและนานาประเทศ มีสถานะเปนนิติบุคคลตาม

กฎหมายกอตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 ๑.๖.๓ การพัฒนาประสิทธิผล หมายถึง การปฏิบัติการท่ีทําใหเกิดปริมาณและคุณภาพสูง

สุดในการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ ๔ ประการ

คือ  

 ๑) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคการ หมายถึง การพัฒนาประสิทธิผลโดยใชหลัก

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร ใหทนายความมีความสมานฉันทเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท้ัง

องคกร ปฏิบัติหนาท่ีตามหลักจริยธรรมโดยมีมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร ในกรณีท่ีมีการละเมิด

จริยธรรมผูละเมิดจะไดรับโทษตามโทษานุโทษโดยไมมีขอยกเวนอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงนําไปสู

ความสําเร็จขององคกรอยางเปนเอกภาพ 

 ๒) การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม หมายถึง การพัฒนา

ประสิทธิผลโดยใชหลักการปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม เพ่ือใหเกิดการสราง

วัฒนธรรมองคกร ใหเปนองคกรแหงจริยธรรม เกิดการสรางเครือขายระหวางองคกรภายนอกเพ่ือ

สงเสริมและสนับสนุนดานจริยธรรม เกิดการปรับโครงสรางองคกรและกระบวนการทํางานเพ่ือให

สอดคลองกับการใหบริการดวยความถูกตองยุติธรรมตามหลักจริยธรรม และเกิดกระบวนการปฏิบัติ

หนาท่ีแบบพลวัฒน ท่ีมีความยืดหยุนปรับตัวเขากับทุกสถานการณไดดี 

 ๓) การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม หมายถึง การพัฒนาประสิทธิผลโดยใช

หลักการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม เพ่ือใหเกิดการปรับตัวขององคกรเพ่ือใหสอดคลอง



๘ 

 

กับวัฒนธรรมทางสังคม เกิดเปนองคกรแหงจริยธรรมท่ีพรอมในการใหบริการแกสังคมเพ่ือความ

ถูกตองยุติธรรมแกทุกฝาย องคกรเปนท่ียอมรับและไววางใจของสังคมในดานกฎหมาย สามารถ

สงเสริมสนับสนุนและใหคําแนะนําดานจริยธรรมแกสังคมได 

 ๔) ผลผลิตขององคการ หมายถึง การพัฒนาประสิทธิผลโดยใชหลักผลผลิตขององคการ 

เพ่ีอใหองคกรประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดวางไว องคกรมีทนายความท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามหลักจริยธรรม ลูกความพึงพอใจตอการใหบริการ และผูมีสวนไดเสียไดรับ

ผลตอบแทนอยางเปนธรรม 

 ๑.๖.๔ การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ หมายถึง การสงเสริมจริยธรรมโดย

สภานายเปนผูดําเนินการสงเสริมแกทนายความ ใน ๔ ดาน คือ 

 ๑) ความรูเชิงจริยธรรม หมายถึง การสงเสริมจริยธรรมของสมาทนายความโดย

สนับสนุนใหทนายความมีความรูในเชิงจริยธรรม หาชองทางในการนําเสนอเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวกับ

ความรูเชิงวัฒนธรรมใหสามารถสืบคนและศึกษาเพ่ิมเติมได จัดการฝกอบรมพัฒนาทนายความ

เก่ียวกับความรูเชิงจริยธรรมอยางตอเนื่อง สงเสริมและสนับสนุนใหทนายความใชปญญาและเหตุผล

ในการแกไขปญหา 

 ๒) ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง การสงเสริมจริยธรรมของสมาทนายความโดยการ

สงเสริมทนายความใหมีทัศนคติในเชิงบวกตอการปฏิบัติตนใหถูกตองตามจริยธรรม สรางคานิยมรวม

ท่ีดีเก่ียวกับจริยธรรม มีการจัดโครงการหรือกิจกรรม ท่ีเปนการสนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจในการยึดม่ัน

ในหลักจริยธรรม และสงเสริมใหทนายความเกิดความยินดีและภาคภูมิใจเม่ือปฏิบัติตนถูกตองตาม

หลักจริยธรรม 

 ๓) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การสงเสริมจริยธรรมของสมาทนายความโดยมีการ

ฝกอบรมทนายเก่ียวกับการใหเหตุผลในเชิงจริยธรรม สงเสริมใหทนายความใชเหตุผลในการตัดสิน

แยกแยะถูกผิด ฝกอบรมทนายความใหเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหแยกแยะ และกอบรมเก่ียวกับ

ทักษะความสมามารถและประสบการณในการตัดสินใจ 

 ๔) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การสงเสริมจริยธรรมของสมาทนายความโดยการ

ฝกอบรมใหทนายความปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมาตามหลักจริยธรรม ฝกอบรมทนายความให

สามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม ฝกอบรมทนายความใหมีทักษะในการชวยเหลือ

และใหคําแนะนําดานจริยธรรมแกผูอ่ืนได และฝกอบรมทนายความเก่ียวกับจริยธรรมและมารยาท

การแสดงออกท้ังในหนาท่ีและนอกหนาท่ี 

 ๑.๖.๕ หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักฆราวาสธรรม ๔ ประการท่ีนํามาบูรณาการในการ

พัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม ประกอบดวย 



๙ 

 

 ๑) สัจจะ หมายถึง การสงเสริมจริยธรรมของสมาทนายความโดยใชหลักสัจจะ ความจริง 

ฝกอบรมทนายความดานความซ่ือสัตยในการปฏิบัติหนาท่ี สงเสริมสนับสนุนใหทนายความสื่อสารดวย

ขอมูลความจริง สงเสริมสนับสนุนใหทนายความมีความจริงใจตอผูอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ี และสงเสริม

และสนับสนุนใหทนายความบิดเบือนขอมูลอันเปนจริงเพ่ือประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง 

 ๒) ทมะ หมายถึง การสงเสริมจริยธรรมของสมาทนายความโดยใชหลักทมะ การฝกตน 

ฝกอบรมทนายความเก่ียวกับทักษะความรูและประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตองตามหลัก

จริยธรรม ฝกอบรมทนายความใหรูจักฝกฝนตนเองไมยอทอตอการปฏิบัติหนาท่ี ฝกอบรมทนายความ

ใหมีความยับยั้งชั่งใจในการกระทําใดๆ ท่ีอาจเปนการละเมิดตอจริยธรรม และสงเสริมและสนับสนุน

ใหทนายความไดศึกษาและพัฒนาความรูความสามารถของตนอยูเสมอ 

 ๓) ขันติ หมายถึง การสงเสริมจริยธรรมของสมาทนายความโดยใชหลักขันติ ความอดทน 

มีการฝกอบรมทนายความใหมีความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ี ฝกอบรมทนายความใหมีจิตใจท่ีม่ันคง

แนวแนไมหวั่นไหวในสภาวการณตางๆ ฝกอบรมทนายความใหมีความอดทนตอความลําบากทางกาย

และทางจิตใจ และสงเสริมและสนับสนุนใหทนายความมีความเขมแข็งยึดม่ันพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี

ใหถูกตองตามหลักจริยธรรม 

 ๔) จาคะ หมายถึง การสงเสริมจริยธรรมของสมาทนายความโดยใชหลักจาคะ ความ

เสียสละ มีการฝกอบรมใหความรูทนายความเก่ียวกับการเสียสละ สงเสริมใหทนายความรูจักเสียสละ

ประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม สงเสริมสนับสนุนใหทนายความมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอ

เพ่ือนมนุษย และสงเสริมใหทนายความมีจิตสาธารณะบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม 

๑.๗ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 ๑.๗.๑ ไดองคความรูเก่ียวกับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระ

บรมราชูปถัมภ 

 ๑.๗.๒  ไดองคความรูเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 ๑.๗.๓  ไดองคความรูในการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ใน

พระบรมราชูปถัมภ 

 ๑.๗.๔ ผลท่ีไดจากการวิจัยท่ีเปนองคความรูจะเปนขอมูลสําคัญตอหนวยงานเก่ียวกับ

กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในการดําเนินการ

หรือจัดการอบรมเก่ียวกับการพัฒนาหรือสงเสริมจริยธรรมแกทนายความใหมีจริยธรรมและมรรยาท

สภาทนายความ และสามารถนําผลการศึกษามาปรับใชในการจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานในท่ีทํางาน

และเผยแผเพ่ือใหเปนประโยชนตอสังคมและใหความรูแกประชาชนในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายได 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การศึกษาวิจัย นี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ ท้ังนี้เพ่ือใหการศึกษาคนควาสามารถดําเนินการตอบวัตถุประสงค

ท่ีตั้งไว โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของจากแหลง

วิชาการท่ีนาเชื่อถือไดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ สามารถนําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ หลักฆราวาสธรรม ๔ 

 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎเีก่ียวกับประสิทธิผล 

 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรม 

 ๒.๔ การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ 

  ๒.๕ ขอมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 

 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑ หลักฆราวาสธรรม ๔ 

 พุทธจริยธรรมท่ีนํามาสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ผูวิจัยไดนําหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาเปนแนวทางในการศึกษาหลักธรรมท่ีจะประยุกตใชกับการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความ คือหลักฆราวาสธรรม ๔ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ฆราวาสธรรม ๔ 

 หลักฆราวาสธรรม จําเปนอยางยิ่งตอการสรางความสงบสุขในสังคม หากคนในสังคมทุก

คนปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แลว ยอมอํานวยคุณประโยชนใหแกผูปฏิบัติตามท้ังในชาตินี้และในชาติหนา 

กอใหเกิดความสุขสวัสดี มีความราบรื่นในการดําเนินชีวิตและยังทําใหองคกรตาง ๆ ตลอดจนสังคม

เกิดความสงบเรียบรอย และยังพบวา หลักพุทธธรรมในขอนี้ยังสามารถชวยใหผูปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ

มอบหมายทํางานไดสําเร็จลุลวงตามเปาประสงคท่ีวางไวไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 



๑๑ 

 

 ฆราวาสธรรม ๔ 0

๑ คือ หลักธรรมสําหรับฆราวาส, ธรรมสําหรับการครองเรือน, หลักการ

ครองชีวิตของคฤหัสถ ธรรมะสําหรับความเปนฆราวาสท่ีดี เปนประชาชนท่ีดี หรือเปนผูรวมงานท่ีดี 

ซ่ึงมีอยู ๔ ขอดวยกัน คือ1

๒ 

 ๑) สัจจะ (Truth and Honesty) ความจริง, ซ่ือตรง ซ่ือสัตย จริงใจ พูดจริง ทําจริง เปน

เหตุใหนํามาซ่ึงความเชื่อถือหรือไววางใจกัน ดวยการฝกใหเปนคนจริง มีหลักเกณฑซ่ึงเปนผลท่ีไดมา

จากการพูดจริง ทําจริง ท้ังจริงตอตัวเองและจริงตอผูอ่ืน จริงตอเวลา จริงตอหนาท่ีการงาน ซ่ึงบุคคล

ประเภทนี้จะแสดงความรับผิดชอบออกได  

 ดังนั้น คนท่ีมีสัจจะ เขาจึงมีหลักประจําใจงาย ๆ วา ไมวาจะทําอะไรก็ตองทําใหดีท่ีสุดจะ

พูดจาอะไรก็ตองชัดเจนท่ีสุด ท้ังยังมีจิตใจก็ม่ันคงในศีลธรรม จึงทําใหประสบความสําเร็จและเจริญ 

กาวหนาอยางรวดเร็ว 

 ๒) ทมะ (Taming and Training Oneself; Adjustment) การฝกฝน, การขมใจ ฝกนิสัย 

ปรับตัว, รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวย

สติปญญา สัจจะจะไปไมไดถาหากเราไมรูจักควบคุมจิตใจตัวเอง ซ่ึงจิตมันจะคิดวุนวายสับสนดวย

อํานาจแหงกิเลส คือ รัก โลภ โกรธ หลง เขาครอบงํา จะทําใหตัวเราท้ิงสัจจะ เราจึงตองเอาทมะเขา

ควบคุมกํากับจิตใจตัวเองใหมีสติ และปญญาเพ่ือรูเทาทันจะไดรักษาสัจจะนั้นไวได ผูท่ีมีทมะเปน

หลักธรรมประจําใจจึงตองสามารถหยุดตัวเองได คือ ชนะใจตัวเอง ไมกระทําในเรื่องท่ีเสียหาย ไมทํา

ความชั่ว ไมถลําไปในทางท่ีเสื่อม นั่นคือ ตองรักษา ศีล ๕ ได และไมยุงเก่ียวกับอบายมุขท้ังปวง 

 ๓) ขันติ (Tolerance; Forbearance) ความอดทน, ตั้งหนาทําหนาท่ีการงานดวยความ

ขยันหม่ันเพียร เขมแข็ง อดทน ไมหวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไมทอถอย เปนคุณธรรมท่ีมีความสําคัญ

มากใชควบคุมพฤติกรรมอันไมพึงประสงคของท้ังคนและสัตว เปนบารมีธรรมในพระพุทธศาสนา  

 ๔) จาคะ (Liberality; Generosity) ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย และ

ผลประโยชนสวนตนได การสละสิ่งของอันเปนของ ๆ ตนแกบุคคลท่ีควรจะใหปน การสละอารมณบูด

และเนาออกจากใจ จะทําใหใจสะอาด สงบ สดชื่น เบิกบาน พรอมท่ีจะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น

และความตองการของผูอ่ืน พรอมท่ีจะรวมมือ ชวยเหลือ เอ้ือเฟอ เผื่อแผ จิตใจไมมีความคับแคบเห็นแก

ตนหรือเอาแต ใจตัว มีน้ําใจใหแกกัน 

 ฆราวาสธรรมเปนธรรมท่ีทําใหผูปฏิบัติเปนฆราวาสท่ีศักดิ์สิทธิ์มีคุณธรรม และยังไดให

ความหมายพรอมท้ังอธิบายถึงความหมายของฆราวาสธรรมแตละขอ ดังนี้2๓ 

                                                           
 ๑ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๑๑/๓๖๑. 

 ๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, กรุงเทพมหานคร 

:  มูลนิธิศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๙ หนา ๑๓๕. 

 ๓พระเผด็จ ทตฺตชีโว, ฆราวาสธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพนิวไวเต็ก, ๒๕๒๙), หนา ๒๑๐. 



๑๒ 

 

 ขอท่ี ๑ สัจจะ หมายถึง ความสัตย ความซ่ือ แบงตามศัพทไดเปน ๓ ลักษณะ คือ 

  ๑. มีความจริง คือ ไมเลน 

  ๒. มีความตรง คือ ความประพฤติทางกาย วาจาตรง ไมบิดพลิ้ว ไมบายเบี่ยง 

  ๓. มีความแทแท คือ ไมเหลวไหล 

  ในทางปฏิบัติ สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ คือ ถาทําอะไรแลว ทุมหมดตัว ซ่ึงถาแบง

ในทางปฏิบัติ จะแบงได ๕ ลักษณะ คือ 

  ๑. จริงตอหนาท่ี คือ ไมวาตนเองมีหนาท่ีอะไร ก็ทุมเท ทําหนาท่ีนั้นใหดีท่ีสุด 

    ๒. จริงตอการงาน คือ ถาไดรับมอบหมายงานอะไรมาก็ตามที ก็ตั้งใจทําใหดีท่ีสุด

เทาท่ีจะทําได แมวางานนั้นจะไมใชงานท่ีสําคัญหรืองานท่ีใหญโตก็ตามที 

   ๓. จริงใจกับเวลา หมายถึง ใชเวลาใหเปนประโยชน ใหคุมคามากท่ีสุด 

   ๔. จริงตอบุคคล หมายถึง คบกับใครก็ตองมีความจริงใจ ไมใชคบเพ่ือหวัง

ผลประโยชน 

   ๕. ตรงตอความดี หมายถึง ไมวาจะทําอะไรก็ตามจะตองมีคุณธรรมคอยกํากับอยู

เสมอไมทําใหคนอ่ืนไดรับความเดือนรอน 

  ขอท่ี ๒ ทมะ หมายถึง พยายามปรับปรุงตนเองใหดียิ่งข้ึนเรื่อย ๆ ขจัดนิสัยท่ีไมดีออกไป

เสียจากตนเอง พยายามฝกหัดบังคับใจตนเอง โดยเริ่มจากบังคับทีละเล็กทีละนอย เม่ือทําบอย ๆ ครั้ง

ก็จะทําใหเกิดเปนนิสัย 

  ขอท่ี ๓ ขันติ คือ ความอดทน ซ่ึงเปนลักษณะท่ีแสดงถึงความเขมแข็งทางจิตใจขันติมี ๔ 

ลักษณะคือ 

   ๑. อดทนตอความลาบากตรากตรําไดแกอดทนตอสภาพดินฟาอากาศภูมิประเทศท่ี

ทุรกันดารสามารถอดทนไดไมยอทอ 

  ๒. อดทนตอความทุกขเวทนาคืออดทนตอความเจ็บไขไดปวย 

   ๓. อดทนตอความเจ็บใจคืออดทนตอการกระทบกระเทือนเปรียบเปรยการทําใหเจ็บ

อกเจ็บใจ 

   ๔. อดทนตออํานาจกิเลสคือการไมเอาแตใจตนเองไมยอมสบายตอความฟุงเฟอ

ตางๆ และเปนขอท่ีตองใชความอดทนมากท่ีสุด 

  ขอท่ี ๔ จาคะ หมายถึงความเสียละ ตัดใจ ตัดกรรมสิทธิ์ของตน ตัดความยึดดถือความ

เสียสละ มี ๒ นัย คือ 

   ๑. สละวัตถุ หมายถึง การแบงปนกันกิน แบงปนกันใช การทําบุญใหทาน 

   ๒. สละอารมณ หมายถึง ไมผูกโกรธใคร ไมพยาบาท 



๑๓ 

 

 สรุปไดวา การนําฆราวาสธรรม ๔ มาใชในการสรางความผูกพันตอองคกรของสภา

ทนายความไดนั้น พนักงานผูนํามาปฏิบัติในการทํางานจะตองเกิดจากการการปฏิบัติอยางซ่ือตรง 

จริงใจ การใหคําชี้แจงแนะนําขอขัดของตาง ๆ เปนไปอยางถูกตอง ในบางครั้งเม่ือในสภาทนายความ

มีปญหาความขัดแยงหรือการกระทบกระท่ังกันกับเพ่ือนรวมงานอ่ืน ๆ จะสามารถควบคุมจิตใจตนเอง

ได และพรอมท่ีจะชวยเหลือใหความเอ้ือเฟอเผื่อแผเพ่ือนรวมงานในองคกรหรือหนวยงาน และอยาก

ใหองคกรสภาทนายความประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว  

ตารางท่ี ๒.๑ ฆราวาสธรรม ๔ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๑๑/๓๖๑ ฆราวาสธรรม ๔ 

๑) สัจจะ 

๒) ทมะ  

๓) ขันติ  

๔) จาคะ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) ๑. สัจจะ (Truth and Honesty) ความจริง 

๒. ทมะ (Taming and Training Oneself; 

Adjustment) การฝกฝน 

๓. ขันติ (Tolerance; Forbearance) ความ

อดทน 

๔. จาคะ (Liberality; Generosity) ความ

เสียสละ 

 

ทัตตชีโว ภิกขุ 

๑. สัจจะ หมายถึง ความสัตย ความซ่ือ 

๒. ทมะ หมายถึง พยายามปรับปรุงตนเองใหดี

ยิ่งข้ึนเรื่อย ๆ 

๓. ขันติ คือ ความอดทน 

๔. จาคะ หมายถึงความเสียละ ตัดใจ ตัด

กรรมสิทธิ์ของตน 

 

  



๑๔ 

 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 

 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การปฏิบัติการ (Performance) ท่ีทําใหเกิด

ปริมาณและคุณภาพสูงสุด เพราะแตละกิจกรรมหรือกิจการจะตองมีวัตถุประสงคและเปาหมาย การท่ี

จะปฏิบัติการเพ่ือท่ีบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ นั่น

ก็คือการปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิผลนั่นเอง ดังนั้นผูบังคับบัญชาท้ังหลายจึงมีความปรารถนาท่ีจะไดรับ

หรือไดเห็นประสิทธิผลของผลงานกอนสิ่งอ่ืนใด จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของปรากฏวามี

นักวิชาการไดใหความหมายของประสิทธิผลไวหลากหลาย ดังนี้ 

 ความหมายของประสิทธิผล  

 องคการมีประสิทธิผลถาองคการสามารถเพ่ิมพูนศักยภาพและวิสัยทัศนขององคการให

เจริญกาวหนา ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ความหมายของประสิทธิผลท้ังระดับบุคคล

และระดับองคการมีความหมายควบคุมท้ังผลการดําเนินงานท่ีสนองวัตถุประสงคไดผลดีท้ังเชิงปริมาณ

และคุณภาพยังครอบคลุมถึงกระบวนการดําเนินงานท่ีใชทรัพยากรอยางคุมคา และใชวิธีการปฏิบัติท่ี

เหมาะสมซ่ึงก็คือรวมถึงประสิทธิภาพนั่นเองและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ ควร

พิจารณา ๓ สวนประกอบกันตามลําดับของประสิทธิผลกลาวคือ3

๔ 

 ๑. ประสิทธิผลระดับบุคคล คือความตระหนักในผลการทํางานของพนักงานแตละบุคคล

ในองคการ ซ่ึงอาจพิจารณาไดจากการประเมินประสิทธิผลการทํางานของพนักงาน การไดรับคาจาง

เพ่ิมข้ึน การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณจากองคกรโดยปจจัยท่ีทําให

พนักงานมีประสิทธิผลไดแก ความสามารถของบุคคล ทักษะ ความรู ทัศนคติ แรงจูงใจและ

ความเครียด 

 ๒. ประสิทธิผลระดับกลุม ถือไดวามีความสําคัญตอประสิทธิผลขององคการเนื่องจากกลุม

คือการรวมตัวกันอยางงายๆ พนักงานในองคการ โดยกลุม ท่ีมีประสิทธิผลนั้นจะมีรูปแบบ

ความสัมพันธกันอยางเหนียวแนน เขมแข็ง และไดรับการสนับสนุนจากพนักงานในองคการมากกวา

กลุมท่ัว ๆ ไปในองคการปจจัยมีอิทธิพลตอประสิทธิผลระดับกลุม คือการประสานงานภาวะผูนํา 

โครงสรางของกลุม สถานภาพของกลุม บทบาท 

 ๓. ประสิทธิผลระดับองคการ ประกอบดวยประสิทธิผลระดับบุคคล และประสิทธิผล

ระดับกลุมกลาวคือ ประสิทธิผลของกลุมจะข้ึนอยูกับประสิทธิผลระดับบุคคล ในขณะท่ีประสิทธิผล

ขององคการจะข้ึนอยูกับประสิทธิผลระดับบุคคลและกลุม โดยความสัมพันธดังกลาวข้ึนอยูกับสภาพ

ขององคการ เชน ลักษณะงานขององคการ เทคโนโลยีท่ีนํามาใชในองคการ เปนตน ปจจัยท่ีมีอิทธิพล

                                                           
 ๔สุพจน ทรายแกว, ความรูท่ัวไปของการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

๒๕๕๕), หนา ๑๙. 



๑๕ 

 

ตอประสิทธิผลขององคการ ไดแกสภาพแวดลอม เทคโนโลยี กลยุทธ ทางเลือกโครงสรางองคกา รก

ระบวนการทํางาน และวัฒนธรรมองคการ 

 ประสิทธิผล  หมายถึง ความสามารถขององคการท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ๔ 

ประการคือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคการ (Integration) การปรับตัวขององคการให

สอดคลองกับสภาพแวดลอม (Adaptability) การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม (Social 

Relevance) และผลผลิตขององคการ (Productivity)4

๕ 

 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา คือ ตัวการสําคัญท่ีจะเปนเครื่อง

ตัดสินใจข้ันสุดทายวาการบริหารและองคการประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด  คําวา ประสิทธิผล ยัง

มีความแตกตางอยูในความเขาใจของนักวิชาการตางสาขากันอยูซ่ึงความหมายโดยตรงของประสิทธิผล

นั้นไดมีผูใหความหมายตาง ๆ ไวดังนี้   

 ประสิทธิผลเปนการสมดุลอยางดีท่ีสุดระหวางกิจกรรมดานการปรับตัวและการรักษา

สภาพ ดังนั้น กิจกรรมขององคการซ่ึงเปนเครื่องตัดสินการปฏิบัติขององคการวามีประสิทธิผลหรือไม 

จึงประกอบไปดวยกิจกรรมดังตอไปนี้ 

 ๑. การไดมาซ่ึงทรัพยากร 

 ๒. การใชปจจัยนําเขา (Input) อยางมีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับผลผลิต (Output) 

 ๓. การผลิตผลผลิตในรูปบริการหรือสินคา 

 ๔. การปฏิบัติงานดานเทคนิคและดานการบริหารอยางมีเหตุผล 

 ๕. การลงทุนในองคการ 

 ๖. การปฏิบัติตามหลักเกณฑของพฤติกรรม 

 ๗. การสนองตอบความสนใจท่ีแตกตางกันของบุคคลและกลุม5

๖ 

 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลสําเร็จของงานท่ีเปนไปตามความมุงหวัง 

(Purpose) ท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงค (Objective) หรือเปาหมาย (Goal) และเปาหมายเฉพาะ 

(Target) ไดแก 

 ๑. เปาหมายเชิงปริมาณ จะกําหนดชนิดประเภทและจํานวนของผลผลิตสุดทายท่ีตองการ

ไดรับเม่ือการดําเนินงานเสร็จสิ้นลง 

 ๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ จะแสดงถึงคุณคาของผลผลิตท่ีไดรับจากการดําเนินงานนั้น ๆ 

 

                                                           
 ๕อรุณ รักธรรม, พฤติกรรมมนุษยในองคการ, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๕๕), 

หนา ๒. 

 
๖
Gross, Bertram M., Concepts and controversy in organizational behavior, (Pacific 

Palisades, California: Goodyear, 2975), p. 302. 



๑๖ 

 

 ๓. มุงเนนท่ีจุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการดําเนินงานวา ไดผลตามท่ีต้ังไวหรือไม และท่ี

สําคัญตองมีตัวชี้วัด (Indicator) ท่ีชัดเจน6

๗ 

 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย

ท่ีตั้งไว (Effectiveness is to do right things) หรือความสามารถในการดําเนินการใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีวางไว จุดสําคัญของประสิทธิผลอยูท่ีความสัมพันธระหวางผลผลิตท่ีถูกคาดหวังตาม

วัตถุประสงคท่ีวางไวและผลผลิตจริงท่ีมีข้ึน7

๘  

 แนวคิดเก่ียวกับการใชระบบขององคการเปนเครื่องมือวัดความมีประสิทธิผลขององคการ 

โดยใชชื่อวา AGIL ซ่ึงระบุกิจกรรม ๔ ประเภทซ่ึงทุกองคการจําเปนจะตองกระทํา ประกอบดวย 

 ๑. การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 

 ๒. การบรรลุถึงเปาหมาย 

 ๓. การประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงนําไปสูความม่ันคงทางสังคม 

 ๔. สิ่งท่ีซอนเรนอยูภายในซ่ึงหมายถึงการรักษารูปแบบหรือการธํารงไวซ่ึงเอกลักษณ8๙  

 องคการท่ีปฏิบัติงานไดผลสูงสามารถปฏิบัติงานสนองตอบขอเรียกรองของสภาพแวดลอม

มากกวาองคกรคูแขง จึงทําใหองคกรคูแขงนั้นมีประสิทธิผลนอยกวา ท้ังองคการท่ีประสบความสําเร็จ

ท่ีสุดมีแนวโนมท่ีจะสามารถรักษาสภาวะแหงความแตกตางของโครงสรางใหสอดคลองกับความ

แตกตางกันของสวนตาง ๆ ของสภาพแวดลอม ซ่ึงองคการตองพ่ึงพาอาศัยกันท้ังยังมีความสามารถใน

การประสานความแตกตาง ใหสามารถทํางานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดดวยท้ังองคการ9

๑๐  

 กลาวโดยสรุปประสิทธิผล คือ ความสัมพันธระหวางปริมาณทรัพยากรท่ีใชกับปริมาณ

ผลผลิต ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงสิ่งสําคัญตอไปนี้ 

                                                           
 ๗อนันท งามสะอาด, การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ดวยกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการ, (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ, ๒๕๕๑), หนา ๑. 

 
๘
วรัท พฤกษกุลนันท, ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness), [ออนไลน], 

แหลงท่ีมา : http://peenet.blogspot.com/2008/07/efficiencyeffectivenessadministrator.html.สืบคน [๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 

 
๙
Parsons, Talcott, Suggestions for a Sociological Approach to the Theory of 

Organizational, in Complex Organizations: A Sociological Reader, by Amitai Etzioni, (New 

York: Holt, Rinehart & Winson, 1964), p. 44. 

 
๑๐

Lawrence & Lorsch, Organization and environment, (Boston, MA: Cambridge, 

1967), pp. 133-134. 

http://peenet.blogspot.com/2008/07/efficiencyeffectivenessadministrator.html.%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99


๑๗ 

 

 ๑) แสดงถึงความสามารถในการผลิต วัดจากแรงงาน เปนการวัดความสัมพันธของ

แรงงานท่ีใชกับผลผลิต ประสิทธิภาพ = จํานวนผลผลิต / จํานวนเจาหนาท่ี อาจใชตนทุนตอหนวย

สะทอนถึงประสิทธิภาพของการทํางาน 

 ๒) แสดงถึงความความคุมคาของการลงทุน วัดจากตนทุน เปนการวัดความสัมพันธของ

ตนทุนกับผลผลิต ประสิทธิภาพ= จํานวนผลผลิต/ จํานวนตนทุน ประสิทธิผลคือความสัมพันธระหวาง

ผลลัพธของการทํางานกับวัตถุประสงคประสิทธิผล = ผลลัพธของการทํางาน / จํานวนตนทุน

ประสิทธิผลเชิงตนทุนเปนความสัมพันธของตนทุนหรือทรัพยากรท่ีใชกับผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ประสิทธิผล 

เปนความสัมพันธระหวางผลลัพธของการทํางานกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

ตารางท่ี ๒.๒ ความหมายของประสิทธิผล 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

สุพจน ทรายแกว 

 

๑. ประสิทธิผลระดับบุคคล 

๒. ประสิทธิผลระดับกลุม 

๓. ประสิทธิผลระดับองคการ 

อรุณ รักธรรม 

 

๑. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคการ 

(Integration) 

๒. การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม (Adaptability) 

๓. การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม 

(Social Relevance) 

๔. ผลผลิตขององคการ (Productivity) 

Gross, Bertram M.  ๑. การไดมาซ่ึงทรัพยากร 

๒. การใชปจจัยนําเขา 

๓. การผลิตผลผลิตในรูปบริการหรือสินคา 

๔. การปฏิบัติงานดานเทคนิคและดานการ

บริหารอยางมีเหตุผล 

๕. การลงทุนในองคการ 

๖. การปฏิบัติตามหลักเกณฑของพฤติกรรม 

๗. การสนองตอบความสนใจท่ีแตกตางกันของ

บุคคลและกลุม 

 



๑๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ ความหมายของประสิทธิผล (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

อนันท งามสะอาด 

 

๑. ผลสําเร็จของงานท่ีเปนไปตามความมุงหวัง 

(Purpose) 

๒. กําหนดไวในวัตถุประสงค (Objective) 

๓. เปาหมายเฉพาะ (Target) 

๔. เปาหมาย (Goal) 

วรัท พฤกษกุลนันท 

 

๑. การปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

๒. ความสามารถในการดําเนินการใหบรรลุ

วัตถุประสงค 

Parsons, Talcott 

 

๑. การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 

๒. การบรรลุถึงเปาหมาย 

๓. การประสานเปนอันหนึ่ ง อันเ ดียวกันซ่ึง

นําไปสูความม่ันคงทางสังคม 

๔. สิ่งท่ีซอนเรนอยูภายในซ่ึงหมายถึงการรักษา

รูปแบบหรือการธํารงไวซ่ึงเอกลักษณ 

Lawrence & Lorsch 

 

๑. รักษาสภาวะแหงความแตกตางของ

โครงสราง 

๒. การตองพ่ึงพาอาศัยกันท้ังยังมีความสามารถ

ในการประสานความแตกตาง 

 

 วิธีการวัดหรือประเมินประสิทธิผล 

 การวัดและประเมินประสิทธิผลโดยท่ัวไป เปนการวัดเพ่ือดูความแตกตางระหวางความ

คาดหวังและผลการปฏิบัติ ถามีความแตกตางกันนอยก็จะมีประสิทธิผลมาก แตถามีความแตกตาง

มากจะมีประสิทธิผลนอยหรืออาจจะดูความสอดคลองกันระหวางผลผลิตกับเปาหมายท่ีไดระบุไวการ

ประเมินประสิทธิลขององคการสามารถแบงออกไดเปน ๓ ประเภท10

๑๑ คือ 

                                                           
 

๑๑
Seldin, Peter, Evaluating and Developing Administration Performance, (San 

Francisco:  Jossey–Bass Publishers, 1988), p. 24. 



๑๙ 

 

 ๑. การวัดประสิทธิผลขององคการโดยใชตัวบงชี้เดี่ยว (Single criterion measures of 

effectiveness) เปนการพิจารณาวาองคการจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้นข้ึนอยูกับผลท่ีไดรับวาบรรลุ

เปาหมายขององคการหรือไมหรือการใชเปาหมายขององคการเปนเกณฑ ซ่ึงเปนการใชหลักการอันใด

อันหนึ่งในการประเมินผลขององคการเปนเกณฑ ซ่ึงเปนการใชหลักเกณฑอันใดอันหนึ่งในการประเมิน

ประสิทธิผลขององคการ เชน วัดจากความสามารถในการผลิตวัดจากผลกําไร เปนตน 

 ๒. การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบ – ทรัพยากร (The system resource 

model of organization effectiveness) เปนการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคการ 

ในแสวงหาประโยชนจากสภาพแวดลอม เพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีตองการ อันจะทําใหบรรลุ

เปาหมายขององคการ ซ่ึงเปนการเนนท่ีปจจัยตัวปอนเขา (Input) มากกวาผลผลิต (Output) 

 ๓. ประเมินประสิทธิผลโดยหลายเกณฑ (The multiple criteria of effectiveness) 

เปนการวิเคราะหประสิทธิผลองคการโดยใชเกณฑหลายอยางในการวัดประเมินผล ซ่ึงพิจารณาจากตัว

แปรท่ีอาจมีผลตอความสําเร็จขององคการ และพยายามแสดงใหเห็นวาตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธ 

ผูท่ีใหแนวคิดในการ ประเมินองคการโดยวิธีนี้  

 นอกจากนี้ตามแนวคิดของนักวิชาการก็ไดสรุปวิธีประเมินผลงานหรือประสิทธิผลของงาน

ไวดังตอไปนี1้1

๑๒ คือ 

 กลุมท่ี ๑ เปนวิธีการประเมินผลเฉพาะบุคคลแตละบุคคล ใชบุคคลประเมินผูท่ีตองการ

ประเมินทีละคน โดยแยกกันในแตละครั้งและไมนําไปเปรียบเทียบโดยตรงทันทีกับผูท่ีตองการประเมิน 

 กลุมท่ี ๒ เปนวิธีการประเมินท่ีใชกับคนหลาย ๆ คนพรอม ๆ กัน วิธีนี้จะประเมินผูถูก

ประเมินพรอม ๆ กัน โดยเปรียบเทียบกับผูถูกประเมินอ่ืน ๆ ในครั้งเดียวกัน  

 กลุมท่ี ๓ วิธีประเมินอ่ืน ๆ มี ๒ วิธีคือ 

  ๑. วิธีทดสอบผลงาน (Perform test) วิธีการออกแบบผลการทดสอบผลการ

ปฏิบัติงานเพ่ือนําไปใชในการทดสอบประเมินผล แลวติดตามการประเมินวามีผลงานดีหรือไมอยางไร 

  ๒. วิธีการประเมินผลงานรอบดาน (Field review technique) เปนวิธีการท่ีใชผู

ประเมินจากภายนอก โดยผูถูกประเมินและผูบังคับบัญชาของผูถูกประเมิน จะตองตอบคําถามปาก

เปลาตอผูมาตรวจหรือผูประเมินจากภายนอก 

 ในทางปฏิบัติ วิธีวัดประสิทธิผลขององคการจากความสามารถขององคการในการบรรลุ

เปาหมาย เปนวิธีท่ีมีปญหาและสลับซับซอน คือ  

 ๑. เปาหมายทางการขององคการมีความแตกตางไปจากเปาหมายในทางปฏิบัติ (Actual 

goals) เนื่องจากเปาหมายทางการขององคการมักเขียนไวเปนประโยคท่ีสวยงาม 

                                                           
 ๑๒ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒนา

พานิช, ๒๕๓๕), หนา ๒๐๒-๒๑๓. 



๒๐ 

 

 ๒. การท่ีเราจะทราบวาเปาหมายขององคการมีลักษณะประการใดกันแนนั้น จําเปนตอง

ตั้งคําถามวาเปาหมายขององคการท่ีพิจารณาอยูนั้น เปนเปาหมายของใคร ท้ังนี้ เปนเพราะเปาหมาย

องคการอาจมีท่ีมาแตกตางกันออกไป และไมจําเปนเสมอวาจะตองมาจากนักบริหารระดับสูงสุด แต

เปาหมายองคการอาจมาจากสมาชิกองคการฝายอ่ืน ๆได 

 ๓. องคการท่ัวไปมีเปาหมายหลาย ๆ เปาหมายไปพรอม ๆ กัน บางครั้งเปาหมายเหลานั้น

อาจขัดแยงกันเองได 

 ๔. การท่ีองคการมีเปาหมายหลายเปาหมาย ทําใหตองจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย

แตละเปาหมายเพ่ือกําหนดความชัดเจนวา เปาหมายอันไหนสําคัญกวาอันไหน มิฉะนั้นแลว การวัด

ประสิทธิผลขององคการโดยดูจากเปาหมายท่ีจะใช เปนวิธีท่ีใชไมไดในทางปฏิบัติ ปรากฏวา การ

จัดลําดับเปาหมายท้ังหลายซ่ึงขัดแยงกันนั้น กระทําไดยากมากและอาจสรางความไมพอใจใหกับ

บุคคลซ่ึงยึดถือเปาหมายท่ีถูกจัดใหมีความสําคัญนอยกวาได  

 ๕. การพิจารณาเรื่องเปาหมายขององคการ  จําเปนตองนํา เอามิติของเวลามา

ประกอบดวย องคการจะมีเปาหมายระยะสั้น เปาหมายระยะกลาง เปาหมายระยะยาว จึงเกิดปญหา

วา เปาหมายอันใดจะมีความสําคัญมากกวาในการนําไปใชเปนเกณฑเพ่ือวัดประสิทธิผลขององคการ

12

๑๓  

 โดยสรุปแลว การใชวิธีการวัดประสิทธิผลขององคการโดยคํานวณจากความสามารถของ

องคการในการบรรลุเปาหมายนั้น จําเปนตองใชวิธีวัดดวยความระมัดระวัง และจําเปนตองตระหนัก

ถึงปญหาและความสลับซับซอนตาง ๆ ท่ีแฝงอยูดวย 

ตารางท่ี ๒.๓ วิธีการวัดหรือประเมินประสิทธิผล 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Seldin, Peter ๑. การวัดประสิทธิผลขององคการโดยใชตัวบงชี้

เดี่ยว 

๒. การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบ – 

ทรัพยากร 

๓. ประเมินประสิทธิผลโดยหลายเกณฑ 

 

 

                                                           
 ๑๓พิทยา บวรวัฒนา, ทฤษฎีองคการสําหรับรัฐประศาสนศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หนา  ๗๑-๗๗. 



๒๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ วิธีการวัดหรือประเมินประสิทธิผล (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ธงชัย สันติวงษ ๑. วิธีการประเมินผลเฉพาะบุคคลแตละบุคคล 

๒. วิธีการประเมินท่ีใชกับคนหลาย ๆ 

๓. วิธีทดสอบผลงาน (Perform test) 

๔. วิธีการประเมินผลงานรอบดาน 

พิทยา บวรวัฒนา ๑. เปาหมายทางการขององคการมีความ

แตกตางไปจากเปาหมายในทางปฏิบัต ิ

๒. เปาหมายอาจขัดแยงกันเองได 

๓. จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย 

 

 การวัดหรือประเมินประสิทธิผลขององคการในรูปแบบตาง ๆ 

 ๑. การวัดหรือประเมินประสิทธิผลขององคการโดยใชความคิดระบบ (The system 

approach) การใชหลักการวัดประสิทธิผลขององคการจากเปาหมายขององคการนั้น ทําให

นักวิชาการเพงความสนใจไปท่ีปจจัยนําออก (Outputs) ขององคการ การนําเอาความคิดระบบมา

อธิบายองคการ ทําใหตระหนักไดวา ยังมีสวนอ่ืนขององคการนอกจากปจจัยนําออกท่ีมีความสําคัญตอ

องคการ และถาเราหันมาวัดประสิทธิผลขององคการจากสวนอ่ืน ๆ ขององคการ เชน ปจจัยนําเขา  

กระบวนการแปรปจจัยนําเขา ปจจัยนําออก เปนตน แลวจะทําใหเราสามารถสรางเกณฑการวัด

ประสิทธิผลเกณฑใหมข้ึนได 

 ๒. วิธีวัดหรือประเมินประสิทธิผลขององคการโดยดูจากความสามารถขององคการในการ

ชนะใจผูมีอิทธิพล (The strategic-constituencies approach ) ขอสมมติฐานมีวา องคการไดรับ

ความกดดันและขอเรียกรองจากกลุมผลประโยชนและบุคคลตาง ๆ ในสภาพแวดลอมตาง ๆ 

ตลอดเวลา ในจํานวนบุคคลและกลุมผลประโยชนตาง ๆ เหลานี้ มีเฉพาะบางสวนเทานั้น ท่ีมี

ความสําคัญยิ่งตอองคการ เพราะเปนบุคคลและกลุมท่ีมีอิทธิพล สามารถกําหนดความเปนความตาย

ขององคการได ท้ังนี้ อาจเปนเพราะวาบุคคลและกลุมดังกลาวสามารถควบคุมทรัพยากรตาง ๆ ท่ี

จําเปนตอการอยูรอดขององคการ ดังนั้น นักวิชาการจึงถือหลักวา องคการท่ีมีประสิทธิผล ไดแก 

องคการท่ีมีสายตาแหลมคม สามารถมองออกวา บุคคลและกลุมผลประโยชนใดมีความสําคัญตอ

องคการ และยังตองเปนองคการท่ีสามารถชนะใจบุคคลและกลุมผลประโยชนท่ีสําคัญท้ังหลายเหลานี้ 

ทําใหบุคคลและกลุมผลประโยชนท่ีสําคัญ ไมดําเนินการขัดขวางการทํางานขององคการ องคการท่ีเอา



๒๒ 

 

ตัวรอดอยูไดจะเปนองคการท่ีกําหนดเปาหมายขององคการใหสอดคลองกับความตองการของบุคคล

และกลุมผลประโยชน ซ่ึงมีอํานาจควบคุมทรัพยากรท่ีจําเปนตอความอยูรอดขององคการ 

 ๓. การวัดหรือประเมินประสิทธิผลขององคการจากคานิยมท่ีแตกตางกันของสมาชิก

องคการ (The computing – values approach) นักวิชาการเชื่อวา ประสิทธิผลขององคการเปน

เรื่องของนานาจิตตัง ดังนั้น เกณฑวัดประสิทธิผลขององคการท่ีจะใชข้ึนอยูกับวา ใคร มีตําแหนงอะไร 

และมีผลประโยชนอยางไร ดังนั้นจึงเปนเรื่องธรรมดาท่ีองคการจะมีเปาหมายหลายเปาหมายซ่ึง

ขัดแยงกัน เพราะบุคคลท้ังหลายท่ีกําหนดเปาหมายขององคการนั้น ตางมีคานิยมท่ีแตกตางกัน  

 ดังนั้น จึงสรุปไดวา การวัดหรือประเมินประสิทธิผลขององคการจึงตองพิจารณาคานิยม

ตาง ๆ ของผูประเมินผล องคการซ่ึงจะเปนผูเลือกวาจะใชมาตรวัดประสิทธิผลขององคการแบบไหน 

เชน สมาชิกองคการสาธารณะท่ีอยูในฝายตางกัน ไดแก ฝายบริหารงานระดับสูง ฝายบริหารงาน

ระดับกลาง ฝายปฏิบัติงานหลัก ฝายสนับสนุน ฝายเสนาธิการ เปนตน จะมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน

เก่ียวกับการใชเกณฑวัดหรือประเมินประสิทธิผลขององคการ 

 การจัดการองคการท่ีมีประสิทธิผล 

 การจัดองคการเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงสุด โดยท่ัวไปจะยึดหลักการการ

จัดองคการ ดังนี้13

๑๔ 

 ๑. หลักการกําหนดวัตถุประสงค (Definition of objectives) ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง 

จะตองกําหนดหรือระบุวัตถุประสงคของงานอยางชัดเจน ใหเปนท่ีเขาใจและยอมรับ โดยผูท่ีเก่ียวของ

ท่ีตองดําเนินการตามวัตถุประสงคนั้น ๆ เชน วัตถุประสงคในการจัดสํานักงาน ไดแก การประสาน

กิจกรรมตาง ๆ โดยมีการประมวลผลขอมูลเพ่ือใหตนทุนในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ต่ําลงและผลผลิต

จากการดําเนินการนั้น ๆ สูงข้ึน โดยถือวาเปนหนาท่ีท่ีตองใหความสะดวกหรือใหบริการแกหนาท่ีอ่ืน 

ๆ ท่ีเก่ียวของในองคการ จัดเตรียมขอมูลท่ีถูกตองและมีพรอมท่ีจะนํามาใชไดทันทีเม่ือจําเปนตองใช  

 ๒. หลักการของการรับผิดชอบ (Principle of responsibility) ความรับผิดชอบขององคการ

เปนภาระผูกพันของบุคคลในการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ดังนั้น 

ผูบริหารงานจะตองพิจารณากําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญของผูใตบังคับบัญชาใหชัดเจน 

 ๓. หลักการของการมอบอํานาจหนาท่ีควบคูกับความรับผิดชอบ (Principle of 

delegate authority with responsibility) อํานาจหนาท่ี (Authority) หมายถึง สิทธิท่ีจะออกคําสั่ง

และอํานาจหนาท่ีท่ีจะทําใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม ซ่ึงอํานาจหนาท่ีจะตองไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

                                                           
 

๑๔
คารมณ เพียรภายลุน, “สภาพและความตองการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต ๒”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

นครพนม, ๒๕๕๓) หนา ๑๑. 



๒๓ 

 

ท่ีอยูเหนือข้ึนไป แตละบุคคลในองคการตองไดรับอํานาจหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(Responsibility)  

 ๔. หลักการมีผูบังคับบัญชาคนเดียวหรือมีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Principle of 

unity of command) หลักขอนี้ถือวา ผูใตบังคับบัญชาควรปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาเพียง

คนเดียวเทานั้น ท้ังนี้เพ่ือปองกันความสับสน โดยแตละบุคคลตองทราบอยางชัดเจนวา ตนตอง

รายงานการปฏิบัติงานข้ึนตรงตอใคร หรือรับคําสั่งการปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบในการทํางานข้ึนตรง

ตอผูบงัคับบัญชาคนใด เปนตน 

 ๕. หลักการมอบหมายงานอยางมีประสิทธิผล (Effective delegation) การจัดองคการท่ี

มี ประสิทธิผลจะประกอบดวยบุคลากรท่ีทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย การมอบหมายงานตองระบุให

ชัดเจนวา บุคคลใดทําหนาท่ีอะไร และจํานวนผูปฏิบัติงานนั้น ๆ มีจํานวนเทาใด ใครรับผิดชอบหรือมี

หนาท่ีในสวนใด หรือระบุใหชัดเจนลงไปวา ทุกคนมีหนาท่ีรับผิดชอบในเนื้องานเดียวกันท้ังหมด  

 ๖. หลักการกําหนดขนาดของการควบคุม (Principle of span of control) หมายถึงการ

กําหนดสายการบังคับบัญชาภายในหนวยงานใหชัดเจนวา ใครปกครองบังคับบัญชาใครบาง พรอมท้ัง

ระบุถึงจํานวนผูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสมข้ึนตรงตอผูบังคับบัญชาหนึ่งคนซ่ึงข้ึนอยูกับธรรมชาติและ

ขนาดของงานนั้น ๆ  

 ๗. หลักของการมีจุดมุงหมายรวมกัน (Unity of direction) แตละฝายตองมีวัตถุประสงค

หรือมีเปาหมายในการปฏิบัติงานรวมกัน แตละหนาท่ีมีความสัมพันธกันและตองทํางานรวมกันเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคท่ีสําคัญของงานรวมกัน  

 ๘. หลักการกําหนดความสัมพันธระหวางหนาท่ีบุคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

(Defining of work-related relationships) การกําหนดความสัมพันธระหวางหนาท่ีบุคลากร และ

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือใหการประสานงานและการติดตอสื่อสารระหวางกันเปนไปอยาง

ถูกตองและคลองตัวยิ่งข้ึน  

 ๙. หลักการจัดแบงสํานักงานออกตามความเหมาะสม (Work assignment) เพ่ือให

บุคลากรเกิดความชํานาญเฉพาะอยางในการทํางาน เม่ือมีการแบงงานกันทําแลว จะตองสรรหาหรือ

อบรมบุคลากรใหมีความรูความสามารถทํางานท่ีมีอยู และเม่ือทํางานเฉพาะเหลานั้นแลว ก็จะเกิด

ทักษะข้ึนมา ผลงานท่ีทําไดจะดีกวาการไปทํางานหลาย ๆ ดานพรอมกัน แลวไมเกิดทักษะในดานหนึ่ง

ดานใดโดยเฉพาะเลย 

 ๑๐. หลักการกําหนดโครงสรางขององคการ (Organization structure) ความสําคัญ

และ ความสัมพันธระหวางหนวยงานหลัก (Line) และหนวยงานท่ีปรึกษา (Staff) เปนประเด็นหนึ่งใน

การพิจารณาจัดโครงสรางขององคการ เปนหลักการท่ีจะชวยลดปญหาความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดใน

การทํางานระหวางหนวยงานหลักและหนวยงานท่ีปรึกษา นอกจากการจัดโครงสรางองคการโดย



๒๔ 

 

คํานึงถึงบทบาทของงานในลักษณะหนวยงานหลักและหนวยงานท่ีปรึกษาแลว ยังมีหลักการจัด

โครงสรางองคการในรูปแบบอ่ืนอีกเชนกัน  

 นอกจากหลักการจัดองคการท่ีกลาวถึงขางตน ๑๐ หลักการแลว ยังมีหลักการจัดการ

องคการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ยิ่งไปกวานั้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดําเนินงานของโลกยุคดิจิตอล 

เชนในปจจุบัน ทําใหเกิดทฤษฎีและหลักการตาง ๆ อีกมากมายท่ีถูกพัฒนามาจากหลักการเดิมหรือถูก

คิดคนข้ึนมาใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมทางดานการจัดการใหสอดคลองกับยุคสมัย  

อยางไรก็ตามหลักการหรือทฤษฎีท่ีเสนอไวนี้ เพียงพอท่ีจะเปนแนวทางท่ีจะนําไปประยุกตใชกับงาน

ท่ัวไปดานการจัดการองคการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดอยางเหมาะสมแลว 

ตารางท่ี ๒.๔ การจัดการองคการท่ีมีประสิทธิผล  

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

คารมณ เพียรภายลุน ๑. หลักการกําหนดวัตถุประสงค 

๒. หลักการของการรับผิดชอบ 

๓. หลักการของการมอบอํานาจหนาท่ีควบคูกับ

ความรับผิดชอบ 

๔. หลักการมีผูบังคับบัญชาคนเดียว 

๕. หลักการมอบหมายงานอยางมีประสิทธิผล 

๖. หลักการกําหนดขนาดของการควบคุม 

๗. หลักของการมีจุดมุงหมายรวมกัน 

๘. หลักการกําหนดความสัมพันธระหวางหนาท่ี 

๙. หลักการจัดแบงสํานักงานออกตามความ

เหมาะสม 

๑๐. หลักการกําหนดโครงสรางขององคการ 

 

  



๒๕ 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม 

 จริยธรรม (Ethics) เกิดจากแนวคิดของความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงอาจมีหลักการและ

มาตรฐานท่ีกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินการท่ีมีความแตกตางกันในแตละบทบาทหนาท่ีของ

หนวยงาน สามารถนําเสนอไดดังตอไปนี้ 

 ความหมายของจริยธรรม 

 Ethics มีท่ีมาจากรากศัพทภาษาละติน คําวา Ethos ท่ีหมายถึง อุปนิสัยหรือหลักของ

ความประพฤติ ขนบธรรมเนียมท่ีเปนความเคยชิน14

๑๕ 

 Ethics หรือ จริยธรรม หมายถึง หลักการท่ีมีความสําคัญและเหมาะสมท่ีสามารถใช

ตัดสินหรือเปนเครื่องวัดนิสัยและพฤติกรรมของมนุษยได และเปนกฎระเบียบของการปฏิบัติท่ีเปนวิถี

การดําเนินชีวิต15

๑๖ 

 จริยธรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอ

ประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 1 6

๑๗ เปนแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดี เพ่ือ

ประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม เปนการดําเนินชีวิตความเปนอยู การครองชีวิตการใชชีวิตในทุก

ระดับท้ังทางกาย วาจา และใจ การปฏิบัติกรรมฐาน เจริญสมาธิ บําเพ็ญสมถะ เจริญวิปสสนา 

 จริยธรรมเปนเรื่องสําคัญ ท่ีผูบริหารและนักวิชาการไดใหความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือนํา

หลักการของจริยธรรมมาแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรอยางมีประสิทธิผล พรอมท้ังปลูกฝงให

บุคคลในองคกรและสังคมมีจริยธรรม เพ่ือการดํารงชีวิตรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ในการศึกษา

เก่ียวกับจริยธรรม ไดมีผูมีความรูใหความหมายของจริยธรรมท่ีเหมือนและแตกตางกัน ดังนี้ 

 จริยธรรม เปนแนวทางท่ีดีงามในการปฏิบัติตนในสังคม เปนการแสดงออกถึงการกระทํา

ท้ังกาย วาจา และใจ ท่ีดีงาม เปนประโยชนตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม โดยมีความเชื่อเปนฐาน

ในการคิดวาสิ่งใดคือความถูกตองและสิ่งใดคือความไมถูกตองหรือพฤติกรรมใดเปนสิ่งท่ีดี หรือ

พฤติกรรมใดเปนสิ่งท่ีไมดีท้ังนี้ พฤติกรรมเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอบุคคลอ่ืน1 7

๑๘ รวมถึงความรูสึกผิด

ชอบชั่วดี เปนกฎเกณฑ และมาตรฐานของความประพฤติในสังคมซ่ึงบุคคลจะพัฒนาข้ึนจนมี

                                                           
๑๕วิกิพีเดีย, ปรัชญา, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://www.th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญา. [๑๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 

 
๑๖

Alan Isaacs, The Macmillan Encyclopedia, (Aylesbury: Market House Books 

Limited, 2002), p. 423. 

 ๑๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, เฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๔. (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หนา ๒๙๑. 

 ๑๘Griffin, R. W. & Ebert, R. J., Business, 5th ed., (New Jersey: Prentice-Hall, 1999), p. 64. 

http://www.th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2.%20%5b%E0%B9%91%E0%B9%93%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%93%5d.
http://www.th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2.%20%5b%E0%B9%91%E0%B9%93%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%93%5d.


๒๖ 

 

พฤติกรรมในสังคม ซ่ึงบุคคลจะพัฒนาข้ึนจนมีพฤติกรรมของตนเองไดนั้น สังคมจะเปนตัวตัดสินวา 

การกระทํานั้นถูกหรือผิด โดยในแตละสังคมจะมีเกณฑในการตัดสินของสังคมนั้น 1 8

๑๙ ถือไดวาเปน

มาตรฐานของการควบคุมพฤติกรรมและทางเลือกของบุคคลซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของกฎระเบียบ คานิยม

และความเชื่อดานไตรสิกขา รูวาสิ่งไหนควร สิ่งไหนไมควร เพ่ือใหการยอมรับจากสังคม ถือเปนเขต

ของความเชื่อในสังคมหนึ่ง ๆ เก่ียวกับอุปนิสัยและความประพฤติวาอะไรเปนสิ่งท่ีคนท้ังหลายพยายาม

ท่ีจะประพฤติปฏิบัติ ถือไดวาจริยธรรม คือ ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ กฎ ศีลธรรม สวนในทาง

พระพุทธศาสนากลาวถึงจริยธรรมวา จริยธรรม แปลวา ธรรม คือ จริยะ หรือหลักแหงจริยะ ไดแกขอ

ท่ีควรประพฤติปฏิบัติตาม ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ จริยธรรมของชนกลุมหนึ่งอาจ

ไมเหมือนกันกับจริยธรรมของชน อีกกลุมหนึ่ง จริยธรรมนี้สามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือประโยชนแก

ชีวิตและสังคมของมนุษยเพ่ือใหสังคมของมนุษยเปนสังคมท่ีดีเปนไปเพ่ือประโยชนเก้ือกูล และ

ความสุขแกมนุษย” และผูดําเนินชีวิตตามมรรค หรือ ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา ยึดหลักความ

ประพฤติ หลักการดําเนินชีวิต หรือหลักการครองชีวิตท่ีถูกตองสมบูรณของมนุษย ท่ีจะนําไปสู

จุดหมายคือความดับทุกขหรือความสิ้นสุดปญหาอยูอยางเปนอิสระไรทุกข”๒๐ 

 สรุปจริยธรรม คือแนวทางหรือกฎเกณฑในการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตองดีงาม เปน

ลักษณะท่ีสังคมตองการกอใหเกิดประโยชนตอตนเองผูอ่ืนและสังคม รวมถึงการกระทําหรือพฤติกรรม

ท่ีแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ท่ีถูกตอง ดีงาม ท้ังภายนอกและภายใน ตามกฎเกณฑของสังคมอัน

กอใหเกิดประโยชนและความสุขตอตนเองผูอ่ืนและตอสังคม กลาวไดวาบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนได

ตามความหมายอยางใดอยางหนึ่งนี้ จะเปนบุคคลท่ีมีท้ังคุณธรรมและจริยธรรมอยูในตนเอง เปนท่ี

ยอมรับนับถือของคนในสังคมสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม 

 ลักษณะของจริยธรรมพิจารณาใน ๒ ความหมาย คือ เปนลักษณะทางสังคมหลาย

ลักษณะของมนุษย ซ่ึงประการแรกเปนลักษณะท่ีสังคมตองการใหมีอยูในสังคมนั้นคือ พฤติกรรมท่ี

สังคมนิยมชมชอบสนับสนุนและผูกระทําสวนมากเกิดความพอใจวาเปนการกระทําท่ีเหมาะสม และ

ลักษณะท่ีสังคมไมตองการใหมีอยูในสังคมนั้นเพราะเปนการกระทําท่ีสังคมลงโทษหรือพยายามกําจัด 

ผูท่ีมีจริยธรรมสูงคือผูท่ีมีลักษณะพฤติกรรมแรกมากกวา ในอีกความหนึ่งหมายถึง ระบบการทําความ

                                                           
 ๑๙Kohlberg, L., Development of moral character and moral ideology in moral 

reasoning. Review of child development research. Hartford: Connecticul Printers. 1984, pp. 383 – 

432. 

 ๒๐พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๕๙๒. 



๒๗ 

 

ดี ละเวนความชั่ว ท้ังสาเหตุท่ีบุคคลจะกระทําหรือไมกระทํา และผลของการกระทําหรือไมกระทํานั้น 

ตลอดจนกระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหลานี้ดวย20

๒๑ 

 เรื่องเก่ียวกับสิ่งท่ีควรประพฤติในกรณีใด สถานการณใดในโอกาสหรือเวลาใด เพ่ือให

สอดคลองกับการพัฒนาประเทศในการสงเสริมใหบุคคลเปนสมาชิกของสังคมท่ีกําลังพัฒนาท่ีไมขัดตอ

การพัฒนา และสงเสริมใหการพัฒนาเปนไปดวยดี เปนหลักของกฎเกณฑทางศีลธรรมและคานิยมท่ี

ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง เพ่ือพิจารณาวาสิ่งใดท่ีถูกและสิ่งใดท่ี

ผิด จริยธรรมจะสรางมาตรฐานข้ึนมาวาสิ่งไหนท่ีดีหรือสิ่งไหนท่ีไมดี เพ่ือใชเปนเกณฑในการตัดสินใจ

2 1

๒๒ ธรรมชาติหรือหลักธรรมท่ีบุคคลควรประพฤติจัดวา เปนคุณธรรมท่ีแสดงออกทางรางกายใน

ลักษณะท่ีดีงามถูกตอง อันเปนสิ่งท่ีพึงประสงคของสังคม และจริยธรรมจะมีไดจําตองอาศัยหลักคํา

สอนทางศาสนา อันไดแกศีล คือหลักหรือกฎเกณฑการประพฤติปฏิบัติเพ่ือดัดหรือฝกหัดกาย วาจา 

ใจใหเรียบรอยเปนปกติ อาจจะเปนไปในทางธรรมท่ีเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได สังคมใหความชื่น

ชอบและใหการสนับสนุนและผูกระทําสวนมากจะเกิดความภาคภูมิใจวา การกระทํานั้นเปนสิ่งท่ี

ถูกตองเหมาะสม22

๒๓   
 จริยธรรมเปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ความประพฤติท่ีดีงาม คุณธรรมและศีลธรรมประจํา

ใจ เปนธรรม เปนประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม จะไดรับความพึงพอใจหรือภาคภูมิใจท่ีไดกระทําในสิ่งท่ี

ถูกตอง 2 3

๒๔ ความประพฤติ กิริยาท่ีควรประพฤติ การปฏิบัติ พฤติกรรม การกระทํา กายกรรม และ

ธรรมมะ หมายถึง คําสั่งสอนในศาสนา ความถูกตอง กฎเกณฑ ดังนั้น คําวา “จริยธรรม” จึงหมายถึง 

การปฏิบัติตามคําสอนในศาสนา หรือการประพฤติตามกฎเกณฑท่ีถูกตอง ดังนั้นผูมีจริยธรรม คือ ผูมี

ลักษณะท่ีประพฤติดี ประพฤติชอบ มีความคิดชอบ เวนจากการกระทําชั่วดวยกาย วาจา ใจ คือ

ประพฤติชอบดวยกายไดแก ไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม ประพฤติชอบดวยวาจา 

ไดแกไมพูดเท็จ ไมพูดคําหยาบ ไมพูดเพอเจอ ประพฤติชอบดวยใจ ไดแก ไมโลภอยากไดของเขาไม

คิดพยาบาทปองรายเขา มีความคิดเห็นถูกตองตามทํานองคลองธรรม เปนคุณคาท่ีสังคมตองการ เปน

                                                           
 ๒๑ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ทฤษฎีตนไมจริยธรรม : การวิจัยและการพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๑๓. 

 ๒๒ชัยเสฏฐ พรหมศรี, “การเปนผูนําท่ีมีจริยธรรม”, วารสารนักบริหาร, ปท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๓ (๒๕๔๙) : 

๒๐-๒๕. 

 ๒๓บุญมี แทนแกว, จริยธรรมกับชีวิต พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส, 

๒๕๕๒), หนา ๑. 

 ๒๔ฤกษชัย คุณูปการ, หลักการและทฤษฎีการปลูกฝงจริยธรรม, (พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูล

สงคราม, ๒๕๓๙), หนา ๓. 



๒๘ 

 

คุณคาท่ีโลกตองการและปรารถนาใหมีท่ัวสากลจักรวาล24

๒๕ แนวทางความประพฤติของบุคคลในสังคม

หนึ่งๆ วาพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมท่ีควรงดเวน โดย

พิจารณาตามกฎระเบียบขอบเขตความเชื่อของแตละสังคม เพ่ือใหบุคคลในสังคมสามารถอยูรวมกัน

ไดอยางรมเย็น25

๒๖ 

 การสะทอนคุณธรรมท่ีเก่ียวของกับความถูกตองดีงาม การรับผิดชอบชั่วดี ออกมาเปนกฎ

ระบบกฎเกณฑพรอมมาตรฐานความประพฤติท่ีสังคมกําหนด เพ่ือแยกความประพฤติหรือพฤติกรรม

ท่ีสมาชิกปฏิบัติวา สิ่งใดถูกตองดีงามสมควรปฏิบัติ และสิ่งใดไมสมควร 2 6

๒๗ หลักเกณฑการตัดสินความ

ถูกผิดของพฤติกรรม หลักเกณฑการประเมินผลดีผลเสียของพฤติกรรม และปฏิกิริยาตอพฤติกรรม

ตาง ๆ ไมวาจะเปนพฤติกรรมทางบวกหรือพฤติกรรมทางลบ 2 7

๒๘ หลักความประพฤติท่ีอบรมกิริยาและ

ปลูกฝงลักษณะนิสัย ใหอยูในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม หรือความประพฤติตามคานิยมท่ีพึง

ประสงค ชี้ใหเห็นความเจริญงองามในการดํารงชีวิตอยางมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคล

ท่ีมีลักษณะทางจิตใจท่ีดีงาม อยูในสภาพแวดลอมท่ีโนมนําใหบุคคลมุงกระทําความดีละเวนความชั่ว มี

แนวทางความประพฤติอยูในเรื่องของความดี ความถูกตอง ควรในการปฏิบัติตนเพ่ืออยูในสังคมได

อยางสงบเรียบรอยและเปนประโยชนตอผูอ่ืน มีคุณธรรมและมโนธรรมท่ีจะสรางความสัมพันธอันดี 

โดยมีสํานึกท่ีจะใชสิทธิและหนาท่ีของตนตามคานิยมท่ีพึงประสงค 2 8

๒๙ เปนสิ่งท่ีปฏิบัติแลวเกิดความด ี

มีความสวยความงาม เปนสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องและซอนทับกับคุณธรรม ซ่ึงหมายถึง สิ่งท่ีปฏิบัติแลวเกิด

ประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน จริยธรรมจะเนนในสิ่งท่ีเหนือกวาคุณประโยชน 2 9

๓๐ การกระทําดีใด ๆ 

นอกเหนือไปจากกฎหมายและจรรยาบรรณ สวนนี้มีบทลงโทษไมได แตชักชวนเกลี้ยกลอมดวยการ

                                                           
 

๒๕
ลําดวน ศรีมณี, จริยธรรมและจริยศาสตรตะวันออก, (นครปฐม : กองบังคับการวิชาการ โรงเรียน

นายรอยตํารวจ, ๒๕๔๓), หนา ๒-๓. 

 
๒๖

ออมเดือน สดมณ ีและ ฐาศุกร จันประเสริฐจริยธรรม, การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม : จากแนวคิด

สูแนวทางการปฏิบัติ, วารสารพฤติกรรมศาสตร ปท่ี ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับท่ี ๑ เดือนมกราคม, หนา ๒๒. 

 ๒๗ขัตติยา กรรณสูตร และคณะ, รายงานการวิจัย คุณธรรม พฤติกรรมความซ่ือสัตยของคนไทย, 

(มปท, ๒๕๔๖), หนา ๙-๑๐. 

 ๒๘ชัยพร วิชชาวุธ และคณะ, รายงานวิจัย พฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปจจุบัน : ศึกษาตาม

แนวทางจิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๑), หนา 

๖. 

 ๒๙ประภาศรี สีหอําไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๑๙-๒๐. 

 ๓๐สมบูรณ ชิตพงศ, การวัดและประเมินดานคุณธรรมและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๖-๗. 



๒๙ 

 

อบรมเสนอแนะแตก็มีความสําคัญตอการถือและปฏิบัติกฎหมายและจรรยาบรรณอยางเต็มใจและมี

ความสุข30

๓๑  

 สรุปไดวา จริยธรรม คือ แนวทางหรือกฎเกณฑอันเปนหลักสําคัญของสังคมท่ีกํากับ

พฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม กอใหเกิดประโยชนตอตนเองสังคมและ

ประเทศชาติ กลาวไดวาบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของสังคมก็จะไดรับการยอมรับนับถือ 

สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขและสงผลใหสังคมประเทศชาติเจริญกาวหนา 

ตารางท่ี ๒.๕ ความหมายของจริยธรรม 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสถาน ๑. ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ  

๒. ศีลธรรม 

๓. กฎศีลธรรม 

Griffin 

 

๑. แนวทางท่ีดีงามในการปฏิบัติตนในสังคม 

๒. รูวาสิ่งใดคือความถูกตองและสิ่งใดคือความ

ไมถูกตอง 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) ๑. ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ กฎ ศีลธรรม 

๒. ขอท่ีควรประพฤติปฏิบัติตาม 

๓. ยึดหลักความประพฤติ  

๔. หลักการดําเนินชีวิต  

๕. หลักการครองชีวิตท่ีถูกตอง 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

 

๑. ระบบการทําความดี 

๒. ละเวนความชั่ว 

ฤกษชัย คุณูปการ 

 

๑. จริยธรรมเปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

๒. ความประพฤติท่ีดีงาม 

๓. เปนประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม 

 
                                                           

๓๑กีรติ บุญเจือ, “ปญหาและทางแกเก่ียวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  (รวมศีลธรรม)”, รายงานวิจัย,  

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๕), หนา ๑๗. 



๓๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ ความหมายของจริยธรรม (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ลําดวน ศรีมณี 

 

๑. การปฏิบัติตามคําสอนในศาสนา 

๒. การประพฤติตามกฎเกณฑท่ีถูกตอง 

ขัตติยา กรรณสูตร และคณะ 

 

๑. การรับผิดชอบชั่วดี 

๒. สิ่งใดถูกตองดีงามสมควรปฏิบัติ 

๓. สิ่งใดไมสมควรปฏิบัติ 

ประภาศรี สีหอําไพ 

 

๑. มีลักษณะทางจิตใจท่ีดีงาม 

๒. กระทําความดีละเวนความชั่ว 

๓. มีคุณธรรมและมโนธรรม 

๔. สรางความสัมพันธอันดี 

สมบูรณ ชิตพงศ 

 

๑. สิ่งท่ีปฏิบัติแลวเกิดความดี 

๒. มีความสวยความงาม 

๓. สิ่งท่ีปฏิบัติแลวเกิดประโยชนตอตนเองและ

ผูอ่ืน 

 

 ความสําคัญของจริยธรรม  

 จริยธรรมนับวาเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมนุษยทุกคน ถาคนใดขาดจริยธรรมอาจมี ผลราย

ตอตนเองและสังคม สังคมท่ีมีคนขาดจริยธรรมมากยอมเปนสังคมท่ีวุนวาย ไรความสุข ใหความสําคัญ

ตอจริยธรรมวา “จริยธรรมมีประโยชนสําหรับผู ท่ีใฝจริยธรรมอยูแลว เขาตองการรู ทิศทาง รู

รายละเอียดของการปฏิบัติ แลวจะไดมีเครื่องชวย มีอุปกรณ มีเสบียงเตรียมไวพรอมเพ่ือจะนําไปใช

ประโยชนแกสวนรวมของสังคมและประเทศชาติสืบตอไป” ท้ังนี้จริยธรรมจําเปนจะตองสนองความ

ตองการท่ีถูกตองท้ังของบุคคลและสังคมจึงจะเกิดจริยธรรมได การขาดจริยธรรมมักจะเพงเล็งไปดาน

บวกคือจะทําอยางไรใหคนมีจริยธรรมอยางนั้นอยางนี้แตลืมหลักท่ีพระพุทธศาสนาสอนไวคือตองมอง 

ท่ีสาเหตุท่ีเปนดานลบท่ีจะตองกําจัด จากการเริ่มดวยรูวาอะไรเปนเหตุของปญหาของการขาด

จริยธรรมเสียกอน มิใชมัวนึกแตจะสรางคุณธรรมจริยธรรมขอนี้ขอนั้น31

๓๒ 

                                                           
 

๓๒
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุต.โต), การพัฒนาจริยธรรม (พิมพครั้งท่ี ๕), (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท พิมพสวย จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๑๐๑. 



๓๑ 

 

 ความสําคัญของจริยธรรม ซ่ึงมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมมาก โดย

สรุปความสําคัญของจริยธรรม32

๓๓ ไดดังนี้ คือ  

 ๑. ชวยใหชีวิตดําเนินไปดวยความราบรื่นและสงบไมพบอุปสรรค ถาคนในสังคมทุกคนมี

คุณธรรมและจริยธรรม สังคมของเราก็จะสงบสุขตามไปดวยทุกคนจะใชเวลาท่ีมีท้ังหมดชวยกันพัฒนา

บานเมืองใหเจริญม่ันคงเปนปกแผนเปนอารยประเทศ  ไมตองแบงเวลาไปคอยระมัดระวังอันตราย    

ใด ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทําของคนเลว  

 ๒. ชวยใหคนเรามีสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา คุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีอยูในตัวแตละ

คนจะเตือนสติใหรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของตนเองและวงศตระกูล ไมไปเบียดเบียนผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอ 

เผื่อแผชวยเหลือผูท่ีดอยโอกาสกวา สังคมก็จะสงบสุขประเทศชาติก็จะม่ังค่ังม่ันคง 

 ๓. ชวยสรางความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคลในชาติ โดยจะเปนตัวกําหนดการประพฤติ

ปฏิบัติของบุคคลใหเปนไปตามกฎเกณฑท่ีคนสวนใหญในสังคมยอมรับวาถูกตอง กฎเกณฑนั้นจะมา

จากความพอใจของคนเพียงคนเดียวไมได  คนเม่ืออยูในสังคมตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เปนญาติ 

พ่ีนองหรือเพ่ือนฝูงรวมสังคมเดียวกันจะอยูคนเดียวยอมเปนไปไมได เม่ือบุคคลประพฤติตามคุณธรรม

และจริยธรรมของสังคมชีวิตก็จะมีระเบียบไมตองพบกับอุปสรรค ถาทุกคนปฏิบัติเหมือนกันสังคมและ

ประเทศชาติก็จะเปนระเบียบตามไปดวย  

 ๔. ชวยควบคุมไมใหคนชั่วมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน การปฏิบัติตนเปนตัวอยางแกผูอ่ืนนับวา 

เปนคุณแกสังคม เพราะนอกจากจะเปนตัวอยางโดยการชี้นําทางออมแลวยังจะออกปากแนะนําสั่ง

สอน โดยตรงไดอีกดวย เชน แนะนําใหแสดงความรับผิดชอบตอ สังคม อยาเห็นแกตัว อยาเห็นแกได

จนสรางความเดือดรอนใหแกผูอ่ืน ซ่ึงสงผลกระทบไปถึงความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ

มิฉะนั้นผูท่ีคอยยึดเราเปนตัวอยางอาจหมดความศรัทธา และหมดกําลังใจสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

หันกลับไปทําความชั่วเชนเดิมไดอีก  

 ๕. ชวยทําใหมนุษยนําความรูและประสบการณท่ีไดร่ําเรียนมาสรางสรรค แตสิ่งดีมีคุณคา 

ถามนุษยนําความรูและประสบการณมาใชในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต ยอมสรางสรรคคุณประโยชน

ใหแกคนท่ัวไปรวมท้ังสังคมและประเทศชาติ แตในทางตรงขามถามนุษยขาดคุณธรรมและจริยธรรม  

ก็จะนําความรูและประสบการณท่ีมีไปเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน สรางความเสียหายใหสังคม

และประเทศชาติ เพียงหวังใหตนเองมีทรัพยมีความสุขผูอ่ืนจะทุกขอยางไรก็ไมคํานึงถึง 

 ๖. ชวยควบคุมความเจริญทางดานวัตถุและจิตใจของคนใหเติบโตไปพรอม ๆ กัน ปจจุบัน

ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมีสูงมาก ถามนุษยนําความเจริญนี้ มาใชในทางท่ีผิด เชน สราง

อาวุธมาประหัตประหารกันจนคนลมตายลงเปนจํานวนมาก  โดยหวังความเปนใหญความมีอํานาจ 

ความเดือดรอนก็จะเกิดแกคนท่ัวไป  แตถาผูผลิตเทคโนโลยีมีคุณธรรมและจริยธรรมเหตุการณเหลานี้

                                                           
 ๓๓วศิน อินทสระ, จริยศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ บรรณาคาร, ๒๕๓๙), หนา ๖-๗. 



๓๒ 

 

ก็จะไมเกิด  สิ่งท่ีจะไดรับการสรางหรือผลิตข้ึนมาก็จะมุงแตประโยชนท่ีจะเกิดแกคนท่ัวไป เชน เครื่อง

คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร ดาวเทียม ฯลฯ เพราะมีจิตใจท่ีสงบสุขจึงสรางสรรคแตสิ่งท่ีมีคุณคา

ตอคนในสังคมและประเทศชาติ 

 นอกจากนั้น จริยธรรมสามารถหลอมรวมบุคคลท่ีเขามาปฏิบัติงานรวมกันอยางมีจิตสํานึก

รับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต ครองตนอยูในความดีงามถูกตอง รวมถึงมีการปฏิบัติตอกันดวยความเอ้ือ

อาทร เอาใจใสดูแลซ่ึงกันและกัน อันเปนผลทําใหองคการดังกลาวมีสภาพนาอยูและมีความสุข 

บุคลากรขององคการมีความภาคภูมิใจและพึงพอใจ เกิดความคิดริเริ่มและสรางสรรค มีความ

กระตือรือรนและทุมเทสติกําลังความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมท้ังสามารถผลักดันและผลิต 

ผลงานท่ีดีมีคุณภาพ โดยเฉพาะผูบริหารตองสามารถประยุกตใชเครื่องมือเทคนิควิธีการตาง ๆ เชน 

การสรางภาวะผูนําตนแบบ การฝกอบรม การจัดทําประมวลจริยธรรม และการปฏิญาณตน การ

ตรวจสอบจริยธรรม และการบริหารทรัพยากรบุคคล ตองใชบูรณาการรวมกันอยางกลมกลืน เพราะ

จะทําใหเกิด “องคการท่ีมีศักดิ์ศรี” ความภาคภูมิใจท่ีเปนสวนหนึ่งของหนวยงานนั้น ๆ33

๓๔ 

 สรุป ความสําคัญของจริยธรรมสิ่งสําคัญก็คือ สามารถลดปญหาและขจัดปญหาท่ีจะ

เกิดข้ึนแกบุคคล สังคม และประเทศชาติได เม่ือประพฤติตนอยูในกฎหรือหลักเกณฑของสังคมท่ี

ยอมรับและเปนสิ่งปฏิบัติท่ีไมกระทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน 

ตารางท่ี ๒.๖ ความสําคัญของจริยธรรม 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุต.โต) ๑. จริยธรรมมีประโยชนสําหรบัผูท่ีใฝจริยธรรม 

๒. จริยธรรมนับวาเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ

มนุษยทุกคน 

 

  

                                                           
 

๓๔
ปานจิต จินดากุล, การสรางองคการท่ีมีศักด์ิศรีและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาพลเรือน, ๒๕๔๙), หนา ๑๒. 



๓๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๖ ความสําคัญของจริยธรรม (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

วศิน อินทสระ 

 

๑. ชวยใหชีวิตดําเนินไปดวยความราบรื่นและ

สงบไมพบอุปสรรค 

๒. ชวยใหคนเรามีสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา 

๓. ชวยสรางความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคลใน

ชาติ 

๔. ชวยควบคุมไมใหคนชั่วมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

๕. ชวยทําใหมนุษยนําความรูและประสบการณ

ท่ีไดร่ําเรียนมาสรางสรรค 

๖. ชวยควบคุมความเจริญทางดานวัตถุและ

จิตใจของคนใหเติบโตไปพรอม ๆ กัน 

ปานจิต จินดากุล 

 

๑. มีจิตสํานึกรับผิดชอบ 

๒. ซ่ือสัตยสุจริต 

๓. ครองตนอยูในความดีงามถูกตอง 

๔. การปฏิบัติตอกันดวยความเอ้ืออาทร 

๕. เอาใจใสดูแลซ่ึงกันและกัน 

 

 ประเภทของจริยธรรม  

 การประพฤติของคนมีไดหลายระดับแยกตามสภาพจิตใจและจะไดรับผลมากนอย นั้น 

ข้ึนอยูกับระดับสติปญญาของบุคคลผูนั้น บางคนอาจปฏิบัติไดระดับสูงสุด แตบางคนก็ปฏิบัติไดตาม

ระดับมาตรฐานข้ันต่ําท่ีมนุษยควรปฏิบัติเทานั้น  

 จริยธรรมเปน ๒ สวน34

๓๕ คือ 

 ๑. จริยธรรมภายใน ซ่ึงเก่ียวของกับความรูสึกนึกคิด 

 ๒. จริยธรรมภายนอก เปนพฤติกรรมภายนอกท่ีสังเกตเห็นได แสดงออกโดยไมไดอยู

ภายใตเง่ือนไขใด ๆ 

                                                           
 

๓๕
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 

๒๕๒๓), หนา ๑๑-๑๒. 



๓๔ 

 

 

 ประเภทจริยธรรมแบงเปน ๔ ประเภท35

๓๖  คือ  

 ๑. ความรูเชิงจริยธรรม หมายถึง ลักษณะของความรูท่ีบุคคลตาง ๆ สามารถ บอกไดวา 

ควรทําหรือบอกไดวา พฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไมเหมาะสม เชน การท่ีเรารู วามารยาทท่ีดีนั้นเปน

อยางไร หรือ รูวาเราตองมีความรับผิดชอบในหนาท่ีอยางไร เปนตน ความรูเชิงจริยธรรมนี้ ข้ึนอยูกับ

อาย ุระดับการศึกษา และพัฒนาการทางสติปญญาของ คนดวย 

 ๒. ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีเก่ียวของกับ ความชอบหรือไม

ชอบ ทําดีเปนลักษณะทําถูกตอง ทําชอบเปนลักษณะทําถูกใจ การ ตัดสินความดีความชอบโดยถือเอา

เกณฑของความถูกตอง และความถูกใจของบุคคลมา ประเมินคาจริยธรรม จึงเปนทัศนคติเชิง

จริยธรรม เชน การท่ีเราไมพอใจคนท่ีแยงท่ีนั่งคน แกบนรถเมล หรือ ไมชวยคนท่ีถือของพะรุงพะรัง  

 ๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะกระทําพฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่ง

ของบุคคลลงไป จะตองประกอบดวยเหตุผลอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเกิดข้ึน เฉพาะหนานั้น และเหตุผล

เชิงจริยธรรมของบุคคลเกิดจากประสบการณและสติปญญาของบุคคลนั้น  

 ๔. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีคนแสดงถึงพฤติกรรมท่ีสังคมชื่น ชอบหรืองด

การกระทําท่ีฝาฝนกฎระเบียบและคานิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ซ่ึงเปนการกระทําท่ี

สังคมเห็นชอบและสนบัสนุนมีหลายประการ เชน การชวยเหลือผูตก ทุกขไดยาก เปนตน 

 จําแนกจริยธรรม เปน ๒ มุมมอง36

๓๗ คือ 

 ๑. จริยธรรมตามหลักนิติรัฐ ยึดหลักการวา พฤติกรรมการบริหารงานใดไดดําเนินการ

ถูกตองตามตัวบทกฎหมายถือวาการบริหารงานนั้นถูกตองตามหลักจริยธรรม แตมักมีปญหาเพราะ

กฎหมายมักจะเกิดข้ึนภายหลังจึงไมเพียงพอในการกํากับพฤติกรรมการบริหารงานใหอยูในกรอบของ

จริยธรรมไดทุกกรณี 

 ๒. จริยธรรมตามมาตรฐานจริยธรรม ยึดหลักการการแสวงหาความดีท่ียึดถือวาควรเปน

อยางไร แลวนํามาใชเปนมาตรฐานจริยธรรม เพ่ือกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติ แตขาดบทบังคับการ

ลงโทษเม่ือมีการละเมิด 

 แบงตามเกณฑจริยธรรม37

๓๘ ดังนี้ 

                                                           
 ๓๖ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก, รายงานการวิจัยเร่ืองจริยธรรมของเยาวชนไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๐), หนา ๔-๖. 

 ๓๗ธีรภัทร เสรีรังสรรค, นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชนทับซอน การคอรรัปช่ัน สภาพ

สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแกไข, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๙), หนา ๑๘. 

 ๓๘แสง จันทรงาม, จริยธรรมและภาวะท่ีไรจริยธรรมจะมีผลตอพฤติกรรมของมนุษยโลกอยางไร, 

(กรุงเทพมหานคร :  สํานักปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๒๑. 



๓๕ 

 

 ๑. จริยธรรมธรรมชาติ คือ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีเปนไปเองโดยธรรมชาติ แมในสัตว

เดียรฉานก็มีเชน แมรักลูก จริยธรรมนี้สงผลตอสวนรวมดีมากเพราะจะเปนไปเองโดยเครงครัด 

 ๒. จริยธรรมบังคับ คือ การงดเวนชั่วทําดีของคน เพราะถูกอํานาจบางอยางบังคับใหทํา

เชน ไมดื่มเหลาเพราะไมมีเหลาจะดื่ม จริยธรรมแบบนี้ยังไมดีเพราะถูกบังคับใหทํา 

 ๓. จริยธรรมเจตนา คือ เวนชั่วและทําดีดวยเจตนา คือ ความตั้งใจของตนเองโดยไมมีใคร 

มาบังคับ จริยธรรมประเภทนี้จัดวาดีแท 

 แหลงกําเนิดของจริยธรรม 

 การเกิดข้ึนของจริยธรรมท่ีจะเปนเครื่องมือในการกํากับหรือควบคุมความประพฤติของ

คนนั้น มีแหลงกําเนิดจาก ๔ สวนดวยกัน38

๓๙  คือ 

 ๑. แหลงกําเนิดจากภายในตัวบุคคล 

  ๑.๑ คุณธรรมอันเกิดจากพุทธิปญญา (Intellectual virtue) เปนคุณธรรมในระดับ

ปจเจกบุคคล ผูท่ีมีสติปญญาจะสามารถพัฒนาจริยธรรมไดดวยหลักของการคิดไตรตรองถึงการ

กระทํานั้น คือ คิดกอนพูดกอนทํา หรือชั่งน้ําหนักผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เปนตน 

  ๑.๒ คุณธรรมอันเกิดจากศีลธรรมจริยธรรม (Moral virtue) เปนคุณธรรมท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติจริงดวยการเรียนรูจากการอยูรวมกัน เปนการแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอง ซ่ึงนําไปสูสภาวะ

ของความเปนสุข 

 ๒. แหลงกําเนิดภายนอกตัวบุคคล 

  ๒.๑ คุณธรรมจริยธรรมตามหลักนิติรัฐ ยึดหลักการบริหารงานใดไดดําเนินการ

ถูกตองตามตัวบทกฎหมายถือวา การบริหารงานนั้นถูกตองตามหลักจริยธรรม แตเนื่องจากจริยธรรม 

ท่ีตองปฏิบัติมีมากมาย กฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันจึงไมเพียงพอในการกํากับพฤติกรรมการบริหารงาน

ใหอยูในกรอบของจริยธรรมไดทุกรณี 

  ๒.๒ คุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานจริยธรรม ยึดหลักความพยายามแสวงหาวา 

ความดีท่ีควรยึดถือควรเปนอยางไร แลวนํามาใชเปนมาตรฐานจริยธรรม กําหนดเปนแนวทางปฏิบัติ 

ความครอบคลุมกวางขวางกวาจริยธรรมตามหลักนิติรัฐ แตแนวคิดนี้ก็ยังมีจุดออนท่ีสําคัญคือ ขาดบท

บังคับลงโทษเม่ือมีการละเมิด 

 ๓. แหลงกําเนิดคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพทางการศึกษา 

  ๓.๑ แหลงศาสนา ซ่ึงเปนแหลงท่ีมาของคําวา จริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรม จน

กลายเปนบทบัญญัติท่ีเปนกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณในวิชาชีพตาง ๆ 

                                                           
 ๓๙สุภัทร ปญญาทีป, กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม, ๒๕๔๖, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 

https://sites.google.com/.../kickrrm-sng-seim-khunthrr... [๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓]. 



๓๖ 

 

  ๓.๒ แหลงปรัชญา โดยเฉพาะสาขาท่ีเปนคุณคาวิทยา ซ่ึงไดแก ศีลธรรม จริยศาสตร 

สุนทรียศาสตร และปรัชญาการศึกษา 

 ๔. แหลงจริยธรรม ประเพณีทางสังคม เชน กฎหมาย คานิยม วิถีประชา ภาษา ภูมิ

ปญญา และวัฒนธรรม เปนตน 

 แหลงกําเนิดของจริยธรรมวา เปนหลักการท่ีมนุษยในสังคมควรยึดถือปฏิบัติเพ่ือการอยู

รวมกันอยางเปนสุขในสังคม ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดคุณธรรมและจริยธรรมข้ึนในสังคมตลอดมา 

เนื่องจากมีความพยายามท่ีตองการสรางหลักคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเปนสากลใหบุคคลเกิด

ความรูสึกในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมในแนวทางท่ีสอดคลองกับพฤติกรรม39

๔๐  

 แหลงกอกําเนิดของคุณธรรมจริยธรรมแบงออกไดเปน ๒ ประการ คือ 

 ๑. แหลงกําเนิดภายในตัวบุคคล ไดแยกแยะแหลงท่ีเกิดของคุณธรรมวา เปนคุณธรรมอัน

เกิดจากปญญา และคุณธรรมอันเกิดจากศีลธรรมและจริยธรรมวา คุณธรรมอันเกิดจากปญญานั้นเปน

คุณธรรมในระดับปจเจกบุคคล กลาวคือ ผูท่ีมีสติปญญามักจะสามารถพัฒนาจริยธรรมไดดวยหลัก

ของการคิดไตรตรอง สวนคุณธรรมอันเกิดจากศีลธรรมและจริยธรรมนั้น เปนคุณธรรมท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติจริงดวยการเรียนรูจากการอยูรวมกัน เปนการแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตองซ่ึงนําไปสูสภาวะของ

ความเปนสุข แหลงกําเนิดนี้กลาวถึงพ้ืนฐานของมนุษยท่ีไดมาจากธรรมชาติเปนตัวกําหนด ซ่ึงแบง

ออกเปน ๒ ประการ คือ 

  ๑.๑ ตัวกําหนดมาจากพันธุกรรมท่ีสงทอดมาจากบรรพบุรุษ มนุษยเกิดมาพรอมดวย

คุณภาพของสมองท่ีจะพัฒนาข้ึนเปนความเฉลียวฉลาดดานปญญาโดยไดรับการถายทอดสวนนี้มาจาก

บรรพบุรุษโดยผานกระบวนการทางพันธุกรรม การพัฒนาของสมองจะดําเนินไปตามรหัสพันธุกรรมท่ี

กําหนดไวตั้งแตเกิด แมวาการพัฒนาดานการคิดและสติปญญาจะเจริญพัฒนาตอมาภายใตอิทธิพลของ

การอบรมเลี้ยงดูและสิ่งแวดลอม แตคุณภาพของสมองท่ีบุคคลไดรับจะเปนพ้ืนฐานเบื้องตน ดังเชน ท่ี

พระพุทธเจาไดทรงตรัสรูธรรมไดดวยตนเองดวยปญญาของพระองค แตการเกิดมโนธรรมในมนุษย 

พระองคไดทรงแบงประเภทของบุคคลออกเปนดอกบัวประเภทตาง ๆ  บุคคลท่ีเปนประเภทดอกบัวท่ีอยู

บานชูชอเหนือน้ํา คือ บุคคลท่ีสามารถเรียนรูและประจักษในความดีและความชั่วดวยปญญานั่นเอง สวน

บุคคลท่ีเปนประเภทดอกบัวประเภทอ่ืน ๆ ก็อาจสามารถรูผิดชอบชั่วดีไดดวยการอบรมสั่งสอนตาม

ระดับความสามารถของสติปญญา นอกจากนี้ สัญชาตญาณแหงชีวิต (Life instinct) ของมนุษย ทําให

มนุษยคิดหาแนวทางในการท่ีจะมีชีวิตอยูรอด และการมีสติปญญาในระดับท่ีสูง ทําใหมนุษยสามารถคิด 

พิจารณา และแยกแยะเหตุและผลไดเพ่ือมีชีวิตอยูรอดไดอยางยั่งยืน 

                                                           
๔๐จําเริญรัตน เจือจันทร, จริยศาสตร: ทฤษฎีจริยธรรมสําหรับนักบริหารการศึกษา พิมพคร้ังท่ี ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๘), หนา ๑๓-๑๔. 



๓๗ 

 

  ๑.๒ ตัวกําหนดมาจากสภาพจิต จากแนวความคิดท่ีวาจริยธรรมมีแหลงกําเนิดจาก

ความรูสึกผิดชอบชั่วดี ซ่ึงเกิดข้ึนจากมโนธรรมท่ีอยูในความรูสึกนึกคิด ดังนั้น แหลงกําเนิดของ

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนคุณภาพของสมองในการคิด และคุณภาพของจิตท่ีสามารถแยกแยะ

ความถูก ความผิดไดเปนพ้ืนฐาน สภาพของจิตนั้นทําใหบุคคลจดจําสิ่งท่ีเปนเคียดแคน บาดหมางใจ

หรือรูสึกผิดตลอดเวลากับการตัดสินท่ีพลาดพลั้งไป ดังนั้นสภาพจิตกอใหเกิดอารมณและความรูสึกท่ี

อาจนําไปสูการมีคุณธรรมและจริยธรรมและการขาดคุณธรรมและจริยธรรมไดเทา ๆ กัน 

  แตอยางไรก็ตามคุณธรรมและจริยธรรมมีความสัมพันธกับสติปญญา นักบริหาร

การศึกษาท่ีมีคุณสมบัติดานสติปญญายอมไดเปรียบในดานความคิดและการแสวงหาเหตุผล และ

สามารถพิจารณาผลท่ีจะบังเกิดข้ึนจากการกระทําของตนได นักบริหารท่ีมีสติปญญาในระดับสูงจะ

เปนผูท่ีสามารถคิดแกปญญาโดยยึดหลักเหตุผลท่ีใหประโยชนสุขแกตนเองและไมทําใหตนเองไดรับ

ความเดือดรอนในภายหลังได ซ่ึงกลาวไดวาเกิดเปนผลประโยชนท่ียังความสุขมาใหอยางยั่งยืน 

 ๒. แหลงกําเนิดภายนอกตัวบุคคล ในการท่ีบุคคลนั้นจะทําความดี หรือละเวนการกระทํา

ท่ีไมนาพึงปรารถนามากนอยเพียงใดนั้น สาเหตุท่ีสําคัญคือ คนรอบขาง กฎระเบียบ สังคม วัฒนธรรม

และสถานการณท่ีบุคคลประสบอยู นอกจากสภาพแวดลอมในการทํางาน การมีหรือการขาดแคลนสิ่ง

เอ้ืออํานวยในการทํางาน ตลอดจนบรรยากาศทางสังคมในท่ีทํางาน กลุมเพ่ือนและวัฒนธรรมใน

องคกร จะมีผลตอพฤติกรรมการทํางาน และสุขภาพจิต ตลอดจนความสุขความพอใจในการทํางาน 

 สรุป จริยธรรม อาจแบงเปน ๒ ลักษณะ คือ จริยธรรมแบบสมัครใจ หมายถึงการท่ีบุคคล

ยอมรับหลักเกณฑหรือบรรทัดฐานท่ีสังคมยึดถือปฏิบัติดวยความเต็มใจ และจริยธรรมแบบภาคบังคับ 

คือการท่ีบุคคลท่ีอยูในสังคมนั้นตองประพฤติปฏิบัติเพราะถาไมปฏิบัติจะตองไดรับการลงโทษจาก

สังคมและหรือกฎหมายของบานเมือง 

ตารางท่ี ๒.๗ ประเภทของจริยธรรม 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) ๑. จริยธรรมภายใน 

๒. จริยธรรมภายนอก 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข  

ประจนปจจนึก 

 

๑. ความรูเชิงจริยธรรม 

๒. ทัศนคติเชิงจริยธรรม 

๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม 

๔. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

 



๓๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ ประเภทของจริยธรรม 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ธีรภัทร เสร ี

 

๑. จริยธรรมตามหลักนิติรัฐ 

๒. จริยธรรมตามมาตรฐานจริยธรรม 

แสง จันทรงาม 

 

๑. จริยธรรมธรรมชาต ิ

๒. จริยธรรมบังคับ 

๓. จริยธรรมเจตนา 

สุภัทร ปญญาทีป 

 

๑. แหลงกําเนิดจากภายในตัวบุคคล 

๒. แหลงกําเนิดภายนอกตัวบุคคล 

๓. แหลงกําเนิดคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพทาง

การศึกษา 

๔. แหลงจริยธรรมประเพณีทางสังคม 

จําเริญรัตน เจือจันทร 

 

๑. แหลงกําเนิดภายในตัวบุคคล 

๒. แหลงกําเนิดภายนอกตัวบุคคล 

 

 ประโยชนของจริยธรรม  

 จริยธรรมจะมีประโยชนก็ตอเม่ือนําไปปฏิบัติ เพราะจริยธรรมเปนหลักสําคัญสําหรับการ

ปฏิบัติ การศึกษาเพ่ือเขาใจหรืออธิบายไดเทานั้นไมมีประโยชน แตการนํา จริยธรรมไปใชปฏิบัตินั้น 

จะเปนประโยชนได ดังนี้  

 ความสําคัญของและจริยธรรมอาจแบงออกไดเปน ๓ ระดับ40

๔๑  คือ 

 ๑. ระดับการดํารงชีวิต  จริยธรรมจะเปนตัวนําท่ีทําใหบุคคลไดกําหนดพฤติกรรมของ

ตนเองเพ่ือทําใหเกิดความสุข  

 ๒. ระดับสังคม ความสุขของบุคคลท่ีอยูในกลุมเพ่ือนและสังคม คือ การไดรับการยอมรับ 

บุคคลตองอาศัยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือรักษาไวซ่ึงศักด์ิศรีและสงเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณของ

บุคคล และในฐานะผูประกอบวิชาชีพ เชน จริยธรรมจะเปนอุดมการณหรือจุดมุงหมายอันสูงสุด

                                                           
 ๔๑จําเริญรัตน เจือจันทร, จริยศาสตร: ทฤษฎีจริยธรรมสําหรับนักบริหารการศึกษา พิมพคร้ังท่ี ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร ๒๕๔๘), หนา ๑๓-๑๔. 



๓๙ 

 

สําหรับวิชาชีพนักกฎหมายในอันท่ีจะใหความยุติธรรม การดํารงไวซ่ึงความสุขของสังคม และการใช

เหตุผลยิ่งกวาการกระทําตามอําเภอใจ  

 ๓. ระดับโลก คุณธรรมและจริยธรรมอาจกลาวไดวาเปนหลักธรรมท่ีคุมครองโลกใหอยู

รวมกันไดอยางสันติสุข โดยเฉพาะในโลกยุคโลกาภิวัตน  ท่ีกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจและสังคมกอใหเกิดการแพรกระจายในดานขอมูลขาวสาร รวมท้ังการไหลของวัฒนธรรมท่ี

แตกตางกัน ในยุคนี้เปนยุคของการแขงขันและทาทายความสามารถในการดําเนินการบริหารทุกสาขา

รวมท้ังธรุกิจการคาในระบบโลกสากล  

 จริยธรรมเปนสิ่งท่ีพึงประพฤติปฏิบัติตามท่ีไดตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีถูกตองเหมาะสมแลว 

ยอมกอใหเกิดความสัมพันธท่ีราบรื่นระหวางบุคคล สังคม และการทํากิจกรรมใด ๆ ยอมเปนไปดวย

ความเรียบรอย อันเปนคุณคาท่ีเปนประโยชนตอชีวิตท่ีเปนปกติสุขท้ังสวนตัวและสวนรวมจริยธรรมมี

คุณคาตอชีวิตมนุษย41

๔๒ ดังนี้ 

 ๑. จริยธรรมชวยใหรูจักตนเอง มีสํานึกตอบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตนท่ีมีท้ังตอ

ตนเอง ตอครอบครัว ตอสังคม ตอประเทศชาติและหนาท่ีการงานของตน 

 ๒. จริยธรรมเปนวิถีแหงปญญา ทําใหเปนผูรูจักใชสติปญญาในการคิดแยกแยะหาเหตุผล

ดวยความเชื่อท่ีวาการทําความดีเปนสิ่งท่ีถูกตอง จึงสามารถแกปญหาอยางเปนเหตุเปนผลตามหลัก

จริยธรรม 

 ๓. จริยธรรมชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพกายใจดี ยอม

กอใหเกิดความสมบูรณของชีวิต 

 ๔. จริยธรรมชวยใหการอยูรวมกันในสังคมเปนไปอยางเปนระบบ มีระเบียบ สังคมอบอุน 

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชีวิตมีความสงบสุข 

 ๕. จริยธรรมชวยสรางสันติภาพในสังคมและในโลก 

 ๖. จริยธรรมชวยใหเกิดการเรียนรูในการปรับตัวเขากับผูอ่ืนได มีความสามารถในการ

ครองคน ครองงาน ครองตนและครองเรือน 

 ๗. จริยธรรมชวยใหมีเครื่องยึดเหนี่ยวและเปนหลักปฏิบัติ เพ่ือปองกันการเบียดเบียนเอา

รัดเอาเปรียบในทางสวนตัวและสวนรวม 

 ๘. จริยธรรมชวยใหคนเรามีความหนักแนน ตอสู ขยัน อดทน พ่ึงพาตนเองได ไมรอ

โชคชะตาดลบันดาล 

 ๙. จริยธรรมทําใหสามารถกําหนดเปาหมายชีวิต โดยดําเนินและพัฒนาชีวิตใหสําเร็จตาม

เปาหมาย 

                                                           
 ๔๒พิภพ วชังเงิน, จริยธรรมวิชาชีพ, (กรุงเทพมหานคร สํานักพิมพอมรการพิมพ, ๒๕๔๕), หนา ๒๒. 



๔๐ 

 

 ๑๐. จริยธรรมชวยใหสามารถแกปญหาชีวิตและทําใหความทุกขหมดไปไดดังนั้นจะเห็นได

วาคุณคาการมีจริยธรรมของมนุษยควรเริ่มจากระดับบุคคล เปรียบเสมือนการโยนกอนหินกอนเล็ก ๆ 

ลงในน้ําจะเห็นวงกระเพ่ือมจากดานในออกสูดานนอกเปนวงกวางข้ึนนั่นเพราะวาเม่ือบุคคลสามารถ

เขาใจตนเอง เขาใจความตองการวาชีวิตตองการอะไร ดวยสติปญญาก็จะสามารถดําเนินชีวิตของตน

ไดเปนอยางดี รวมถึงการมีความสัมพันธท่ีดีกับคนอ่ืน สิ่งแวดลอมโดยไมสรางปญหาหรือสรางปญหา

ใหเกิดนอยท่ีสุด ซ่ึงการกระทําใด ๆ ของบุคคลหนึ่งอาจสงผลกระทบท้ังดานดีและไมดีตอสิ่งรอบขาง

ไดเสมอ ฉะนั้นจริยธรรมจึงมีความสําคัญท่ีทรงคุณคาและเปนประโยชนท่ีควรอยางยิ่งท่ีจะนําไปใชกับ

ทุกหนวยทางสังคม ไมวาจะเปนวงการราชการ วงการการเมือง วงการการศึกษา วงการธุรกิจ และ

วงการวิชาชีพตาง ๆ 

 การดํารงชีวิตตามปกติสุขของมนุษยจะมีปญหาถามนุษยเกิดความวิตกกังวลและสับสนใน

เรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม และเรียกรองสิ่งนี้เพ่ือความอยูรอดรวมกันอยูตลอดเวลา จะพบวา

ความไมมีคุณธรรมและจริยธรรมของประเทศหนึ่งอาจทําลายลางสันติสุขของทุกประเทศในโลกนี้ได 

แตทวาความมีคุณธรรมและจริยธรรมตองไดรับการปลูกฝงดวยการอบรมสั่งสอนใหคิดแนนอยูใน

ระบบความคิด ซ่ึงตองใชระยะเวลายาวนานพอสมควร 

 ๑. ตอตนเอง คนท่ีมีจริยธรรมยอมมีเครื่องมือท่ีชวยใหคิดใหกระทําในสิ่งท่ีดี สราง

ประโยชนแกตนเองและสวนรวม มีสิ่งท่ียึดเหนี่ยวจิตใจและจูงใจใหทําแตสิ่งดี ๆ มีความเจริญตอ

ตนเอง เชน คนท่ีขยันเรียนมีความรับผิดชอบ ยอมประสบความสําเร็จใน การเรียน ในทางตรงกันขาม 

คนท่ีเกียจครานและขาดความขยันหม่ันเพียร ก็จะสอบตก เปนตน หรือพนักงานขายของท่ีมีวาจา

สุภาพออนนอมตอลูกคา ยอมจะไดรับคําชม มากกวาผูท่ีมีกริยาวาจาหยาบคาย ไรมารยาท 

 ๒. ตอสังคม คนท่ีมีจริยธรรม ยอมทําสิ่งท่ีเปนประโยชนท้ังตอตนเองและแก ผูอ่ืน อยาง

นอยการไมทําชั่ว ก็เปนการชวยใหสังคมไมตองแกไขปญหา ถาคนในสังคมมี จริยธรรมดีสังคมนั้นก็จะ

มีความเจริญกาวหนาไดเชนกัน คนดีจึงเปนผูรักษาสังคมดวยการ ไมทําลายสังคมไมวาจะเปน

ทรัพยากรของประเทศ สภาพแวดลอม หรือการประพฤติทุจริตตาง ๆ  

 ๓. ดานการรักษาจริยธรรม จริยธรรมเปนสิ่งท่ีดีมีคุณคาท้ังทางกาย ใจ และสังคมดังกลาว

มาแลว จะรักษาไวไดก็ดวยการปฏิบัติ ถาไมปฏิบัติแลวก็เปนเพียงตัวหนังสือ หรือคําพูดเปลา ๆ จะ

ชวยใครไมไดท้ังสิ้น การศึกษาจริยธรรมและนําไปปฏิบัติ จึงเปนการรักษาจริยธรรมใหคงอยู  

 ๔. การพัฒนาบานเมืองตองพัฒนาจิตใจคนกอนหรืออาจพัฒนาควบคูกันไปกับการพัฒนา 

ดานเศรษฐกิจ สังคม เพราะการพัฒนาท่ีไมมีจริยธรรมท่ีเปนแกนนําจะสูญเปลาและเกิดผลเสียเปน   

อันมาก 

  



๔๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๘ ประโยชนของจริยธรรม 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

จําเริญรัตน เจือจันทร 

 

๑. ระดับการดํารงชีวิต  

๒. ระดับสังคม 

๓. ระดับโลก 

พิภพ วชังเงิน 

 

๑. จริยธรรมชวยใหรูจักตนเอง 

๒. จริยธรรมเปนวิถีแหงปญญา 

๓. จริยธรรมชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๔. จริยธรรมชวยใหการอยูรวมกันในสังคม

เปนไปอยางเปนระบบ 

๕. จริยธรรมชวยสรางสันติภาพในสังคม 

๖. จริยธรรมชวยใหเกิดการเรียนรู 

๗. จริยธรรมชวยใหมีเครื่องยึดเหนี่ยวและเปน

หลักปฏิบัติ 

๘. จริยธรรมชวยใหคนเรามีความหนักแนน 

๙. จริยธรรมทําใหสามารถกําหนดเปาหมายชีวิต  

๑๐. จริยธรรมชวยใหสามารถแกปญหาชีวิต 

 

 องคประกอบของจริยธรรม 
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๔๓ คือ 

 ๑. องคประกอบดานความรู ไดแก ความเขาใจในเหตุผลของความถูกตองดีงามสามารถ

ตัดสินแยกความถูกผิดไดดวยความคิด 

 ๒. องคประกอบดานอารมณและความรูสึก ไดแก ความพึงพอใจศรัทธาเลื่อมใส เกิด

ความนิยมยินดีท่ีจะรับจริยธรรมนั้นมาเปนแนวปฏิบัติ  

 ๓. องคประกอบดานพฤติกรรมการแสดงออก หรือพฤติกรรมท่ีบุคคลตัดสินใจ ท่ีกระทํา

ถูกหรือ ในสถานการณแวดลอมตาง ๆ กัน  

                                                           
 ๔๓ธีระพร อุวรรณโณ, จริยธรรมกับการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๕๔. 



๔๒ 

 

 องคประกอบจริยธรรมแนวทางความเชื่อและการปฏิบัต4ิ3

๔๔ คือ 

 ๑. ความเชื่อเรื่องเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย ความเชื่อเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษยมี

สวนกําหนดโครงสรางของจริยธรรมเชน ถามีความเชื่อวามนุษยเต็มไปดวยความเห็นแกตัว ระบบ

จริยธรรมจะเปนไปในลักษณะหามมนุษยเอาเปรียบกัน ถามีความเชื่อวามนุษยมีธาตุแหงความเปน

พุทธะซอนอยู ระบบจริยธรรมจะสงเสริมใหพัฒนาศักยภาพนั้นเพ่ือความเปนพุทธะเบงบานเต็มท่ี 

 ๒. ความเชื่อเก่ียวกับอุดมคติหรือความดีสูงสุด ใหความหมายหรือความสมเหตุสมผลแก

ระบบจริยธรรมเชน ชาวพุทธฝายมหายานบําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตว เพราะเชื่อวาวิถีชีวิตเชนนั้น 

ชวยใหตนตรัสรูเปนพระพุทธเจา ในกรณีนี้ ความเปนพระพุทธเจาจึงเปนอุดมคติของเขา 

 ๓. ระเบียบปฏิบัติหรือแนวทางแหงการดําเนินชีวิต ท่ีชี้แนะวา อะไรควรทํา อะไรไมควร

ทํา ท้ังนี้เพ่ือพาชีวิตไปสูจุดหมายสูงสุดหรืออุดมคติ คนสวนมากมักคิดกันวา แนวทางแหงการ

ประพฤติปฏิบัตินี้เทานั้นเปนจริยธรรม ท่ีแทจริงจริยธรรมยังประกอบดวยสิ่งท่ีกลาวในขอ ๑ ขอ ๒ 

และขอ ๔ 

 ๔. เหตุจูงใจใหคนปฏิบัติดีและเลิกละการปฏิบัติผิด เหตุจูงใจท่ีทําใหคนดําเนินตามหลัก

จริยธรรมหรือกฎศีลธรรม มี ๓ ประการ คือ 

  ๔.๑ ผลประโยชนสวนตน เปนเหตุจูงใจใหคนทําดีมีจริยธรรม เพราะถาไรจริยธรรม 

สังคมอาจตําหนิหรือคว่ําบาตร กฎหมายอาจลงโทษ เพ่ือรักษาผลประโยชนของตน คนเราจึงมี

จริยธรรมท้ังนี้เพราะเล็งเห็นผลตอบแทนในชาตินี้หรือหวังสวรรคในชาติหนา 

  ๔.๒ ความเคารพกฎกติกาจนเปนนิสัย ทําใหคนอยูในระเบียบวินัย และดําเนินตาม

หลักจริยธรรม คนเราถูกฝกตั้งแตเล็กใหเชื่อฟงกฎกติกา เรารักษาสัญญาเพราะเราเห็นวาสัญญาตอง

เปนสัญญา ชาวคริสตมีศรัทธาในพระผูเปนเจาจึงปฏิบัติตามพระบัญญัติ ชาวพุทธมีศรัทธาใน

พระพุทธเจาจึงรักษาศีล 

  ๔.๓ ความมีน้ําใจตอผูอ่ืน รวมถึงความรักเคารพผูอ่ืน ทําใหคนเรารักษาคําม่ันสัญญา 

หรือละเวนการเบียดเบียน  ขอนี้เองสามารถกลาวไดวา คนเราดีเพราะมีคุณธรรมประจําใจ  

 องคประกอบของจริยธรรมสังคมแลสิ่งแวดลอมแบงได ๓ ประการ44

๔๕ คือ 

 ๑. ผูประพฤติเอง โดยท่ีพฤติกรรมแสดงออกใหปรากฏ ในความเรียบรอยของกาย วาจา 

ใจ เพียงใดหรือไม และตระหนักตอไปวาผูประพฤตินั้นอยูในสังคมอยางใด หากการเลี้ยงชีพของเขา

และครอบครัว ก็ตองเปนไปในทางสุจริต 

                                                           
 ๔๔พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต), ความรูคูคุณธรรม รวมบทความเกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรมและการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๗๗. 

 ๔๕บุญม ีแทนแกว, ประวัติและผลงานนักจริยธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส, 

๒๕๕๑),  หนา (๑). 



๔๓ 

 

 ๒. อาศัยกฎหรือระเบียบ ซ่ึงเปนแนวทางหรือหลักธรรมในการประพฤติปฏิบัติ เปนกุศล

หรืออกุศล ทําใหตนหรือผูอ่ืนเดือดรอนหรือไม จึงสามารถแยกแยะวาเปนคนมีจริยธรรม 

 ๓. อาศัยมวลชนหรือสังคม สิ่งแวดลอมและสังคมท่ีอยูเปนเครื่องตัดสินความเรียบรอยไตร

ทวารเปนพ้ืนฐาน ประพฤติในกุศล สังคมไมเดือดรอน ประเทศรุงเรืองกาวหนา จัดวาเปนผูประพฤติ

จริยธรรมสมบูรณ  

 องคประกอบจริยธรรมเก่ียวกับกฎเหตุผล45

๔๖ คือ 

 ๑. การประเมินความถูกผิดของพฤติกรรม คือ หลักเกณฑในการตัดสินความถูกผิด ดีชั่ว 

ควรไมควรทําของพฤติกรรม 

 ๒. ความเชื่อเก่ียวกับผลกรรม บุคคลจะประเมินตามความเชื่อของตนเองวา พฤติกรรมหนึ่ง 

ๆ จะนําไปสูผลอะไรบาง ผลแตละอยางมีโอกาสเกิดข้ึนมากนอยเพียงใดและมีความนาปรารถนามาก

นอยเพียงใด 

 ๓. ปฏิกิริยาทางจริยธรรม เปนความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอการกระทําตาง ๆ ท้ังท่ีเปนการ

กระทําของตนเอง และการกระทําของผูอ่ืน ปฏิกิริยานี้แสดงออกมาเปนความรูสึกเชน ชื่นชม ละอาย

ฯลฯ และแสดงออกมาเปนปฏิกิริยาทางจริยธรรม และเปนกลไกสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของ

บุคคลในสังคมท้ังท่ีเปนของตนเองและของผูอ่ืน 

 ๔. ปทัสถานตามการรับรู การรับรูวาบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมมีพฤติกรรมอะไรมากนอยพียง

ใด และการคาดการณวาบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมอะไรมากนอยเพียงใด เปน

องคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งของพฤติกรรมจริยธรรมปทัสถานตามกการรับรู มีผลตอความเชื่อ

เก่ียวกับผลกรรมและปฏกิิริยาทางจริยธรรม และสงผลถึงศักยภาพพฤติกรรม 

 ๕. ศักยภาพพฤติกรรม การประเมินศักยภาพของการเกิดหรือไมเกิดพฤติกรรมหนึ่ง ๆ 

ศักยภาพพฤติกรรมเปนผลจากการประเมินความถูกผิดของพฤติกรรม ความเชื่อเก่ียวกับผลกรรม 

ปฏิกิริยาทางจริยธรรม และการรับรูปทัสถานพฤติกรรมของบุคคลตาง ๆ ในสังคม ซ่ึงจะนําไปสูการ

สงเสริม ปองกัน และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาง ๆ ไดอยางตรงเปาหมายและอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 องคประกอบจริยธรรมขอตกลงสังคม46

๔๗ ไดดังตอไปนี้ 

                                                           
 ๔๖ชัยพร วิชชาวุธ และคณะ, พฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปจจุบัน : ศึกษาตามแนวทางจิตวิทยา

สังคม, งานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๑), หนา ๖-๙. 

 ๔๗ประภาศรี สีหอําไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม พิมพคร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร 

:  โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๕๐. 



๔๔ 

 

 ๑. ระเบียบวินัย (Disciplines)  สังคมท่ีขาดกฎเกณฑยอมเดือดรอนระส่ําระสาย ขาดผูนํา

ผูตาม ขาดระบบท่ีกระชับความเขาใจเปนแบบแผนใหยึดถือ การหยอนระเบียบวินัยยอมเกิดการ

ละเมิดสิทธิ และหนาท่ีตามบทบาทแตละคน ไมเปนไปตามขอตกลงไดแก กฎหมายจารีต ประเพณี 

 ๒. สังคม (Society) การรวมกลุมประกอบกิจกรรมอยางมีระเบียบแบบแผนกอใหเกิด

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม มีวัฒนธรรมอันเปนความมีระเบียบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีงาม

ของประชาชนท่ีขยายวงกวางเรียกวา สังคม และกระทําในสิ่งท่ีสังคมยอมรับ 

 ๓. อิสรเสรี (Autonomy) ความมีสํานึกในมโนธรรมท่ีพัฒนาเปนลําดับกอใหเกิดความ

อิสระ สามารถดํารงชีวิตตามสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการศึกษาและประสบการณในชีวิต มีความสุข อยูใน

ระเบียบวินัยและสังคมของตน เปนคานิยมสูงสุดท่ีคนไดรับการขัดเกลาแลวสามารถบําเพ็ญตนตาม

เสรีภาพเฉพาะตนไดอยางอิสระ สามารถปกครองตนเองและชักนําตนเองใหอยูในทํานองคลองธรรม

และปกครองตนได มีสํานึกมโนธรรมท่ีแทจริง  

 องคประกอบของจริยธรรมใน ๓ มิติ ถาบุคคลในหนวยงานมีจริยธรรม47

๔๘ คือ  

 ๑. หนวยงานปลอดการทุจริต 

 ๒. หนวยงานปลอดจากการทําผิดวินัย และ 

 ๓. หนวยงานปลอดจากการทําผดิมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ 

 นอกจากองคประกอบของจริยธรรมดังกลาว ท่ีสําคัญจากการปราศจากการคอรัปชั่น การ

ฉอราษฎรบังหลวง ดวยการทําใหเสียหาย การทําลายหรือละเมิดจริยธรรมธรรมปฏิบัติ และกฎหมาย 

ตองคํานึงถึงพฤติกรรมตอไปนี้ 

 ๑. พฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ีปลอดจากการไมปฏิบัติตาม กฎหมายอยางโจงแจงหรือไม

ปฏิบัติตามกฎหมายนอยลง  

 ๒. พฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ีปลอดจากการปฏิบัติท่ีนอยกวา หรือไมดีเทาท่ีกฎหมาย

กําหนดหรือปฏิบัติเชนนี้นอยลง  

 ๓. พฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ีปลอดจากการปฏิบัติท่ีมากกวาท่ีกฎหมายกําหนด หรือปฏิบัติ

เชนนี้นอยลง  

 ๔. พฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ีปลอดจากการปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย แตใชวิธีการ

ท่ีผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเชนนี้นอยลง 

  

                                                           
๔๘เสนห จุยโต และ กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, “ตัวแบบธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสู

ความเปนเลิศ”, งานวิจัย, (นนทบุร ี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕), หนา ๑๒. 



๔๕ 

 

 จริยธรรมของบุคคลมีองคประกอบ ๓ ประการ เอกสารการประชุมเก่ียวกับจริยธรรมไทย 

สรุป48

๔๙ คือ 

 ๑. ดานความรู คือ ความเขาใจในเหตุผลของความถูกตองดีงาม สามารถตัดสินแยกความ

ถูกตองออกจากความไมถูกตองไดดวยการคิด 

 ๒. ดานอารมณความรูสึก คือ ความพึงพอใจ ความศรัทธา เลื่อมใส ความนิยมยินดี ท่ีจะ

รับจริยธรรมมาเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติงาน 

 ๓. ดานพฤติกรรม คือ การกระทําหรือการแสดงออกของบุคคลในสถานการณตาง ๆ ซ่ึง 

เชื่อวาเกิดจากอิทธิพลของท้ัง ๒ องคประกอบขางตน 

 การพัฒนาคนในดานจริยธรรมตองพัฒนาท้ัง ๓ ดาน เพราะพฤติกรรมของคนท่ีแสดง

ออกมาท้ังทางกายและทางวาจานั้น จะมีความสัมพันธกับทางจิตใจและสติปญญา โดยเริ่มจากการ

พัฒนาองคประกอบสําคัญอันดับแรกไดแก ปญญา หรือความรูจะสงเสริมใหบุคคลแสดงพฤติกรรม

ในทางท่ีถูกตอง ควบคุมอารมณ และความรูสึก  

 นอกจากนั้นนักวิชาการยังจําแนกองคประกอบจริยธรรม ออกเปน ๓ ประการ49

๕๐ คือ  

 ๑. ความรูเหตุรูผล หมายถึง ความเขาใจในความถูกตอง คือ รูวาอะไรถูกตอง สามารถ

ตัดสินแยกแยะความถูกตองออกจากความไมถูกตองไดดวยการคิด  

 ๒. อารมณความรูสึกสํานึกผิดชอบชั่วดี ความเชื่อ คือ ความพึงพอใจ ความศรัทธา ความ

เลื่อมใส ความรูสึกชื่นชมยินดี ความนิยมท่ีจะรับมาเปนแนวทางปฏิบัติ  

 ๓. ดานพฤติกรรมการแสดงออก หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลตัดสินใจไดวากระทําถูกหรือ

ผิดในสถานการณแวดลอมตาง ๆ 

 องคประกอบของจริยธรรมเปน ๓ มิต5ิ0

๕๑ คือ 

 ๑. ดานความรู (Knowledge) ไดแก  ความรูทางจริยธรรม คานิยมทางจริยธรรม ความ

เชื่อทางจริยธรรม การตัดสินทางจริยธรรม และการใชเหตุผลทางจริยธรรม 

 ๒. ดานการกระทํา (Conduct) หมายถึง พฤติกรรมภายนอกท่ีแสดงใหปรากฏในภาพ

การณตาง  ๆ ไดแกพฤติกรรมทางจริยธรรม และการกระทําทางจรยิธรรม 

                                                           
 ๔๙กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, แนวทางพัฒนาจริยธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : กรม

วิชาการ เอกสารประกอบการประชุม, ๒๕๓๕), หนา ๕. 

 ๕๐เนตรพัณณา ยาวิราช, จริยธรรมธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ทริปเพ้ิลกรุป จํากัด, ๒๕๕๑), 

หนา ๖. 

 ๕๑ประทีป มากมิตร, จริยธรรมของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ดุษฎีนิพนธ ปรัชญาดุษฎี

บันฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), หนา ๒๓-๒๔. 



๔๖ 

 

 ๓. ดานความรูสึก (Feeling) หมายถึง ความรูสึกหรือปฏิกิริยาท่ีมีตอพฤติกรรมทาง

จริยธรรม ความรูสึกทางจริยธรรม และทัศนคติทางจริยธรรม  

 องคประกอบจริยธรรม โดยเชื่อวา จริยธรรม เปนกระบวนการสัมพันธของ ๓ 

องคประกอบท่ีมีอิสระจากกัน 

 ๑. ความคิดทางจริยธรรม ไดแก กระบวนการคิดประเมินคาพฤติกรรม จริยธรรม การ

ตัดสินทางจริยธรรม การใชเหตุผลทางจริยธรรม เปนตน 

 ๒. ความรูสึกทางจริยธรรม ไดแก ความรูสึกทางจริยธรรม ทัศนคติทางจริยธรรม 

ปฏิกิริยาทางจริยธรรม เปนตน 

 ๓. พฤติกรรมทางจริยธรรม หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมแสดงออกทางจริยธรรม 

ไดแก การปฏิบัติทางจริยธรรม การกระทําทางจริยธรรม เปนตน 

 สรุป องคประกอบของจริยธรรม สามารถแบงเปน ๒ ลักษณะใหญ ๆ คือ จริยธรรม

ภายใน ไดแก ความรู ทัศนคติ ความเชื่อผลแหงกรรม และหลักธรรมท่ีเกิดจากการปลูกฝงอบรม และ

จริยธรรมภายนอก ไดแก พฤติกรรมหรือความประพฤติท่ีแสดงออกตามหลักเกณฑ ระเบียบปฏิบัติ 

โดยแสดงออกมาเปนความรูสึกทางกายและวาจาตามสภาพการณของสิ่งแวดลอม 

ตารางท่ี ๒.๙ องคประกอบของจริยธรรม  

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ธีระพร อุวรรณโณ ๑. องคประกอบดานความรู 

๒. องคประกอบดานอารมณและความรูสึก 

๓. องคประกอบดานพฤติกรรมการแสดงออก 

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต) ๑. ความเชื่อเรื่องเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย 

๒. ความเชื่อเก่ียวกับอุดมคติหรือความดีสูงสุด 

๓. ระเบียบปฏิบัติหรือแนวทางการดําเนินชีวิต 

๔. เหตุจูงใจใหคนปฏิบัติดีและเลิกละการปฏิบัติ

ผิด 

 

  



๔๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๙ องคประกอบของจริยธรรม (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

บุญมี แทนแกว 

 

๑. ผูประพฤติเอง 

๒. อาศัยกฎหรือระเบียบ 

๓. อาศัยมวลชนหรือสังคม 

ชัยพร วิชชาวธุ และคณะ ๑. การประเมินความถูกผิดของพฤติกรรม 

๒. ความเชื่อเก่ียวกับผลกรรม 

๓. ปฏิกิริยาทางจริยธรรม  

๔. ปทัสถานตามการรับรู 

๕. ศักยภาพพฤติกรรม 

ประภาศรี สีหอําไพ ๑. ระเบียบวินัย (Disciplines)   

๒. สังคม (Society) 

๓. อิสรเสรี (Autonomy) 

เสนห จุยโต และ กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย ๑. หนวยงานปลอดการทุจริต 

๒. หนวยงานปลอดจากการทําผิดวินัย 

๓. หนวยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐาน

วิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ 

กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ ๑. ดานความรู 

๒. ดานอารมณความรูสึก 

๓. ดานพฤติกรรม 

เนตรพัณณา ยาวิ ๑. ความรูเหตุรูผล 

๒. อารมณความรูสึกสํานึกผิดชอบชั่วดี 

๓. ดานพฤติกรรมการแสดงออก 

ประทีป มากมิตร ๑. ดานความรู (Knowledge) 

๒. ดานการกระทํา (Conduct) 

๓. ดานความรูสึก (Feeling) 

 



๔๘ 

 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม 

 จริยธรรม มีพัฒนาการเปนลําดับจากวัยทารกจนถึงตลอดชีวิต การพัฒนามีลักษณะ

ทฤษฎีท่ีสําคัญดังนี5้1

๕๒ 

 ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psycho analytic theory) จริยธรรมกับมโนธรรมเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันมนุษยอยูในสังคมกลุมใดก็จะเรียนรูความผิดชอบชั่วดีจากสิ่งแวดลอมในสังคมนั้นจนมี

ลักษณะพิเศษของแตละสังคมท่ีเรียกวา เอกลักษณ เปนกฎเกณฑใหประพฤติปฏิบัติตามขอกําหนด

โดยอัตโนมัติ คนท่ีทําชั่วแลวรูสึกสํานึกเกิดหิริโอตตัปปะละอายใจตนเองถือวาไดรับการลงโทษดวย

ตนเอง เม่ือสํานึกแลวพึงละเวนไมปฏิบัติอีกโดยไมตองมีสิ่งควบคุมจากภายนอกเปนการสราง       

มโนธรรมข้ึนมาโดยไมจําเปนตองสนใจ องคประกอบของลําดับข้ันพัฒนาการทางจริยธรรม ใน

ลักษณะทฤษฎีเชนนี้ บทบาทของการศึกษา คือ การพัฒนาทางดานจิตใจเพ่ือเสริมสรางกําลังคนท่ีมี

คุณภาพและประสิทธิภาพตามท่ีระบบเศรษฐกิจและสังคมตองการ ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การศึกษา

เพ่ืออบรมฝกฝนการนําสติปญญาไปใชเปนประโยชนแกกลายิ่งข้ึน พยายามแสวงหาจุดมุงหมายใหแก

ชีวิต คือ ความเปนอยูอยางดีท่ีสุด หรือการมีอิสรภาพ การศึกษาจึงเปน “กิจกรรมของชีวิต โดยชีวิต 

เพ่ือชีวิต เปนความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและรูจักเก่ียวของสัมพันธกัน 

 เรื่องจิต (Mind) ของมนุษยโดย เริ่มจากเรื่องของจิตใตสํานึก (Unconscious) และการท่ี

มนุษยถูกแรงขับเบื้องตนจากการผลักดันของสัญชาตญาณ (Instinct forces) ซ่ึงมนุษยมีอยูหรือไม

ทราบวามีอยู ฟรอยด ไดแบงสภาวะจิตของของคนเราออกเปน ๒ ระดับไดแก ระดับจิตใตสํานึก 

(Unconscious) และระดับจิตสํานึก (Conscious) ในระดับจิตใตสํานึกยังมี ๒ ชวง คือ ชวงจิตใต

สํานึก และชวงจิตกอนสํานึก (Preconscious) โดย ฟรอยด พูดถึงจิตกอนสํานึกในฐานะเปน

กระบวนการของจิตใตสํานึก ดังตอไปนี5้2

๕๓ 

 จิตใตสํานึกประกอบดวยแรงขับ (Drive) สัญชาตญาณ (Urges หรือ Instincts) ซ่ึงอยู

นอกเหนือจากท่ีจะรับรูได แตเปนตัวท่ีผลักดันสิ่งท่ีอยูเหนือคําพูด ความรูสึกและการกระทํา ถึงแมวา 

ในบางครั้งบุคคลจะรูตัววาทําอะไรแตไมไดคิดวากระบวนการนั้นมาจากอะไรหรืออะไรท่ีซอนอยู

เบื้องหลังการกระทํานั้น ฟรอยด เรียกวา การกระทําสิ่งท่ีตรงขามกับความเปนจริง (Reaction 

formation) 

 จิตกอนสํานึก เปนระดับท่ียังไมถึงจิตสํานึก แตเกือบจะเขาสูจิตสํานึก เรื่องของจิตกอน

สํานึกมาจาก ๒ แหลง แหลงแรกไดแก การรับรูของจิตสํานึกเปนการรับรูท่ีผานเขามาในจิตสํานึก

                                                           
 ๕๒ประภาศรี สีหอําไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม พิมพคร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๓๑-๓๒. 

 
๕๓

วิจิตรพาณี เจริญขวัญ, ความเหมือนและความแตกตางของทฤษฎีบุคลิกภาพของฟรอยดและแอด

เลอร, รามคําแหง,  ปท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๑  (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๙) : ๖๑-๘๐.  



๔๙ 

 

อยางรวดเร็ว แหลงท่ีสอง ของจิตกอนสํานึกมาจากจิตใตสํานึก ฟรอยด เชื่อวา ความคิดตาง ๆ จาก

อดีตจะสามารผานเขาไปยังจิตกอนสํานึกไดในรูปแบบท่ีนารังเกียจ เพราะฉะนั้นมโนภาพนี้บางอยาง

จะไมเคยเกิดข้ึนมาท่ีจิตสํานึกเลย เพราะรูวาเปนสิ่งท่ีมาจากจิตใตสํานึกท่ีรับไมได ทําใหเกิดความ

กระวนกระวายใจมาก 

 จิตสํานึกโดยคําจํากัดความในฐานะท่ีเปนหนวยของจิต (Mental element) ท่ีทําหนาท่ี 

ในการท่ีจะรับรู ณ เวลาหนึ่ง เปนระดับเดียวของจิตท่ีมีผลตอคนๆ นั้น ความคิดตาง ๆ เขามาสู

จิตสํานึกมาจาก ๒ ทาง คือ ทางท่ีหนึ่ง มาจากการรับรูของจิตสํานึก (Perceptual consciousness) 

ซ่ึงมาจากโลกภายนอกและกระทําในฐานะตัวกลางท่ีรับมาจากสิ่งเราจากภายนอก53

๕๔ 

 การแบงสวนของท้ัง ๓ ไมไดมีรูปแบบท่ีแนนอน พัฒนาการอาจแตกตางกันออกไปในแต

ละคน บางคน Superego จะเกิดข้ึนหลังวัยเด็ก บางคน Superego จะมีบทบาทตอบุคลิกภาพในรูป

ของความรูสึกผิดและความรูสึกดอย บางคน Superego และ Ego สับเปลี่ยนกันควบคุมบุคลิกภาพ 

ซ่ึงจะเก่ียวของไปถึงเรื่องของอารมณ ความม่ันใจในตนเอง และการ ติเตียนตนเอง ในคนท่ีมี

สุขภาพจิตท่ีดีหรือคนปกติ Id และ Superego จะบูรณาการเขาดวยกันและรวมกันทํางานอยาง

ราบรื่นและมีความขัดแยงกันนอยท่ีสุด และ ฟรอยด ยังกลาวถึงธรรมชาติการปองกันตน (Defense) 

และการควบคุมตน (Control) อันมีผลตอการพัฒนาการบุคลิกภาพ54

๕๕ ดังตอไปนี้ 

 ๑. การเก็บกด (Repression) เปนกลไกท่ีบุคคลใชบอยท่ีสุด โดยฟรอยด อธิบายวา 

บุคคลท่ีมีพฤติกรรมชอบลางมือบอย ๆ นั้น อาจเกิดมาจากความรูสึกกังวลเก่ียวกับการใชมือสําเร็จ

ความใคร เม่ือเขาเก็บกดความรูนึกนี้เขาจึงแสดงออกมาดวยการลางมือบอย ๆ แทน 

 ๒. การแสดงปฏิสัมพันธตอบ (Reaction Formation) ไดแก การท่ีเก็บกดความตองการ

หรือแรงขับในจิตในสํานึกของตนเองแลวบิดเบือนแสดงออกมาในรูปแบบท่ีตรงกันขาม เชน บุคคลท่ี

อยากไดอํานาจ แตเขาไมอาจไดลาภยศตําแหนงดังใจปรารถนา ก็จะแสดงออกมาวาไมตองการสิ่ง

เหลานี้ดวยการไมสนใจแทน 

 ๓. การสงทอดความรูสึก (Projection) ไดแก การสงทอดความผิดไปใหกับผูอ่ืน บุคคล

พยายามกดความรูสึกของตนเอง ไมยอมรับรูภาพพจนของตนตามความเปนจริง แตจะสงทอด ความ

ตองการของตนหรือภาพพจนของตนไปยังผูอ่ืนแทนเชน บุคคลท่ีมีความกาวราวแตเก็บกดไว จะชอบดู

มวยหรือการตอสูของคนอ่ืน เปนการสงทอดความรูสึกของตนเอง 

                                                           
 

๕๔
เรื่องเดียวกัน. 

 
๕๕

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

แอคทีฟ พริ้นท จํากัด, ๒๕๕๖), หนา ๙๐-๙๒. 

 



๕๐ 

 

 ๔. การมีพฤติกรรมยอนถอย (Regression) ไดแก การปฏิเสธรับรูในสิ่งท่ีเกิดข้ึนรอบตัว 

และเม่ือเกิดความรูสึกไมพอใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึนจะมีพฤติกรรมยอนถอยไปสูวัยเด็ก เพ่ือหลีกเลี่ยง การ

รับรูในสภาพปจจุบัน 

 ๕. การแยกตัว (Isolation) ไดแก การไมตอบสนองตอการกระทําท่ีทําใหคับของใจใน

ลักษณะท่ีรุนแรงทดแทนกัน แตจะแยกตัวออกจากสภาพการณนั้นไมรับรูวาเกิดอะไรข้ึน บุคคลท่ีมี

กลไกปองกันตัวตนเชนนี้จะเปนคนใจเย็น รูจักควบคุมความรูสึกของตนเองเม่ือตองเผชิญปญหาเฉพาะ

หนาท่ีเกิดข้ึน 

 ๖. การมีความคิดตายตัว (Fixation or Undoing) คือ การท่ีมีความคิดแบบตายตัวไม

เปลี่ยนแปลง จะปฏิเสธสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาท่ีขัดกับความตองการของตนหรือความคิดของตน ไมยอมรับสิ่ง

ท่ีไมตรงกับประสบการณและความเชื่อของตนเอง จะยึดม่ันกับสิ่งท่ีตนเชื่อ ปฏิเสธในสิ่งท่ีตนไม

ยอมรับ การใชกลไกปองกันตนเชนนี้มีขีดจํากัด ฉะนั้นผูท่ีมีลักษณะเชนนี้อาจมีอาการทางจิตได

มากกวาผูมีลักษณะอ่ืน 

 ๗. การสะทอนกลับ (Introjection) คือ การเขาไปรับเอาสภาวะทางจิต (Mental 

Property) ของผูอ่ืนท่ีสงผลคุกคามตอสภาวะทางจิตของตน ทําใหเกิดความขัดแยงในตน 

 ๘. การฝนปรับตามสังคม (Sublimation) ไดแก การยอมทําตามสังคม และซอนความ

ตองการของตนเองไว 

 ๙. การยอนกลับ (Reversal) ไดแก ความพยายามของตนท่ีจะทําตรงกันขามกับแรงขับท่ี

นําไปในทางท่ีไมดี 

 ๑๐. การตอตานตนเอง (Turning Against the Self) ปฏิกิริยาของความขัดแยงในจิตใต

สํานึกจากโลกภายนอกท่ีสงผลใหเกิดการตอตานตนเอง 

 ๑๑. การควบคุมโดยปญญา (Internalization) ความพยายามท่ีจะควบคุมอํานาจภายใน

ท่ีมีอันตรายใหอยูในการควบคุมโดยเหตุผล 

 ท้ังนี้ ฟรอยด ยังไดแบงระดับพัฒนาการทางบุคลิกภาพของมนุษยออกตามชวงของวัยดังนี้ 

 ๑. ข้ันพัฒนาการความพึงพอใจทางปาก (Oral Stage) นับแตอายุแรกเกิดถึง ๑ ป เด็กจะ

มีความพึงพอใจอยูบริเวณปาก ฉะนั้นกิจกรรมสวนใหญของเขาจะไดแก การดูด การกลืน และ กิน ใน

ระยะนี้เด็กจะมีตนเบื้องตนสูงกวาตนปจจุบันและตนในคุณธรรม 

 ๒. ความพึงพอใจทางทวารหนัก (Anal Stage) อายุระหวาง ๑-๒ ป ความพึงพอใจของ

เขาจะอยูในการขับถาย ถาบังคับหรือเขมงวดเกินไปจะทําใหบุคลิกภาพของเด็กเสียไป ควรฝกหัดการ

ขับถายของเขาใหถูกตามคานิยมของสังคมแตไมควรทําใหเขาคับของใจ เพราะจะเปนผลสะทอนตอ

บุคลิกภาพของเขาภายหลัง 



๕๑ 

 

 ๓. ความพึงพอใจทางอวัยวะสืบพันธุ (Phallic Stage) อายุระหวาง ๓-๕ ป ในระยะนี ้

ฟรอยด เชื่อวาเด็กมีพัฒนาการทางเพศข้ึน เริ่มเรียนรูระหวางหญิงและชาย เลียนแบบพฤติกรรมของ

พอแม เด็กจะมีความรูสึกท่ีฟรอยด เรียกวา Oedipeus Complex และ Electra Complex ซ่ึง

หมายถึง เด็กผูชายจะติดแม และเด็กผูหญิงจะติดพอ และเด็กผูชายจะเลียนแบบบุคลิกภาพของพอ

เพ่ือเรียกรองความสนใจจากแม เด็กผูหญิงพยายามเลียนแบบบุคลิกภาพของแมเพ่ือเรียกรองความ

สนใจจากพอ 

 ๔. ระยะพัก (Intency Stage) ชวงอายุระหวาง ๖-๑๓ ป ระยะนี้เด็กจะเก็บกดความรูสึก

ท่ีเรียกวา Oedipeus Complex และ Electra Complex ไว เด็กจะหันมาเลนกับเด็กเพศเดียวกัน

มากข้ึน และเริ่มมีการปรับตัวเขาสูวัยผูใหญ บุคลิกภาพของเด็กจะดีหรือไมจะข้ึนอยูกับความสามารถ

ในการปรับตัวของเขามาก 

 ๕. ความพอใจในเพศตรงขาม (Genital Stage) อายุระหวาง ๑๓-๒๐ ป ระยะนี้รางกาย

ของเด็กกําลังเจริญเติบโตเปนผูใหญ จึงมีการเปลี่ยนแปลงมากท้ังทางกายและใจ มีปญหาในการ

ปรับตัวพัฒนาความเปนตัวตนของตนเอง และเริ่มมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม ถาการพัฒนาของ

เด็กนี้เขาไดรับการตอบสนองตนในจิตสํานึก (Superego) จะพัฒนาดีข้ึนกวาในวัยเด็กตอนตน 

 จากการศึกษาตามแนวคิดนี้จะพบวา คุณธรรม จริยธรรม ควรเริ่มปลูกฝงตั้งแตวัยเด็ก 

และบุคคลจะเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรมใหกับตนเอง ข้ึนอยูกับการอบรมเลี้ยงดูท่ีถูกตอง 

 ๒. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social learning theory) อธิบายการเกิดของจริยธรรม

วา เปนกระบวนการสังคมประกิต (Socialization) โดยการซึมซาบกฎเกณฑตาง ๆ จากสังคมท่ีเติบโต

มารับเอาหลักการเรียนรู เชื่อมโยงกับหลักการเสริมแรง และการทดแทนสิ่งเรา (Stimulus 

substitution) รับแนวคิดของทฤษฎีจิตวิเคราะหเปนรูปแบบ โดยยึดถือวาการเรียนรูคือ การสังเกต 

เลียนแบบจากผูใกลชิดเพ่ือแรงจูงใจคือ เปนท่ีรักท่ียอมรับในกลุมพวกเดียวกับกลุมตนแบบเพ่ือเปน

พวกเดียวกัน 

 ในลักษณะเชนนี้ สถาบันหรือกลุมสังคมมีอิทธิพลตอการปลูกฝงและเสริมสรางจริยธรรม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ โรงเรียนจะไดรับความคาดหวังจากสังคมอยางมาก ในการเปนสถาบันท่ีปลูกฝง 

รูปแบบและเสริมสรางการเลียนแบบจากตัวอยางในสังคมใหแกนักเรียนพึงระมัดระวังในการสอน 

เพราะถาขาดความสามารถในการอธิบายเหตุผลใหเด็กเลียนแบบ ใชอารมณ และวางอํานาจแทน    

จะทําใหเด็กรูสึกเปนศัตรูตอผูควบคุมพฤติกรรมทุกระดับ ตั้งแตบิดามารดา ครู ไปจนถึงตํารวจพึง

อบรมใหเด็กรูจักรับผิดชอบชั่วดี รูสึกระอายท่ีทําชั่ว ใหความคิดเหตุผล และความสมํ่าเสมอในการ

ลงโทษและใหรางวัลเด็ก เปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ จึงมีหนาท่ีตองจัดและ

พัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน ใหเอ้ืออํานวยตอการปลูกฝงและเสริมสรางจริยธรรม เปนท่ี

ยอมรับวาครูเปนผูมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนเปนแบบอยางในการปลูกฝงจริยธรรม 



๕๒ 

 

 นักจิตวิทยาชาวแคนาดา กลาวถึง การเรียนรูของบุคคลสวนหนึ่งจะเกิดจากประสบการณ

ท่ีไดรับโดยตรง และอีกสวนหนึ่งจะสังเกตจากตัวแบบซ่ึงมี ๓ ประเภท55

๕๖ คือ 

 ๑. ตัวแบบจริง ไดแก ตัวแบบท่ีแสดงพฤติกรรมจริงใหเห็น 

 ๒. ตัวแบบสัญลักษณ ไดแก ตัวแบบในโทรทัศน ภาพยนตร หรือรูปภาพตาง ๆ 

 ๓. ตัวแบบคําบอกเลา หรือบันทึก ซ่ึงจะปรากฏในรูปของคําพูด หรือขอเขียนตาง ๆ ผล

จาก ประสบการณตรง และการสังเกตตัวแบบ 

 ท้ัง ๓ ประเภทดังกลาว จะทําใหเกิดการเรียนรูความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ ไดแก 

ความสัมพันธระหวางเหตุการณกับเหตุการณ และความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลท่ีเกิดจาก

พฤติกรรม ทําใหสามารถคาดหวังไดถึงวิธีท่ีจะนําผลท่ีพึงปรารถนามาสูตน และในขณะเดียวกันวิธีการ

ท่ีจะหลีกเลี่ยงผลท่ีเลวรายตาง ๆ การคิดในเชิงประเมินเชนนี้ จะนําไปสูการตัดสินใจทําจะทําหรือไม

กระทําพฤติกรรมตาง ๆ และนําไปสูการตั้งมาตรฐานการประพฤติสําหรับตนเอง ตลอดจนการควบคุม

ตนเองใหปฏิบัติตามมาตรฐานนั้น 

 ตามแนวคิดการเรียนรูทางสังคมนี้ การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคคล จําเปนตอง

ใชวิธีการเรียนรูท้ังทางตรงและทางออม ดวยการสรางเง่ือนไขใหบุคคลประสบดวยตนเองหรือการให

แบบอยางท่ีดี ตลอดจนการบอกเลาอบรมใหบุคคลเกิดความเชื่อและตระหนักถึงในท่ีสุดท้ังนี้เพ่ือนํามา

ควบคุมพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมและแสดงออกเฉพาะพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและพึงปฏิบัติ 

 ๓. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Cognitive theory) จริยธรรมเกิดจากแรงจูงใจใน

การปฏิบัติตนสัมพันธกับสังคม การพัฒนาจริยธรรมจึงตองมีการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรมตาม

ระดับสติปญญาของแตละบุคคล ซ่ึงมีวุฒิภาวะสูงข้ึน การรับรูจริยธรรมก็พัฒนาข้ึนตามลําดับ  

 ทฤษฎีของเพียรเจต56

๕๗ การพัฒนาจริยธรรมของมนุษยมี ๓ ข้ัน คือ 

 ๑. ข้ันกอนจริยธรรม (ตั้งแตแรกเกิดจนถึง ๒ ป) ยังไมเกิดจริยธรรม แตสามารถเรียนรู

จากประสาทสัมผัสและมีพัฒนาการทางสติปญญาในข้ันตน 

 ๒. ข้ันเชื่อฟงคําสั่ง (อายุ ๒-๘ ป) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของผูใหญ มีการคิด

กอนปฏิบัติการตามคําสั่ง ซ่ึงในขณะแรกเริ่มจะไมคํานึงถึงเหตุผลของคําสั่งนั้น 

 ๓. ข้ันยึดหลักแหงตน (อาย ุ๘-๑๐) เกิดหลักความคิดพัฒนาการทางสติปญญา สูงข้ึนตาม

ประสบการณทางสังคม คลายความเกรงกลัวอํานาจภายนอก เริ่มมีความคิดเปนตัวของตัวเองมากข้ึน 

                                                           
 

๕๖
ชัยพร วิชชาวุธ, การพัฒนาจริยธรรมตาทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม, วารสารครุศาสตร, ปท่ี ๑๑ 

ฉบับท่ี ๔ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๒๖) : ๒๒-๒๓. 

 ๕๗ประภาศรี สีหอําไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม พิมพคร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๓๑-๓๒. 



๕๓ 

 

 ทฤษฎีของเพียเจตท้ัง ๓ ข้ัน ในการพัฒนาจริยธรรมนี้ เปนท่ียอมรับ มีผูศึกษาแนวทาง

ตอมา คือ โคลเบิรก ไดแบงจริยธรรมออกเปน ๖ ข้ัน ๓ ระดับ ดังตอไปนี้ 

 ท้ังนี้จุดประสงคหลักของเพียเจต คือ การสํารวจธรรมชาติในการตัดสินคุณธรรมของเด็ก 

ไดวิจัยในเจนีวา โดยศึกษาเด็กเปนรายบุคคลในเรื่อง ๑) เจตคติของเด็กท่ีมีตอกฎ ๒) การตัดสินของ

เด็กเก่ียวกับความถูกตองและความผิด ๓) การประเมินคาความยุติธรรมในการตัดสิน โดยเพียรเจต 

เริ่มกําหนดวา ความงอกงามในการตัดสินดานคุณธรรมมีลําดับพัฒนาการเปนระยะ ๆ ข้ึนอยูกับการ

วางรูปแบบในความกาวหนาในการเรียนรู มากกวาการเรียนรูกฎโดยการใหรางวัลและการลงโทษคือ 

การลอกเลียนแบบอยางเทานั้น 
 ทฤษฎีของ โคลเบิรก คือ ทฤษฎีพัฒนาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม เปนแนวทางความคิดท่ีมี

ตนกําเนิดมาจาก เพียเจท (Piaget, ๑๘๙๖) และผูท่ีนําเอาแนวความคิดนี้มาพัฒนาอยางกวางขวาง

เปนท่ียอมรับกันอยางมากคือ โคลเบิรก (Kohlberg, ๑๙๖๔) ซ่ึงเขาไดทําการศึกษาบุคคลตางเชื้อชาติ

และวัฒนธรรมท้ังในทวีปยุโรปเอเซียและอเมริกา ผลการศึกษามนุษยชาติทําใหสามารถแบงระดับการ

พัฒนาการทางจิตใจและใชเหตุผลออกเปน ๓ ระดับ และแตละระดับแบงออกเปน ๒ ข้ัน57

๕๘ ดังภาพ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑  โครงสรางทางจิต ๖ ข้ัน ของจริยธรรมในมนุษย 

                                                           
 ๕๘ศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ., คูมือการพัฒนาและ

สงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือน สําหรับคณะกรรมการจริยธรรม พิมพคร้ังท่ี 

๒, (นนทบุร ี: กลุมโรงพิมพ สํานักงานเลขาธิการ สํานักงาน ก.พ., ๒๕๕๔), หนา ๘-๑๒. 

ขั้น ๑ 
การหลบหลีกการถกูลงโทษ กลัวถกูลงโทษทางวินัยและอาญา 

(เห็นแกตัว กลัวเจ็บ กลัวตกนรก กลัวถกูฆา) 

 ขั้น ๒ 
การแสวงหารางวัล (ตองการวัตถุส่ิงของ เงินทอง เปนรางวัล) 

ขั้น ๓  
การทําตามความเห็นชอบของผูอื่น 

(เห็นแกพวกพอง เพื่อนญาติ ชอบการชมเชย การยอมรับ การสนับสนุน) 
 

ขั้น ๔  
การทําตามหนาที่กฎของสังคม 

(กฎหมาย กฎเกณฑ ขอปฏิบัติศาสนา การทําหนาที)่ 
 

ขั้น ๕  
การทําเพื่อสวนรวม 

การทําตามคํามั่นสัญญา (ภูมิใจ ละอายใจ) 
 

ขั้น ๖ 
การยึดมั่น 

ในอุดมคติสากล 
(ยุติธรรม มนุษยธรรม) 

 



๕๔ 

 

 ระดับกอนกฎเกณฑ (Reconvention) เปนระดับท่ีบุคคลยึดตัวเองเปนศูนยกลางในการ

ตัดสินการกระทํา การจะทําสิ่งใดมักคํานึงถึงผลประโยชนท่ีตนจะไดรับเปนใหญ โดยมิไดคํานึงถึงวา

การกระทํานั้นจะสงผลตอผูอ่ืนอยางไร ระดับนี้แบงออกไดเปน ๒ ข้ัน 

 ข้ันท่ี ๑ หลักการเชื่อฟงคําสั่งและหลบหลีกการถูกลงโทษ บุคคลท่ีมีการตัดสินใจอยูในข้ัน

นี้ จะตัดสินการกระทําวาดี-เลว ถูก-ไมถูก โดยพิจารณาท่ีผลการกระทําวาจะสงผลตอตนเองอยางไร 

หลบหลีกการถูกลงโทษทางกายเพราะกลัวไดรับความเจ็บปวด ยอมทําตามคําสั่งผูมีอํานาจทางกาย

เหนือตนผูท่ีใชหลักการตัดสินใจข้ันนี้มักเปนเด็กอายุ ๒-๗ ป 

 ข้ันท่ี ๒ หลักการแสวงหารางวัล บุคคลท่ีมีการตัดสินใจอยูในข้ันนี้ เปนผูท่ีถือวาการ

กระทําท่ีถูกตองคือ การกระทําท่ีสนองความตองการของตนและทําใหคนเกิดความพอใจ การสัมพันธ

กับผูอ่ืนเปนไปในลักษณะแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน การกระทําแบบดีมาดีตอบ รายมารายตอบ เขา

ทํานอง“ตาตอตา ฟนตอฟน” ผูใชหลักการตัดสินใจข้ันนี้มักเปนเด็กอายุ ๗-๑๐ ป ผูใหญท่ีมีเหตุผลเชิง

จริยธรรมชะงักข้ันนี้จะมีเหตุผลในการทําหรือไม ทําอะไร เชน ทําแลวไมคุม ทําหนาท่ีก็ตองขอสิ่งตอบ

แทนมิฉะนั้นจะไมทํา 

 ระดับตามกฎเกณฑ (Convention) เปนระดับท่ีบุคคลเรียนรูท่ีจะกระทําตามกฎเกณฑของ

กลุมยอยของตน กระทําตามกฎหมายหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑของศาสนา รูจักท่ีเอาใจเขามาใสใจเรา 

มีความสามารถท่ีจะแสดงบทบาทของตนไดอยางเหมาะสมเม่ืออยูในสังคมระดับนี้แบงออกไดเปน ๒ ข้ัน 

 ข้ันท่ี ๓ หลักการทําตามท่ีผูอ่ืนเห็นชอบ พฤติกรรมท่ีดีตามทัศนะของผูใชหลักการตัดสินข้ัน

นี้ก็คือ การทําใหผูอ่ืนพอใจและยอมรับ ลักษณะท่ีเดนก็คือ การคลอยตามและสวนผูใหญท่ีจริยธรรม

หยุดชะงักในข้ันนี้จะเปนผูกระทําการใด ๆ โดยเห็นแกพวกพอง เครือญาติ และเพ่ือนฝูงมากกวาจะ

ตัดสินใจกระทําสิ่งใดเพ่ือสวนรวม พยายามทําตนใหผูอ่ืนรักหรือมองเห็นวานารักผูใชหลักข้ันนี้มักเปน

เด็กอายุประมาณ ๑๐-๑๓ ป 

 ข้ันท่ี ๔ หลักการทําตามหนาท่ีทางสังคม ตามกฎหมาย กฎเกณฑของสังคม บุคคลจะเริ่ม

มองเห็นความสําคัญของกฎเกณฑระเบียบตาง ๆ เห็นความสําคัญของการทําตามหนาท่ีตน แสดงการ

ยอมรับ เคารพในอํานาจและมุงรักษาไวซ่ึงกฎเกณฑทางสังคม ผูมีหลักการ ตัดสินใจข้ันนี้ มักเปนเด็กชวง

อายุ ๑๓-๑๖ ป และผูใหญโดยท่ัวไป หากจริยธรรมหยุดชะงักในข้ันนี้ บุคคลจะกระทําการใด ๆ โดยอาง

กฎระเบียบเปนสําคัญ โดยไมสนใจประโยชนสวนรวม 

 ระดับเหนือกฎเกณฑ (Postconvention) ในระดับนี้ การตัดสินพฤติกรรมใด ๆ เปนไปตาม

ความคิดและเหตุผลของตนเอง แลวตัดสินใจไปตามท่ีตนคิดวาเหมาะสม ระดับนี้แบงออกเปน ๒ ข้ัน

เชนกัน 

 ข้ันท่ี ๕ หลักการทําตามคําม่ันสัญญา ข้ันนี้ยึดประโยชนและความถูกตองเพ่ือประโยชน

สวนรวมเปนหลัก เปนการกระทําท่ีเปนไปตามขอตกลงและยอมรับกันของผูท่ีมีจิตใจสูง โดยจะตอง



๕๕ 

 

นําเอากฎเกณฑของสังคม กฎหมาย ศาสนา และความคิดเห็นของบุคคลรอบดานมารวมในการ

พิจารณาความเหมาะสมดวยใจเปนกลาง เขาใจในสิทธิของตนและเคารพในสิทธิของผูอ่ืน สามารถ

ควบคุมตนเองไดมีความภาคภูมิใจเม่ือทําดีและละอายใจตนเองเม่ือทําชั่ว ผูมีการตัดสินใจโดยใชหลักนี้

มักเปนผูท่ีมีอายุมากกวา ๑๖ ปข้ึนไป 

 ข้ันท่ี ๖ หลักการยึดอุดมคติสากล มีลักษณะแสดงถึงความเปนสากลนอกเหนือจาก

กฎเกณฑในสังคมของตน มีความยืดหยุนทางจริยธรรมเพ่ือจุดมุงหมายบั้นปลายอันเปนอุดมคติท่ี

ยิ่งใหญมีหลักธรรมประจําใจของตนเอง มีความเกลียดกลัวความชั่ว เลื่อมใสศรัทธาในความดีงาม ยึด

ประโยชนสวนรวมเปนหลัก ผูมีหลักการตัดสินใจข้ันนี้สวนมาเปนวัยผูใหญตอนกลาง 

 หลักการตัดสินใจท้ัง ๖ ข้ันนี้ ครอบคลุมพัฒนาการของมนุษยตั้งแตแรกเกิดจนกระท่ัง

พัฒนาการถึงขีดสูงสุด และมีลักษณะเปนสากล คือบุคคลไมวาจะอยูในประเทศใด เชื้อชาติใด หรือ

วัฒนธรรมใดก็มีแนวโนมวาเจริญโดยผานกระบวนการเหลานี้ตามลําดับข้ัน จากข้ันต่ําไปหาข้ันสูง  

โดยไมขามข้ันตอนใดเวนแตบุคคลอาจพัฒนาในอัตราท่ีเร็วชาแตกตางกัน สําหรับแนวปรัชญาและ

วัฒนธรรมไทย มีความคลายคลึงกันในลําดับข้ันของการพัฒนาจะแตกตางกันก็ตรงท่ีแบงรายละเอียด

มากนอยกวากันเทานั้นซ่ึงถานํามาเทียบเคียงกันจะไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ เปรียบเทียบการตัดสินใจและใชเหตุผลแบบไทยและทฤษฎีของโคลเบิรก58

๕๙ 

หลักการตัดสินใจและใชเหตุผลแบบไทย หลักการตัดสินใจและใชเหตุผล 

ตามทฤษฎีของโคลเบิรก 

ระดับ ๑ หลักเพ่ือประโยชนตนเองเพ่ืออัตตา ข้ัน ๑  หลักการเชื่อฟงคําสั่งและหลบหลีก 

 การถูกลงโทษทางกาย 

ข้ัน ๒  หลักการแสวงหารางวัล 

ระดับ ๒ หลักทําเพ่ือผูอ่ืนในวงแคบ ข้ัน ๓  หลักการทําตามท่ีผูอ่ืนเห็นชอบ 

ระดับ ๓ หลักเพ่ือประโยชนของสังคมสวนใหญ ข้ัน ๔  หลักการทําตามหนาท่ีทางสังคม 

ระดับ ๔ หลักอุดมการณอันเปนสากล ข้ัน ๕  หลักการทําตามคําม่ันสัญญา 

ข้ัน ๖  หลักอุดมคติสากล 

  

 จากท่ีกลาวมาพบขอสรุปท่ีนาเชื่อไดวา สติปญญาของบุคคลนั้นมีความสัมพันธกับ

พัฒนาการทางจริยธรรมอยางมาก เปนสวนสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอพัฒนาการทางจริยธรรมอีก

                                                           
 ๕๙ศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ., คูมือการพัฒนาและ

สงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือน สําหรับคณะกรรมการจริยธรรม, พิมพครั้งท่ี 

๒, (นนทบุร ี: กลุมโรงพิมพ สํานักงานเลขาธิการ สํานักงาน ก.พ., ๒๕๕๔), หนา ๘-๑๒. 



๕๖ 

 

ดวย แตความคิดตามทฤษฎีนี้แทจริงสติปญญาเพียงอยางเดียวไมเพียงท่ีจะทําใหจริยธรรมของบุคคล

พัฒนาไปไดดวยดีจะตองมีสิ่งกระตุนหรือสภาวะจากภายนอกรวมดวย ซ่ึงท้ังเพียรเจท (Piaget) และ

โคลเบิรก (Kohlberg) ตางมองพัฒนาการทางจริยธรรมวาเปนผลิตผลของอิทธิพลรวมระหวาง

พัฒนาการของสติปญญา (Cognitive development) กับประสบการณทางสังคม (Social 

experience) และสามารถวิเคราะหจริยธรรมของโคลเบิรก59

๖๐  ท่ีสําคัญ คือ 

 ๑. หลักจริยธรรม เปนขอปฏิบัติหรือแนวทางเม่ือตองเผชิญกับทางเลือกในคุณธรรมหลาย

ทางและการปฏิบัติคุณธรรมตาง ๆ 

 ๒. การตัดสินท่ีเปนมาตรฐานจนยึดเปนกฎเกณฑในการแกปญหาขัดแยงตาง ๆ ไดตาม

ความตองการ หลักคุณธรรมจึงตองเปนไปตามหลักสากลและเปนคานิยมท่ีไดรับการยอมรับนับถือ

โดยท่ัวไป ดังนั้น เม่ือมีขอขัดแยงกันเรื่องคุณงามความดี หลักจริยธรรมท้ัง ๒ หลัก ดังกลาวนี้จะ

สามารถแกปญหาขัดแยงเหลานั้นได และเปนหลักท่ีตีความคุณธรรมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันหรือใน

แนวเดียวกัน 

 ทฤษฎีของอิมมานูเอล คานท 6 0

๖๑ (Im Manuel Kant) เปนนักปรัชญาชาวเยอรมัน ระหวางป 

ค.ศ. ๑๗๒๔-๑๘๐๔ เปนนักเหตุผลนิยม เปนผูนําทฤษฎีเหตุผลนิยม (Regorism) หมายถึง สิทธิท่ียึดม่ัน

ในคุณธรรม ไดริเริ่มจริยธรรมแบบหนาท่ีนิยม (Deontologism) หรือในเหตุผลอยางเครงครัด อาจเรียก 

Moral purism หรือ Formal Ethics 

 จากแนวความคิดของคานท ถือวา มโนธรรมเปนเหตุผลภาคปฏิบัติ มันบงบอกถึงกฎ

ศีลธรรมในตัวเองคือ เปนท่ีรูกันแลววาหลักศีลธรรมนั้นรูกันไดเอง รูข้ึนในใจของตนเอง มันเปน 

apiriorcal เปนสิ่งท่ีมีมากอน ไมใชมีข้ึนหรือประจักษเพราะประสบการณ (Not empirical) เปนสิ่งท่ี

มีตนเปนพยาน (Self-evident)  

 ตามแนวคิดของคานท มีความเห็นวา ดี ชั่ว ผิด ถูก ท่ีเปนศีลธรรมนั้น เปนสิ่งถาวรตายตัว 

คาของจริยธรรมเปนสิ่งท่ีมีจริงตายตัว จะถือเอาผลของการกระทํามาตัดสินไมได ทฤษฎีนี้จะยึดถือ

กฎระเบียบเปนหลักเกณฑมาตรฐาน การพิจารณาตัดสินคุณคาจะทําไปตามหนาท่ีท่ีระบุไวเปน

ขอกําหนดนั้น จะแปรเปลี่ยนโดยเลี่ยงไปใชเหตุผลจากการกระทําไมได แมวาจะเปนสิ่ง ท่ีมี

คุณประโยชนเพียงใดก็ตาม สิ่งท่ีคานทเชื่อวาเปนการกระทําท่ีดีนั้น ไมมีอะไรในโลกนี้ท่ีคิดวาเปนสิ่งท่ี

ดีโดยปราศจากเง่ือนไข นอกจากการมีเจตนาท่ีดี ดังนั้นการทําตามหนาท่ีจึงเปนเจตนาดี ไมใชการ

                                                           
 ๖๐ประภาศรี สีหอําไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๓๔. 

 ๖๑วิทย วิศทเวทย, จริยศาสตรเบ้ืองตนมนุษยกับปญหาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๒), หนา ๑๑๘-๑๓๕. 

 



๕๗ 

 

กระทําตามแรงกระตุนของสัญชาติญาณและความรูสึกตามอารมณปรารถนา แตทําตามเจตนาท่ีเกิด

จากสํานึกในหนาท่ี การกระทําท่ีไมเห็นแกประโยชนสวนตัวถือวาไมไดทําตามหนาท่ี ผูทําตามหนาท่ี

ตองไมคํานึงถึงตนเองและคนใกลชิด ชีวิตท่ีสมบูรณคือ ชีวิตท่ีอยูกับศีลธรรม ตองกระทําตามหนาท่ี

โดยไมคาดหวังผล ไมวาจะเปนคุณหรือโทษ แตใหทําตามเหตุผลคือ กฎศีลธรรม ปฏิบัติตอผูอ่ืนโดยไม

ทําตนใหเหนือผูอ่ืน มีอิสระจากกระแสอารมณท่ีผลักดันใหกระทํา คนท่ีเปนอิสระคือ คนท่ีหลุดพน

จากกระแสของแรงขับ ดวยความอยากไดผลประโยชนมาข้ึนอยูกับเหตุผลหรือปญญา 

 กฎศีลธรรมเปนความถูกตอง เปนหลักสากล ถาเหตุผลเปนสากลคนก็จะทําตามหลัก

สากลดวย ปรัชญาของคานทมีจุดเดนท่ีสุดคือ การสอนใหคนสํานึกในหนาท่ี สอนไมใหคนยกตัวเอง

เหนือกฎ ซ่ึงเปนกฎศีลธรรมท่ีไมมีขอยกเวนสําหรับผูใดแมแตตนเอง ทุกคนมีคาของตนเองเทากับผูอ่ืน 

จุดหมายในการดํารงชีวิตคอนขางเปนอุดมคติตายตัว ไมใหความสําคัญแกความรูสึกของมนุษย แต

เครงครัดตายตัวในหลักจริยศาสตร จงใจใหเปนกฎสากลโดยไมถือวาผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําใหมา

มีสวนในการตัดสินการกระทําวาถูกหรือผิด คานทมองโลกในแงเดียวคือ คิดวาคนมิไดมีชีวิตอยูเพ่ือ

ความสุข แตมีชีวิตอยูเพ่ือศีลธรรมอันบริสุทธิ์ การใชชีวิตตามเหตุผลหรือการใชชีวิตทางศีลธรรมทําให

ตนเปนคนโดยสมบูรณ ถือเอาหนาท่ีเปนความคิดรวบยอดทางจริยศาสตร ถือวาการทําหนาท่ีเพ่ือ

หนาท่ีและหนาท่ีท่ีสําคัญท่ีสุดนี้เรียกวา deontology ไมใช teleology และคานท ยังกลาววา 

คุณธรรมเปนสิ่งท่ีอยูในการควบคุมของเรา สวนความสุขนอกเหนือการควบคุมของเรา แตมันข้ึนอยู

กับปจจัยภายนอกหลายประการ ดังนั้น คุณธรรมจริยธรรมจึงไมรวมเอาความสุขไวดวย และความสุข

ก็ไมจําเปนตองมี คุณธรรมเปนเหตุปจจัย มันไมไดมีความสัมพันธแบบเปนเหตุผลของกันและกัน 

 ทฤษฎีตนไมจริยธรรม6 1

๖๒ เปนทฤษฎีท่ีเสนอจิตลักษณะ ๘ ประการ ท่ีอาจเปนสาเหตุของ

พฤติกรรมของคนดี เกงและมีสุข ของคนไทย ทฤษฎีนี้มีพ้ืนฐานจากผลการวิจัย ๑๒ เรื่อง และทฤษฎี

นี้ไดรับการตรวจสอบและมีผลการวิจัยท่ีสนับสนุนมาตลอดจนกระท่ังปจจุบัน ทฤษฎีนี้ถูกนําเสนออยู

ในรูปของตนไมท่ีประกอบดวย ๓ สวน ไดแก สวนท่ีเปนราก ลําตน และดอกและผลของตนไม 

                                                           
 ๖๒ดวงเดือน พันธุมนาวิน, รายงานการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย

และตางประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม สํานักงานบริหารและพัฒนา

องคความรู (องคกรมหาชน), ๒๕๕๐), หนา ๑๙-๒๖. 



๕๘ 

 

 
แผนภาพท่ี ๒.๒ ทฤษฎีตนไมจริยธรรมระบุจิตลักษณะ ๘ 

ประการ ท่ีเปนสาเหตุของพฤติกรรมของคนไทย62

๖๓ 

 

 สวนแรก คือ ราก ประกอบดวยรากหลัก ๓ ราก ซ่ึงแทนจิตลักษณะพ้ืนฐานสําคัญ ๓ 

ประการ ไดแก 

 ๑) สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตกกังวล ตื่นเตน ไมสบายใจของบุคคลอยางเหมาะสมกับ

เหตุการณ  

 ๒) ความเฉลียวฉลาด หรือสติปญญาหมายถึง การรูการคิดในข้ันรูปธรรมอาทร เห็นอกเห็น

ใจ และสามารถคาดหรือทํานายความรูสึกของบุคคลอ่ืน และ  

 ๓) ประสบการณทางสังคม  

 จิตลักษณะท้ัง ๓ ประการนี้จะเปนจิตลักษณะพ้ืนฐานของจิตลักษณะ ๕ ตัวบนลําตน 

และเปนจิตลักษณะพ้ืนฐานของพฤติกรรมของบุคคลในสวนท่ีเปนดอกและผลดวย ดังนั้นบุคคลจะตอง

มีจิตลักษณะท้ัง ๓ ประการนี้ในปริมาณสูงเหมาะสมตามวัย จึงจะทําใหจิตลักษณะอีก ๕ ตัวบนลําตน

พัฒนาไดอยางดี และมีพฤติกรรมท่ีนาปรารถนามากดวย 

 สวนท่ีสอง คือ สวนท่ีเปนลําตน อันเปนผลจากจิตลักษณะพ้ืนฐานท่ีราก ๓ ประการ

ประกอบดวยจิตลักษณะ ๕ ประการ ไดแก  

 ๑) ทัศนคติ คานิยม และ คุณธรรม ทัศนคติ หมายถึง การเห็นประโยชน-โทษของสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง ความพอใจ-ไมพอใจตอสิ่งนั้น และความพรอมท่ีจะมีพฤติกรรมตอสิ่งนั้น ซ่ึงสอดคลองกับ

                                                           
๖๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๙. 



๕๙ 

 

ทัศนคติในทฤษฎีของ Ajzen และ Fishbein (๑๙๘๐) สวนคุณธรรม หมายถึง สิ่งท่ีสวนรวมเห็นวา     

ดีงาม สวนใหญแลวมักเก่ียวของกับหลักทางศาสนา เชน ความกตัญู ความเสียสละ ความซ่ือสัตย 

เปนตน และ คานิยม หมายถึง สิ่งท่ีคนสวนใหญเห็นวาสําคัญ เชน คานิยมท่ีจะศึกษาตอในระดับสูง 

คานิยมในการใชสินคนไทย คานิยมในดานการรักษาสุขภาพ เปนตน  

 ๒) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของการกระทําท่ีทําเพ่ือสวนรวมมากกวาสวนตัว

หรือพวกพอง ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg  

 ๓) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณไกล วาสิ่งท่ี

กระทําลงไปในปจจุบันจะสงผลอยางไร ในปริมาณเทาใด ตอใคร ตลอดจนความสามารถในการอดได

รอได สามารถอดเปรี้ยวไวกินหวานได  

 ๔) ความเชื่ออํานาจในตน หมายถึง ความเชื่อวาผลท่ีตนกําลังไดรับอยู เกิดจากการกระทํา

ของตนเอง มิใชเกิดจากโชคเคราะหความบังเอิญหรือการควบคุมของคนอ่ืน เปนความรูสึกในการทํานาย

ไดควบคุมไดของบุคคล ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี Locus of control ของ Rotter (1966) และ  

 ๕) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์หมายถึง ความมานะพยายามฝาฟนอุปสรรคในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

โดยไมยอทอ ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland (1963) 

 จิตลักษณะท้ัง ๕ ประการนี้ เปนสาเหตุของพฤติกรรมท่ีนาปรารถนาท่ีเปรียบเสมือนดอก

และผลบนตนไม นอกจากนี้ ดวงเดือน พันธุมนาวิน ยังเสนอวา ควรใชจิตลักษณะท้ัง ๕ ประการบน

ลําตนรวมกับจิตลักษณะพ้ืนฐานท่ีราก ๓ ประการ ในการอธิบาย ทํานาย และพัฒนาพฤติกรรมของ

บุคคล ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา จะตองใชจิตลักษณะหลายตัวพรอมกันในการศึกษาและพัฒนา

พฤติกรรมท่ีนาปรารถนาของบุคคล การใชจิตลักษณะเพียงตัวเดียวหรือนอยตัว จะไมชวยใหนักวิจัย

และนักพัฒนาเขาใจการกระทําของบุคคลไดอยางนาม่ันใจ 

 สวนท่ีสาม คือ สวนของดอกและผล เปนสวนของพฤติกรรมของคนดีและเกง ซ่ึงแสดง

พฤติกรรมการทําความดี ละเวนความชั่ว ซ่ึงเปนพฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมการทํางานอยาง

ขยันขันแข็งเพ่ือสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนพฤติกรรมของคนเกง พฤติกรรมของคนดีและเกง

สามารถแบงเปน ๒ สวนดวยกัน คือ 

 หนึ่ง พฤติกรรมของคนดี ประกอบดวย ๒ พฤติกรรมหลัก ไดแก  

 ๑) พฤติกรรมไมเบียดเบียนตนเอง เปนพฤติกรรมของบุคคลท่ีไมเปนการทํารายหรือ

ทําลายตนเอง เชน พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง พฤติกรรมการบริโภคสิ่งท่ีมีประโยชน ไมดื่ม

เหลา ไมสูบบุหรี่ ไมติดยาเสพติด พฤติกรรมไมเลนการพนัน เปนตน และ  

 ๒) พฤติกรรมไมเบียดเบียนผูอ่ืน ซ่ึงเปนพฤติกรรมของสองพฤติกรรมของคนดีและเกง 

ประกอบดวย ๒ พฤติกรรมหลัก ไดแก  



๖๐ 

 

  ๒.๑) พฤติกรรมรับผิดชอบ เชน พฤติกรรมการเรียนการทํางาน พฤติกรรมอบรม

เลี้ยงดูเด็ก พฤติกรรมการปกครองของหัวหนา และพฤติกรรมเคารพกฎหมาย เปนตน และ  

  ๒.๒) พฤติกรรมพัฒนา เชนพฤติกรรมพัฒนาตนเอง (เชน พฤติกรรมใฝรู พฤติกรรม

รักการอาน เปนตน) พฤติกรรมพัฒนาผูอ่ืน (เชน พฤติกรรมการสนับสนุนใหผูอ่ืนปลอดภัยในการ

ทํางาน พฤติกรรมการเปนกัลยาณมิตรพฤติกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือนปองกันโรคเอดส เปนตน) และ

พฤติกรรมพัฒนาสังคม (เชน พฤติกรรมอาสา เปนตน) 

 นอกจากนั้น ดวงเดือน พันธุมนาวิน ไดเสนอหลักการพัฒนาบุคคลตามทฤษฎีตนไม

จริยธรรมไว ๕ ประการ ไดแก 

 ๑. พัฒนาจิตและพฤติกรรมพรอมกัน แตในสัดสวนท่ีตางกันตามวัย 

 ๒. การพัฒนาบุคคลตองอยูบนพ้ืนฐานองคความรูทางการวิจัย 

 ๓. การพัฒนาเพียงแต “ความรู” และ “ทัศนคติ” ไมเพียงพอ ท่ีจะทําใหเกิดพฤติกรรมท่ี

นาปรารถนาได 

 ๔. การพัฒนาบุคคลเพ่ือจะใหมีพฤติกรรมท่ีนาปรารถนาจะตองพัฒนาท้ัง “หางเสือ” 

และ “เครื่องยนต” 

 ๕. การพัฒนาตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดานจิตลักษณะ 

 ในศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. ไดกลาวถึง ทฤษฎีของ เลนนิค และ เฟรด ไค

เอล ท่ีชื่อวาทฤษฎี “ความเฉลียวฉลาดเชิงจริยธรรม” เนื่องจากรอยกวาปท่ีผานมา ทําใหสรุปไดวา 

มนุษยในโลกนี้รูวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด แตยังมีการกระทําท่ีไมถูกตองของมนุษยโดยเฉพาะ ผูนําทําใหเกิด

วิกฤตของโลกหลายครั้งหลายคราว ซ่ึงสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของผูนํา โดยเฉพาะ

คุณลักษณะดานคุณธรรม ความกลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองแมมนุษยจะมีคานิยมท่ีตนยึดถือนําทางชีวิต 

คานิยมเปนเครื่องสะทอนใหมนุษยรับรูและตีความหมายสิ่งตาง ๆ และเหตุการณรอบตัวของเรา แต

จากงานวิจัยตาง ๆ ในหลายทศวรรษท่ีผานมาพบวา คานิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมนุษยท่ี

แสดงออกภายนอกในระดับนอย ปรัชญาท้ัง ๓ สาขา คือ สาขาประจักษนิยม (Pragmatic) สาขา

ปญญานิยม (Intellectual) และ สาขามนุษยนิยม (Humanistic) ไดอธิบายการกระทํา การคิด 

ความรูสึกของมนุษยในวิถีทางท่ีแตกตางกัน ในขณะท่ีปรัชญาสาขาประจักษนิยมเชื่อในเรื่องอัตถ

ประโยชน คานิยม และความเชื่อของมนุษยวา ข้ึนกับความรับผิดชอบของบุคคลตอเหตุการณท่ีเขามา

ในชีวิต เปนเรื่องการจัดการตนเอง (Self-management) และปรัชญาสาขามนุษยนิยม เนน

สัมพันธภาพระหวางบุคคล ใหความสําคัญกับคานิยมสัมพันธภาพระหวางคนใกลชิด เชนครอบครัว

เพ่ือนสนิทมากกวาสัมพันธภาพอ่ืน ๆ สวนในสภาพการทํางาน คานิยมความจงรักภักดีตอหนวยงาน

จะมีคุณคามาก ในการทํางานสมรรถนะทางมนุษยสัมพันธจะสําคัญท่ีสุด Lennick และ Fred Kiel ได

ทําการวิเคราะห Moral Intelligence (MI) ท่ีบุคคลโดยเฉพาะผูนําตองมี เพ่ือนําพาองคกรและสังคม



๖๑ 

 

ไปสูความสําเร็จและเปนสุข ซ่ึง MI นี้จะเปรียบ เสมือนเปนเข็มทิศท่ีจะนําพาบุคคลใหกระทําตาม

อุดมการณ คานิยม และความเชื่อของตนเอง โดยขอคนพบของเขาไดจากการศึกษาผูนําองคกรของ

ธุรกิจชั้นนําของโลกท่ีประสบความสําเร็จวา จะตองมีและยึดม่ันในหลักการ อุดมการณ ซ่ึงเปนสากล

ท่ัวโลกไมวาจะเปนชนชาติใด63

๖๔ ซ่ึงไดแก 

 ๑. ความกลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง ยึดม่ันในคุณธรรมชั้นสูง 

 ๒. ความรับผิดชอบ 

 ๓. ความเอ้ืออาทร 

 ๔. การใหอภัย 

 แนวคิดเก่ียวกับเสนทางจริยธรรมของมนุษย ซ่ึงจะทําใหผูท่ีทํางานดานจริยธรรมของ

หนวยงานเขาใจไดชัดเจนวา หลักจริยธรรมขาราชการมีท่ีมาอยางไรเก่ียวของกับพฤติกรรมจริยธรรม

อยางไร ซ่ึงหลักการ หรืออุดมคติ หรือคุณธรรมซ่ึงเปนสากลนี้ นักมานุษยวิทยา คือ Donald E. 

Brown พบวา มีอยูทุกสังคมและวัฒนธรรม เปนสมรรถนะท่ีทําใหมนุษยสามารถแบงแยกความ

ถูกตองออกจากความผิด ความตระหนักในความรับผิดชอบ American Humanist Association 

และสหประชาชาติไดอธิบายเก่ียวกับความถูกตองท่ีมวลมนุษยตองกระทํา ไดแก 

 ๑. การรักษาพันธะสัญญาท่ีมีตอสวนรวมมากกวาตนเอง 

 ๒. การเคารพตนเองอยางมีมนุษยธรรม มีวินัยในตนเองและพรอมรับผิดชอบตอตนเอง 

 ๓. เคารพและหวงใยบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปน “Golden Rule” 

 ๔. หวงใย ปกปองรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืนและสิ่งแวดลอม 

  

                                                           
 

๖๔
ศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ., คูมือการพัฒนาและ

สงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือน สําหรับคณะกรรมการจริยธรรม พิมพคร้ังท่ี 

๒, (นนทบุร ี: กลุมโรงพิมพ สํานักงานเลขาธิการ สํานักงาน ก.พ., ๒๕๕๔), หนา ๑๒-๑๔. 



๖๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑ ทฤษฎเีก่ียวกับจริยธรรม 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ประภาศรี สีหอําไพ 

 

๑. ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psycho analytic 

theory) 

๒. จริยธรรมกับมโนธรรม 

๓. การพัฒนาทางดานจิตใจ 

วิจิตรพาณี เจริญขวัญ 

 

๑. จิต (Mind) ของมนุษย 

๒. จิตใตสํานึก (Unconscious) 

๓. สัญชาตญาณ (Instinct forces) 

๔.ระดับจิตใตสํานึก (Unconscious) 

๕. ระดับจิตสํานึก (Conscious) 

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย 

 

๑. การปองกันตน (Defense) 

๒. การควบคุมตน (Control) 

ประภาศรี สีหอําไพ 

 

๑. ข้ันกอนจริยธรรม 

๒. ข้ันเชื่อฟงคําสั่ง 

๓. ข้ันยึดหลักแหงตน 

ศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการ

พลเรือน สํานักงาน ก.พ. 

 

๑. หลักการเชื่อฟงคําสั่งและหลบหลีก 

การถูกลงโทษทางกาย 

๒. หลักการแสวงหารางวัล 

๓. หลักการทําตามท่ีผูอ่ืนเห็นชอบ 

๔. หลักการทําตามหนาท่ีทางสังคม 

๕. หลักการทําตามคําม่ันสัญญา 

๖. หลักอุดมคติสากล 

ประภาศรี สีหอําไพ 

 

๑. หลักจริยธรรม เปนขอปฏิบัติหรือแนวทาง

เม่ือตองเผชิญกับทางเลือกในคุณธรรมหลาย

ทาง 

๒. การตัดสินท่ีเปนมาตรฐานจนยึดเปน

กฎเกณฑในการแกปญหาขัดแยงตาง ๆ ได

ตามความตองการ 

 



๖๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑ ทฤษฎเีก่ียวกับจริยธรรม (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

วิทย วิศทเวทย 

 

๑. ทฤษฎีเหตุผลนิยม (Rigorism) 

๒. จริยธรรมแบบหนาท่ีนิยม (DE ontologism) 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

 

๑. สุขภาพจิต 

๒. ความเฉลียวฉลาด 

๓. ประสบการณทางสังคม 

 

๒.๔ การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

 ประเทศไทยมีแนวความคิดในเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายแบบผสมผสานท้ังรูปแบบ

ของหลักจริยธรรมวิชาชีพท่ีไมเปนรายลักษณอักษร และแบบท่ีเปนลายลักษณอักษร โดยจริยธรรมใน

วิชาชีพกฎหมายไดพัฒนาการเปนขอหาม ขอควรกระทํา อุดมการณ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม

ตาง ๆ ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติรองรับไวของแตละองคกรวิชาชีพ รวมถึงกฎหมายไดวางกลไกการ

ตรวจสอบ ถอดถอนออกจากตําแหนง ในกรณีท่ีมีการฝาฝนขอหามรายแรงท่ีไดบัญญัติไวในกฎหมาย 

การใหอํานาจองคกรหรือคณะกรรมการท่ีไดรับมอบอํานาจ ทําหนาท่ีในการควบคุมตรวจสอบ64

๖๕ 

 ๑.๑ จริยธรรมวิชาชีพ 

 จริยธรรมวิชาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพท่ีสุจริตมีความซ่ือสัตยตออาชีพท่ีตนทําอยู 

โดยยึดหลักคุณธรรมและการอยูรวมกันอยางสันติ ไมดูถูกงานอาชีพของตน การท่ีบุคคลมีจริยธรรม

วิชาชีพก็จะชวยใหสังคมมีความสุข ไมมีปญหาวุนวายจากการแยงอาชีพหรือแขงขันจนเกิดความไม

สงบในสังคม ดังนั้นการทํางานใหมีความสุขและประสบความสําเร็จจะตองมีจริยธรรมในการประกอบ

อาชีพจะเปนแนวทางการดําเนินชีวิตใหมีความสุขในสังคมยุคใหม โดยหลักการของจริยธรรมวิชาชีพ

ประกอบดวย ๕ หลักการ ดังนี้ 

 ๑. ความรักความศรัทธาในอาชีพเปนจริยธรรมวิชาชีพทุกอาชีพ เพราะการมีความรัก 

ความศรัทธาในงานท่ีทําจะเปนการสงเสริมใหการทํางานมีความสุขงานจะบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ถา

ขาดความรักความศรัทธาในอาชีพท่ีทําอยูจะเกิดความไมม่ันใจในการทําอาชีพนั้น ๆ จะคิดเปลี่ยนงาน 

ท้ิงงาน และหนีงานในท่ีสุดการสรางความรักความศรัทธาในอาชีพทุกอาชีพจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะ

ชวยใหอาชีพมีความม่ันคง 

                                                           
 ๖๕วิชา มหาคุณ และคณะ, “จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย”, จุลนิติ, (๒๕๕๖) : ๓๔. 



๖๔ 

 

 ๒. ความซ่ือสัตยสุจริตในวิชาชีพเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดในการประกอบการงานท้ังปวง เพราะ

ความซ่ือสัตยสุจริตจะชวยใหผูประกอบการมีความม่ันใจ มีความสบายใจในการทํางาน การปฏิบัติงาน

จะราบรื่น สามารถทํางานไดอยางสงาผาเผยจะเปนจุดเดนในงานอาชีพนั้น ไดรับการยอมรับจาก

บุคคลทุกวงการ การสงเสริมใหบุคคลทุกอาชีพมีความซ่ือสัตยสุจริตจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยให

การดําเนินชีวิตในสังคมยุคปจจุบันดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลดีตอชาติบานเมือง 

 ๓. การใหความเคารพตอกฎระเบียบ ขอบังคับหรือจรรยาบรรณในวิชาชีพ ถือเปนหัวใจ

สําคัญ ตอจริยธรรมวิชาชีพเพราะงานอาชีพบางอยางมีขอบังคับพิเศษท่ีผูประกอบอาชีพถือปฏิบัติ

อยางเครงครัด ถาหากฝาฝนอาจทําใหไมสามารถประกอบอาชีพตอไปได เชน จริยธรรมวิชาชีพแพทย

ตองมีคุณธรรมท่ีจะรักษาคนปวยโดยไมเลือกเพศ วัย หรือฐานะความเปนอยู ถาแพทยท้ิงคนปวยไมให

การดูแลรักษาจะถูกถอนใบประกอบอาชีพ ดังนั้นจริยธรรมวิชาชีพมีความสําคัญมาก การฝกฝนให

บุคคลใหความเคารพในกฎขอบังคับของวิชาชีพจะชวยใหการทํางานมีความสุข ดํารงตนเปนพลเมืองท่ี

ดีของประเทศชาติสืบไป  

 ๔. ยกยองใหเกียรติผูประกอบอาชีพเดียวกัน จุดบกพรองอันหนึ่งในสังคมไทยในปจจุบัน 

คือ การไมยกยองใหเกียรติกัน เพราะสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันบีบบังคับใหตองแขงขัน

แยงงานกันทํา จึงดูเหมือนวาบุคคลท่ีทําอาชีพเดียวกันไมยกยองหรือใหเกียรติผูประกอบอาชีพ

เดียวกัน ทําใหขาดจริยธรรมวิชาชีพ ดังนั้นการสรางความเขาใจใหบุคคลในวงการอาชีพเดียวกัน เกิด

ความสํานึกในเกียรติภูมิศักด์ิศรีในวิชาชีพตนจะชวยลดปญหาความขัดแยงในกลุม ผูประกอบอาชีพ

เดียวกันไดในระดับหนึ่ง ท้ังนี้ ตองข้ึนอยูกับสภาพปจจุบันและปญหาในแตละพ้ืนท่ีอีกดวย 

 ๕. การรวมกลุมเพ่ือสรางความม่ันคงในวิชาชีพเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยลดปญหาความ

ขัดแยงในอาชีพ เพราะการรวมตัวกันเปนกลุมเปนชมรมหรือสมาคม จะชวยใหการแบงพ้ืนท่ีหรือ

ขอบเขตท่ีเปนธรรมในกลุมผูประกอบอาชีพเดียวกันการทํางานจะไดรับความรวมมือดวยดี 

 ๑.๒ จริยธรรมของวิชาชีพกฎหมาย 

  กอนท่ีจะกลาวถึงจริยธรรมของทนายความ จะขอกลาวถึงหลักวิชาชีพกฎหมายเพ่ือความ

เขาใจกอนพอสังเขป ดังนี้ หลักกฎหมายวิชาชีพประกอบดวยจริยธรรมวิชาชีพกฎหมาย จริยธรรมของ

ทนายความ จริยธรรมของอัยการและจริยธรรมของตุลาการ แนวคิดจริยธรรมวิชาชีพกฎหมายเปนคติ

และหลักกฎหมายทุกสาขาวิชาชีพควรยึดถือแนวปฏิบัติเปนอุดมการณของตน ทนายความเปนวิชาชีพ

หนึ่งท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม การประกอบวิชาชีพทนายความควรมีจริยธรรมนักกฎหมาย

ไมวาจะประกอบวิชาชีพใดก็ตามจะตองมีจริยธรรมในฐานะเปนนักกฎหมายอันเปนอุดมการณในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของตน เพ่ือเปนท่ียอมรับนับถือจากประชาชนท่ัวไป การประกอบวิชาชีพกฎหมายเปน

กิจการผูกขาดเฉพาะนักกฎหมาย  



๖๕ 

 

 ดังนั้น เพ่ือปองกันการประพฤติมิชอบ จึงตองจัดใหมีองคกรควบคุมนักกฎหมาย ในท่ีนี่จะ

ขอกลาวถึงเรื่องเก่ียวกับทนายความเทานั้น ทนายความเปนนักกฎหมายท่ีมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 

ฉะนั้นแลวเพ่ือปองกันการประพฤติมิชอบจึงตองจัดใหมีองคกรควบคุมนักกฎหมาย วิชาชีพกฎหมาย

เปนสิ่งจําเปนแกสังคมผูประกอบวิชาชีพกฎหมายจึงตองมีอุดมการณเพ่ือรับใชประชาชนยิ่งกวาการ

กอประโยชนใหแกตัวเอง วิชาชีพกฎหมายตองทําดวยเจตนารมณเพ่ือผดุงความยุติธรรมวิชาชีพนัก

กฎหมายไดมีปรากฏในประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ ซ่ึงระบุหลักจริยธรรมของผูประกอบ

วิชาชีพนักกฎหมายท้ังหมด ไมวาจะเปนผูพิพากษาหรือทนายความไว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 ๑. จริยธรรมของผูพิพากษา ผูพิพากษาพ่ึงตรวจสํานวนความและชี้แจงใหคูความทุกฝาย 

ตระหนักถึงผลดีและผลเสียในการด่ําเนินคดีความและในการไกลเกลี่ยหรือพิจารณาคดีจะตองกระทํา

ในศาลและไมบีบบังคับ หรือใหคําม่ันวาจะชวยเหลือคูความฝายใดฝายหนึ่งและจักตองไมเลื่อน

พิจารณาคดีโดยไมจําเปน 

 ๒. จริยธรรมทนายความ ทนายความตองรับเปนทนายขอแรงเม่ือศาลเรียกขอและตอง

เคารพย่ําเกรงอํานาจศาลอันจะทําใหศาลหรือผูพิพากษาเสื่อมเสียและในการวาความตองไมทํา

เอกสารหรือหลักฐานท่ีเปนเท็จ รวมถึงเสี้ยมสอนใหพยานเบิกความเท็จ หรือติดสินบนเจาพนักงาน 

หากทนายความผูใดฝาฝนใหถือวาทนายความผูนั้นประพฤติผิดมรรยาททนายความ  

 ๓. จริยธรรมของทนายความในการปฏิบัติหนาท่ีในศาล การปฏิบัติตนของทนายความใน

ศาลนั้นมีท้ังการปฏิบัติตนในบริเวณศาลและการวาความในศาล การปฏิบัติตนในศาลนั้นตองแตงกาย

สุภาพเรียบรอย ท้ังความประพฤติและการพูดจาในศาลพึงกระทําดวยความระมัดระวังและสํารวม 

นอกจากนั้นยังตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของศาลท่ีวางไวเก่ียวกับธุรการตาง ๆ โดยเครงครัดอีกดวย 

สวนในเรื่องการวาความในศาลนั้น นับตั้งแตการแตงกายจะตองกระทําใหถูกตองตามขอบังคับวาดวย

มารยาททนายความ การปฏิบัติตนตอศาลในหองพิจารณาคดีควรทําดวยความสุภาพเรียบรอยและ

เคารพสถาบันศาล ท้ังการใชถอยคําในหองพิจารณาคดีตองใชถอยคําสุภาพเรียบรอยสํารวมกริยา

มารยาท รวมท้ังตองระมัดระวังในการติดตอวิสาสะกับผูพิพากษาตลอดจนแสดงใหศาลหรือประชาชน

ท่ัวไปไดเขาใจวาศาลเปนสถาบันท่ีศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งท่ีสําคัญกวานั้นทนายความตองมีแนวความคิดและ

สํานึกในหนาท่ีในการผดุงความยุติธรรมของบานเมือง 

 ๔. จริยธรรมของทนายความในการปฏิบัติหนาท่ีนอกศาล ทนายความไมจําเปนตองรับทุก

คดีท่ีมีตัวความมาปรึกษา หากคดีใดไมทราบขอเท็จจริงในเรื่องนั้นอยางเพียงพอแกการปฏิบัติหนาท่ี

จึงไมสมควรจะรับ เพราะการทําสิ่งท่ีฝนความเปนจริงจะเกิดความเสียหายแกชื่อเสียงของตนได 

นอกจากนั้นคดีใดมีชองทางจะประนีประนอมยอมความกันไดควรจะพูดใหตัวความประนีประนอมกัน

ไป ไมควรไปยุยงใหสูคดีเพ่ือท่ีไดรับผลประโยชนจากการเปนคดีความกัน 
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 ๕. จริยธรรมของทนายความในการดํารงตน ทนายความทุกคนควรปฏิบัติตนอยูในกรอบ

ท้ังสวนตัวและตอบุคคลอ่ืน ไดแกการแตงกาย การพูดจาความจริงใจ ไมประพฤติตนฝาฝนตอศีลธรรม

อันดี มีความซ่ือสัตยสุจริตในวิชาชีพ ดํารงอยูตามอัตภาพ ไมกอบโกยผลประโยชนและเรียกเงินคา

ทนายความมากเกินควรจนเปนการเบียดเบียนผูอ่ืน ท้ังตองมีแนวความคิดในการผดุงความยุติธรรมข้ัน

พ้ืนฐานของจิตใจ มีความเปนอิสระมีความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงตองไมตกอยูภายใต

อิทธิพลของผูใดมีจุดมุงหมายในการประกอบวิชาชีพทนายความใหสําเร็จเปนผลดีในการผดุงความ

ยุติธรรมตองภาคภูมิใจในอุดมการณของการรับใชประชาชน ทนายความตองทํากฎหมายใหเปนธรรม

และอํานวยความสะดวกยุติธรรมใหเกิดข้ึนดวยความองอาจกลาหาญอันจะไดชื่อวาเปนทนายความท่ีมี

จริยธรรม 

 ๖. จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายข้ันมูลฐาน ในขณะท่ีสังคมพยายามมุงเนนเรื่องคุณธรรม

จริยธรรมในหลายๆ อาชีพ ไมวาจะเปนอาชีพนักธุรกิจ นักการเมืองและอีกหลาย ๆ อาชีพ ใหยึดม่ัน

ในคุณธรรมจริยธรรมใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการชวยสังคมอีกทางหนึ่ง เรื่องจริยธรรมในวิชาชีพของนัก

กฎหมาย ไมวานักกฎหมายในสาขาอาชีพใดก็ตาม อาทิ ผูพิพากษา อัยการ และทนายความเปนตัวตน 

ถาพิจารณารวมแลวนาจะมีจริยธรรมข้ันมูลฐานใน ๕ ประการ คือ 

๖.๑ ยึดม่ันและปฏิบัติแตในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรมเทานั้น 

๖.๒ ตองรักษาเกียรติภูมแหงวิชาชีพกฎหมาย 

๖.๓ ตองมีความละเอียด ประณีต สุขุม 

๖.๔ มีความพอเหมาะพอดี 

๖.๕ มีสามัญสํานึก 

 ๑.๓ หนาท่ีของทนายความ 

 ในการประกอบอาชีพทนายความ ทนายความมีหนาท่ีสําคัญอยู ๒ ประการ กลาวคือ 

   ๑) ใหความชวยเหลือลูกความตามกฎหมาย หนาท่ีนี้มีลักษณะคลายคลึงกับการ

รับจางทําของประเภทอ่ืนซ่ึงผูรับจางจะตองพยามยามทํางานท่ีไดรับจางนั้นใหเกิดประโยชนแกผู

วาจางใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได แตเนื่องจากวาวิชาชีพทนายความนั้น แมจะเปนการรับจางทํางาน

ชนิดหนึ่งก็ตาม แตการประกอบวิชาชีพทนายความยังมีลักษณะแตกตางจากการจางทําของประเภท

อ่ืนอยูบาง เชน การท่ีทนายความจะรับทํางานหรือไมนั้นเปนอิสระของทนายความท่ีจะวินิจฉัยวาควร

รับทําหรือไม และชวยเหลือลูกความนั้นเปนการชอบดวยเหตุผลหรืออุดมการณของตนหรือไม การ

ชวยเหลือลูกความตามกฎหมายนั้นเปนหนาท่ีขอทนายความท่ีตองทําอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว แตการปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตองตรงไปตรงมาในบางครั้งอาจจะไมเกิด

ประโยชนกับลูกความ หรือเกิดประโยชนกับลูกความแตขัดแยงกับความถูกตองและอุดมการณของตน

ก็เปนได ฉะนั้นทนายความท่ีมีประสบการณนอยจึงมีความรูสึกวา ถาหากตนปฏิบัติหนาท่ีอยาง
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ตรงไปตรงมา อาจจะไมสามารถรักษาผลประโยชนของลูกความได จึงผันแปรวิธีการไปในทางท่ีจะเกิด

ประโยชนใหแกลูกความเปนสําคัญ การปฏิบัติงานดังกลาวถือวาถูกตองตามหนาท่ีเพียงครึ่งเดียว จริง

อยูการท่ีลูกความเสียเงินจางทนายความนั้นตองการท่ีจะไดประโยชนจากทนายความใหคุมกับคาจางท่ี

ไดจางไป แตทนายความนั้นมีหนาท่ีจะตองรักษาความถูกตองตามกฎหมายไวเชนกัน ฉะนั้น เม่ือใดก็

ตามท่ีการปฏิบัติหนาท่ีของทนายความสามารถท่ีจะชวยลูกความตามตัวบทกฎหมายอยาง

ตรงไปตรงมาได ทนายความจึงควรรับทําคดีนั้นใหแกลูกความได 

  ๒) เพ่ือผดุงความยุติธรรม หนาท่ีนี้สําคัญตอกระบวนการยุติธรรมท้ังหมด เพราะ

ความจริงแลวการปฏิบัติหนาท่ีของทนายความนั้น ทนายความมีหนาท่ีผดุงความยุติธรรมของ

บานเมืองและถือวาทนายความเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม การอํานวยความยุติธรรมของ

บานเมืองจะดําเนินไปโดยความเรียบรอยไมได ถาหากปราศจากการปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตองของ

ทนายความ ฉะนั้น โดยหนาท่ีของทนายความท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมแลว เราถือวา

ทนายความนั้นเปนเจาหนาท่ีศาล (Court Officer) ทนายความจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือตรง

ตอกฎหมาย ถูกตองตามมารยาททนายความขอท่ีทนายความกลาวหรือนํามาแสดงจะตองเปนความ

จริง ทนายความจะตองปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเกิดความถูกตองเปนธรรมในกระบวนพิจารณาของศาล 

หนาท่ีของทนายความอยางหนึ่งคือ นําขอความจริงท่ีถูกตองมาเสนอใหศาลใชขอความจริงนั้นตัดสิน

คดีไปตามกฎหมาย การปฏิบัติเชนนี้เปนสวนสําคัญในการผดุงความยุติธรรมของบานเมืองใหเปนท่ีพ่ึง

ของประชาชนไดตลอด 

 เนื่องจากวิชาชีพกฎหมายจะตองทําดวยเจตนารับใชประชาชน ประโยชนสวนตัวท่ีจะเปน

ผลไดแกผูประกอบวิชาชีพเองมีความลดหลั่นลงไป ซ่ึงตางจากธุรกิจหรืออาชีพอ่ืนผูประกอบการ

วิชาชีพกฎหมายตองใชความรูความชํานาญพิเศษ สภาพของอาชีพจึงเปนการผูกขาด การผูกขาดถาไม

มีการควบคุมยอมนําไปสูการหาประโยชนเกินขอบเขตดังนั้น เพ่ือมิใหมีการเอาเปรียบบีบบังคับเกิน

ขอบเขตหรือมิใหมีความประพฤติอันไมชอบไมควร จึงตองมีองคการเพ่ือควบคุมผูประกอบวิชาชีพ

กฎหมาย 

 วิชาชีพทนายความเปนอาชีพอิสระและมีความรับผิดชอบสูงตอสังคม เปนสาขาหนึ่งของ

กระบวนการยุติธรรม ทนายความจําเปนตองมีคุณสมบัติพิเศษท้ังในดานความรูและคุณธรรม จึงตองมี

การควบคุมการประกอบวิชาชีพ องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพทนายความ ไดแก 

 เนติบัณฑิตยสภาเปนองคการอิสระ ท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติเนติ

บัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ซ่ึงตราข้ึนโดยจอมพล ถนอม กิตติขจร โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม เปนสภานายกพิเศษ มีอํานาจหนาท่ีควบคุมกิจการท้ังปวงของสภาและยับยั้งมติของสภาดวย 

กับท้ังมีประธานศาลฎีกาเปนนายกประธานศาลอุทธรณเปนอุปนายกคนท่ี ๑ และอัยการสูงสุดเปนอุป
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นายกคนท่ี ๒ มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการศึกษานิติศาสตรและการประกอบอาชีพทางกฎหมาย

รวมท้ังจัดหาทุนเพ่ือการนั้น ตลอดจนสงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 

 สภาทนายความเปนองคกรผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายท่ีสําคัญอยางยิ่งสถาบันหนึ่งใน

กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและนานาอาริยะประเทศ มีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย

กอตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีนายกและกรรมการสภาทนายความท่ี

ไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกทนายความท่ัวประเทศเปนผูบริหาร 

 สภาทนายความมีวัตถุประสงคในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 

๒๕๒๘ ประกอบดวย 

  ๑. สงเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ 

  ๒. ควบคุมมรรยาททนายความ 

  ๓. สงเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ 

  ๔. สงเสริม และจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสภาทนายความ 

  ๕. สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนในเรื่อง

เก่ียวกับกฎหมาย 

 ขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ 

 ผู เปนทนายความจะตองปฏิบัติตามขอบัง คับวาด วยมรรยาททนายความตาม

พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๒๗ (๓) (จ) มาตรา ๕๑ ซ่ึงได

แบงขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความออกเปน ๕ ประการ คือ 

  ๑. มรรยาทของทนายความตอศาลและในศาล 

  ๒. มรรยาทของทนายความตอตัวความ 

  ๓. มรรยาทของทนายความตอทนายความดวยกัน และตอประชาชนผูมีอรรถคดี

และอ่ืน ๆ 

  ๔. มรรยาทในการแตงกายของทนายความ 

  ๕. มรรยาทในการปฏิบัติตามคําสั่งตามกฎหมายและขอบังคับ 

 

  



๖๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒ การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

วิชา มหาคุณ และคณะ 

 

หลักจริยธรรมประกอบดวย หลักจริยธรรม

วิชาชีพท่ีไมเปนรายลักษณอักษร และแบบท่ีเปน

ลายลักษณ อักษร โดยจริยธรรมในวิชาชีพ

กฎหมายได พัฒนาการเปนขอหาม ขอควร

กระทํา อุดมการณ คุณสมบัติและลักษณะ

ตองหามตาง ๆ 

 

๒.๕ ขอมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 

 ๑) ประวัติความเปนมาการกอตั้งสภาทนายความในพระราชูปถัมภ65

๖๖ 

 ความเจริญกาวหนาของวิชาชีพทนายความทําใหจํานวนทนายความเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ 

แตการแสดงบทบาทการเคลื่อนไหวและการรวมพลังของบรรดาทนายความยังไมมีรูปแบบท่ีเปน

เอกภาพ การรวมกลุมของทนายความขาดความแนนแฟนเทาท่ีควร เนื่องจากขาดองคกรหรือสถาบัน

ในการทําหนาท่ีเปนแกนกลางหรือเปนศูนยรวมอ่ืนชอบดวยกฎหมายจึงไดมีการริเริ่มกอตั้ง “สมาคม

ทนายความ” ข้ึนจนเปนผลสําเร็จเม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๐๐ เพ่ือใหสถาบันอิสระทําหนาท่ีเปน

ตัวแทนของทนายความท่ัว ประเทศในการบําเพ็ญประโยชนตอประชาชนและสังคมสวนรวม ท้ัง

เอ้ืออํานวยผลประโยชนดูแลสวัสดิการแกทนายความดวยกัน 

 ในป  พ.ศ.  ๒๕๐๘  ได มีการตราพระราชบัญญัติทนายความฉบับใหม ข้ึนใช โดย

พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘ นี้ มีการโอนอํานาจออกใบอนุญาตวาความจากอธิบดีผู

พิพากษาศาลอุทธรณมาใหเนติบัณฑิตยสภาเปนผูมีอํานาจโดยเด็ดขาด เนติบัณฑิตยสภาจึงเปนท้ังผู

ออกใบอนุญาต ผูควบคุมระเบียบและมรรยาททนายความ ซ่ึงในขณะนั้นมีสํานักอบรมศึกษากฎหมาย

ข้ึนในเนติบัณฑิตยสภาแลว อีกท้ังการควบคุมทนายความในระยะแรกๆเนติบัณฑิตยสภามุงดําเนินการ

ตามแบบเนติบัณฑิตยสภาอังกฤษ จึงกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายจาก

มหาวิทยาลัยตองผานการสอบเปนเนติบัณฑิตท่ีสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตสภา

เสียกอน จึงจะขอจดทะเบียนเปนทนายความชั้นหนึ่งได ซ่ึงก็หมายความวาผูท่ีเรียนจบปริญญาตรีทาง

กฎหมายจากมหาวิทยาลัยเปนไดเพียงทนายความชั้นสองเทานั้นและตามบทบัญญัติใหสิทธิ

                                                           
 ๖๖สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ, ประวัติความเปนมาการกอต้ัง สภาทนายความ , 

[ออนไลน], แหลงท่ีมาจาก : https://www.lawyerscouncil.or.th/2019/ [๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 



๗๐ 

 

ทนายความชั้นหนึ่งวาความไดท่ัวราชอาณาจักร สวนทนายความชั้นสองมีสิทธิวาความไดเฉพาะ

ตางจังหวัดท่ีไดรับใบอนุญาต ขอกําหนดดังกลาวของ เนติบัณฑิตยสภาเปนการกดข่ีปดก้ันเสรีภาพ

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจึงทําใหเกิดกระแสความไมพอใจมีการเคลื่อนไหว เพ่ือตอสู

คัดคานอยางกวางขวางโดยใชเวลาตอสู ๕ ปเศษ จึงมีการแกไขพระราชบัญญัติทนายความในป 

๒๕๑๔ บัญญัติใหผู ท่ีจบปริญญาตรีทางกฎหมายเปนทนายความชั้นหนึ่ง มีสิทธิวาความท่ัว

ราชอาณาจักร และยังคงใหมีทนายความชั้นสองอยู แตเนื่องจากในระยะตอมาผูสําเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีเพ่ิมมากข้ึน ทนายความชั้นสองจึงคอยๆลดจํานวนลง 

 ตอมาเม่ือป ๒๕๑๘ ไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมจากเดิมเปนสมาคมทนายความแหง

ประเทศไทย ดังนั้น ในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธของทุกปจึงถือเปนวันทนายความ อันเปนวันสําคัญของผู

ประกอบวิชาชีพทนายความตลอดมาจนถึงปจจุบัน จนกระท่ังป พ.ศ.๒๕๒๒ ไดมีการยกราง

พระราชบัญญัติทนายความข้ึนใหม เพ่ือเรียกรองใหไดมาซ่ึงสภาทนายความรางพระราชบัญญัติ

ดังกลาวแลวเสร็จเม่ือป ๒๕๓๓ และไดนําเสนอตอนายชวน หลีกภัย ซ่ึงขณะนั้นดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรี เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป ระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๓ 

ติดตอกันเรื่อยมาจนถึงป พ.ศ.๒๕๒๘ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๘ เปนตนมา  

ปจจุบันนี้ วาท่ีรอยตรี ดร. ถวัลย รุยาพร ไดรับการเลือกต้ังจากสมาชิกทนายความท่ัว

ประเทศใหดํารงตําแหนง นายกสภาทนายความ โดยเปนการดํารงตําแหนงติดตอกัน ๒ สมัย ตั้งแตป 

พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

 ๒) วัตถุประสงคของสภาทนายความ 

 สภาทนายความมีวัตถุประสงคในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 

๒๕๒๘ประกอบดวย 

 ๑. สงเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ 

 ๒. ควบคุมมรรยาททนายความ 

 ๓. สงเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ 

 ๔. สงเสริม และจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสภาทนายความ 

 ๕. สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนในเรื่องเก่ียวกับ

กฎหมาย 

 ๓) สาระสําคัญของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 ประการท่ี ๑ บทบัญญัติมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัตินี้บัญญัติวาใหมีสภาข้ึนสภาหนึ่ง

เรียกวา “สภาทนายความ..” นับตั้งแตนั้นมา 



๗๑ 

 

 “สภาทนายความ” จึงเปนสถาบันนิติบุคคลของผูประกอบวิชาชีพทนายความท่ีสามารถ

ปกครองตนเองเปนของทนายความ เพ่ือทนายความ และโดยทนายความ มาจากหลักการปกครอง

พ้ืนฐานในระบอบประชาธิปไตย 

 ประการท่ี ๒ เปลี่ยนแปลงอํานาจในการจดทะเบียนและควบคุมมรรยาททนายความจาก

เดิมซ่ึงเปนอํานาจของเนติบัณฑิตยสภาใหสภาทนายความเปนผูมีอํานาจจดทะเบียนออกใบอนุญาตวา

ความและควบคุมมรรยาททนายความ 

 ประการท่ี ๒ กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีประสงคจะขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน

ทนายความเพ่ิมเติม กลาวคือ นอกจากจะเปนผูสําเร็จปริญญาตรีทางนิติศาสตรแลว ยังตองผานการ

ฝกอบรมมรรยาททนายความ หลักปฏิบัติเบื้องตนในการวาความ และการประกอบวิชาชีพทาง

กฎหมายตามขอบังคับสภาทนายความวาดวยการฝกอบรมวิชาชีพวาความ 

 นอกจากนี้แลวพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนผลใหไมมีทนายความชั้นสองอีกตอไป เนื่องจาก

ผูท่ีเปนทนายความชั้นสองอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหถือวาเปนผูท่ีไดจดทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และมีสิทธิขอตออายุใบอนุญาต หรือขอจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัตินี้ไดประการสุดทายมีการกําหนดใหมีกองทุนสวัสดิการทนายความ เพ่ือชวยเหลือ

ทนายความท่ีไดรับความเดือดรอนหรือทายาทของทนายความท่ีถึงแกความตาย ซ่ึงไดรับความ

เดือดรอนใหไดรับเงินสงเคราะหจากกองทุนสวัสดิการทนายความ บทบัญญัติท่ีสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ

การกําหนดใหมีคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายรวมท้ังจัดใหมีกองทุนชวยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมายดวย 

 วิชาชีพทนายความเปนวิชาชีพท่ีมีเกียรติเปนสวนสําคัญในกระบวนการยุติธรรมเปนท่ีพ่ึง

ของประชาชน เปนผูใชกฎหมายท่ีอยูเคียงขางใกลชิดกับประชาชน และชวยเหลือขจัดปญหาใหแก

ประชาชนในสวนท่ีเก่ียวของกับขอกฎหมายไมวาจะเปนในดานการวาตางแกตางการดําเนินการตาง ๆ 

อันเก่ียวกับกระบวนพิจารณาในศาล รวมไปถึงการใหคํา ปรึกษา คํา แนะนํา ดานกฎหมายท้ังปวง 

ทนายความจึงตองเปนผูปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวยการยึดหลักคุณธรรม พรอมกันนั้นจะตองมีความ

รับผิดชอบอยางสูง และมีจรรยามรรยาทอันดีงามเพ่ือนําไปสูความเชื่อถือศรัทธาและไววางใจจาก

สังคม 

 และแมทนายความจะมิใชขาราชการก็มีสวนอันเปนหนาท่ีตองปฏิบัติในราชการศาล

ยุติธรรมเชนเดียวกัน เพราะเปนสิทธิของตัวความท่ีจะมีทนายความในการดํา เนินคดีและเปนกิจการ

ผูกขาดของนักกฎหมายท่ีจะใหบริการนั้น นักกฎหมายไมวาจะเปนผูพิพากษา อัยการ ทนายความ จึง

ตองถือเปนเจาหนาท่ีแตละฝายหนึ่งฝายใดเสียมิได รวมท้ังทนายความดวย ถาไมมีทนายความตัว

ความก็ไมสามารถไดรับผลจากกิจการศาลยุติธรรมไดครบถวนบริบูรณเทาท่ีควร ฉะนั้น ท้ังสามฝายนี้

จะตองระลึกถึงความจริงขอนี้ ไมใชคํานึงถึงแตความสําคัญของฝายตนฝายเดียว ตองนึกวาตางก็จํา 



๗๒ 

 

เปนและตองอาศัยซ่ึงกันและกัน ความยุติธรรมจึงจะเกิดแกประชาชนไดโดยสมบูรณ สวนฝายใดมี

หนาท่ีปฏิบัติการอยางใดควรใหความเคารพแกกันและกัน ยกยองนับถือกันอยางใดเปนเรื่องของ

สภาพแหงหนาท่ีอันเปนธรรมดาท่ีตองมีระดับข้ันตอนแตกตางกันอีกสวนหนึ่ง ฉะนั้นท้ังสามฝาย คือ 

ศาล อัยการ และทนายความจะตองมองกันดวยความนับถือดวยความเขาใจท่ีจะรวมมือกันทํางานท่ี

จะชวยและสนับสนุนสงเสริมซ่ึงกันและกันโดยแทจริงดวย 

 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภในฐานะองคกรดูแลผูประกอบวิชาชีพทนายความ

ซ่ึงเปนวิชาชีพตนทางหลักของการอํานวยความเปนธรรมสูประชาชนโดยตรง เปนองคกรวิชาชีพดาน

กฎหมายท่ีจัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.๒๕๒๘ แมสภาทนายความฯ

จะมีฐานะเปนองคกรเอกชน แตขณะเดียวกันก็ไดรับมอบหมายโดยพระราชบัญญัติดังกลาวใหมี

อํานาจในการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต และควบคุมมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

ทนายความ รวมถึงอํานาจในการกระทําท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและหนาท่ีของบุคคลอันมีลักษณะเปน

การไดรับมอบอํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครองจากรัฐ ดวยเหตุดังกลาวการใช

อํานาจหนาท่ีของสภาทนายความฯ จึงมีผลกระทบตอสถานะของผูประกอบวิชาชีพทนายความ โดยมี

ข้ันตอนปฏิบัติและหนวยงานภายในองคกรท่ีเก่ียวของเปนจํานวนมาก กับท้ังภารกิจของสภา

ทนายความฯ ยังมีนอกเหนือจากไปจากกรณีท่ีไดกลาวขางตน จึงจําเปนตองพิจารณาถึงการ

ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของสภาทนายความฯ เพ่ือใหสอดคลองกับหลักนิติธรรม66

๖๗ 

 ๔) โครงการและกิจกรรม 

 ๑. สภาทนายความมีโครงการและกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมของ

ทนายความดังตอไปนี้ 

 ๒. โครงการทนายความอาสาประจําสถานีตํารวจภูธร 

 ๓. โครงการทนายความอาสาประจําสวนราชการ 

 ๔. โครงการสัมมนากฎหมายใหมทางออนไลน เพ่ือเสริมสรางวิชาการและพัฒนาบุคลากร

ในการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

 ๕. โครงการอบรมผูเขารับการอบรมและทดสอบความรูแกผูท่ีจะเปนท่ีปรึกษากฎหมายใน

ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

 ๖. โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายองคกรธุรกิจสําหรับผูประกอบการ 

 ๗. โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และท่ีปรึกษากฎหมายของเด็ก

และเยาวชน 
                                                           
 ๖๗สมัคร เชาวภานันท, หลักนิติธรรมกับการใชอํานาจหนาท่ีของสภาทนายความในพระราชูปถัมภ, 

[ออนไลน], แหลงขอมูลจาก :http://elibrary.constitutionalcourt.or.th/document/read.php?bibid=114 

64&cat=4&typ =4&file=IS4R_590440.pdf  [๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 



๗๓ 

 

 ๘. โครงการ English For Lawyers 

 ๙. โครงการอบรมทนายความอาสา 

 ๑๐. โครงการอบรมทนายความผูชวยทนายความอาสา 

 ๑๑. โครงการสวัสดิการและสิทธิประโยชนสําหรับสมาชิกสภาทนายความ 

 ๑๒. โครงการอบรมทนายความผูชวยทนายความอาสา เพ่ือเตรียมความพรอมในการ

ปฏิบัติหนาท่ีใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย67

๖๘ 

 นอกจากนี้สภาทนายความยังมีการสงเสริมและสนับสนุนใหทนายความไดแสดงผลงาน

ทางวิชาการดวยการเขียนบทความและทํางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกฎหมายอีกดวย โดยหลักการและ

เหตุผลในการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ จะมีการนําเสนอในสวนของสาระสําคัญในการอบรมใน

แตละเรื่องพรอมกันนั้นจะมีการสงเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับทนายความไป

พรอม ๆ กัน 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 ๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมจริยธรรม 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมจริยธรรม ดังนี้ 

 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซหลี)  ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร  ผลการวิจัยพบวา 

 ๑) พระธรรมวิทยากรมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

โดยมีบทบาทสําคัญ ๙ ดาน คือ ๑. ดานการใหคําปรึกษา ๒. ดานการสนทนาธรรม ๓. ดานการอบรม

เยาวชน ๔. ดานการจัดกิจกรรมทาง ๕. ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ ๖. ดานการ

จัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม ๗. ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน 

๘. ดานการจัดคายคุณธรรม ๙. ดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา และมีการ

นําเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลัก

ภาวนา ๔ มาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดวย 

 ๒) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๒๘๓ คน คิดเปนรอยละ ๗๒.๒             

มีอายุระหวาง ๑๙ – ๒๑ ป จํานวน ๑๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๘ มีการศึกษาในระดับ ปวส. 

จํานวน ๒๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๗ และเขาอบรมโครงการคลินิกคุณธรรม ๑ – ๕ ครั้ง จํานวน 

๒๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๖๔.๓ ระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม

                                                           
 

๖๘
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ, ขาวประชาสัมพันธ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://www. 

lawyerscouncil.or.th/2019/category/news-8/ [๕ มิถุนายน ๒๕๖๔]. 



๗๔ 

 

จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x�  = ๔.๐๖, 

S.D. = ๐.๕๑๐) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน สวนปญหา อุปสรรค 

และขอเสนอแนะ พบวา พระธรรมวิทยากรสามารถนํากิจกรรมไปใชกับนักเรียนไดเปนบางกลุม

เทานั้น ไมสามารถปรับใชกับนักเรียนทุกกลุมได จึงควรปรับปรุงรูปแบบใหมใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมของนักเรียนทุกกลุมโดยการนําชุมชน ผูปกครอง และสถานศึกษา มาชวยสนับสนุนบทบาท

ของพระธรรมวิทยากรดวย 

 ๓) รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร   

(PICD:SCP MODEL) พบวามี ๔ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบการปองกัน (Prevention) ๒) รูปแบบการ

ปรับปรุง (Improvement) ๓) รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Change) และ ๔) รูปแบบการพัฒนา 

(Development) โดยไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษา (School) ชุมชน (Community) และ

ผูปกครอง (Parent)  และมี ๔ กลยุทธ คือ ๑) สรางภูมิคุมกันดวยการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

อยางจริงจัง  ๒) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปนคนดีมีคุณธรรม ๓) สงเสริมให

นักเรียนกลุมเปาหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และ ๔) เสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนรวมกับ หนวยงาน สถานศึกษา และชุมชน68

๖๙ 

 ไพศาล เครือแสง  ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรร

มาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง  ผลการวิจัยพบวา 

   ๑. แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา ๑. หลักนิติธรรมกับหลักศีล พบวา จะมี

เนื้อหาเชิงของกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ วิธีปฏิบัติตนในองคการบริหารสวนตําบลรวมท้ัง

จรรยาบรรณในความเปนผูนําองคกรท่ีดี ๒. หลักคุณธรรมกับหลักปญญา พบวา ระบบคุณธรรมเปน

เครื่องควบคุมการพฤติกรรมท้ังหมดใหถูกตอง ชัดเจน เพราะรากฐานของคุณธรรมอยูท่ีจิตสํานึกรัก

ทองถ่ิน รักเพ่ือนมนุษยไมเอารักเอาเปรียบตอผูอ่ืน และตอสังคม ๓. หลักความโปรงใสกับหลักศีล 

พบวา การเปดเผยขอมูล เปดเผยกระบวนวิธีการทํางาน เปดเผยงบประมาณแตละโครงการ เพ่ือใหมี

การตรวจสอบทุกข้ันตอน และเปนระบบท้ังดานปริมาณและดานคุณภาพ ๔. หลักการมีสวนรวมกับ

หลักพาหุสัจจะ พบวา กฎหมายหลายฉบับท่ีพยายามระบุถึงขอบขายท่ีประชาชนจะตองเขาไปมีสวน

รวมทุก ๆ ข้ันตอนทางการบริหาร ๕. หลักความรับผิดชอบกับหลักศรัทธา พบวา มีความกลายืนหยัด

ในสิ่งท่ีตนเองกระทําหรือกลาท่ีจะรับผิดชอบผลตอความคิดเพราะท้ังความคิด และการกระทําจะ

                                                           
 ๖๙พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซหลี), “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ

พระธรรมวิทยากร”, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๗๕ 

 

สงผลท้ังคุณและโทษไปยังประชาชนในสังคมนั้น ๆ และ ๖. หลักความคุมคากับหลักวิริยารัมภะ 

พบวา ความสุจริตในการใชงบประมาณอยางประหยัด ใชงบประมาณก็สามารถสรางความดี ลดความ

ชั่ว ลดความเห็นแกตัว ใชตนเองไปสูความเสียสละตอสวนรวมมากยิ่งข้ึน  

 ๒. สภาพจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

ภาคเหนือตอนลาง พบวา การวิเคราะหสภาพจริยธรรมทางการบริหารของผูนํารายดาน พบวา        

๑. หลักนิติธรรม ๒. หลักคุณธรรม ๓. หลักความโปรงใส  ๔. หลักการมีสวนรวม ๕. หลักความ

รับผิดชอบ และ ๖. หลักความคุมคา โดยรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๖๗) และเม่ือพิจารณาเปนราย

ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน สําหรับผลการวิเคราะหดานจริยธรรมทางการบริหารดานหลัก

คุณธรรมเพราะผูนํามีการจัดทําคูมือการสรางธรรมาภิบาลในองคกรอยูในระดับปานกลาง (x� = 

๓.๓๘) 

  ๓. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง พบวา ๑. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตามหลักนิติธรรมกับหลักศีล 

พบวา กระตุนจริยธรรมดวยการกําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการตาง ๆ และการสนับสนุน

งบประมาณมาสูกิจกรรมการสงเสริมจริยธรรมของผูนําในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒. รูปแบบการ

สงเสริมจริยธรรมดานความโปรงใสกับศีลธรรม พบวา จะตองสงเสริมการเรียนรูในระบบการ

ตรวจสอบใหกับประชาชนไดมีความรู ในการตรวจสอบ และกลไกการทํางานตาง ๆ อาจจะ

ประชาสัมพันธในระบบของหนังสือ ใชเสียงตามสาย การประชุมในหมูบาน ๓. รูปแบบการสงเสริม

จริยธรรมตามหลักความรับผิดชอบกับหลักศรัทธา พบวา การนําหลักของจิตสํานึกความรับผิดชอบ

ของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมซ่ึงเปนการปองกันความชั่ว และการลดทุจริตคอรรัปชั่น ๔. รูปแบบการ

สงเสริมจริยธรรมตามหลักความคุมคากับหลักวิริยารัมภะ อยูท่ีหลักทางการบริหารเพ่ือสวนรวมเพ่ือให

เกิดผลประโยชนตอประชาชน มุงไปสูการลดการใชทรัพยากรตามลักษณะของโครงการขององคการ

บริหารสวนตําบลตั้งไว ๕. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตามหลักการมีสวนรวมกับหลักพาหุสัจจะ 

พบวา การสรางกระบวนการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การ

จัดโครงการ กระบวนการดังกลาวจะตองเกิดจากความตองการของภาคประชาชนเปนหัวใจสําคัญ 

และ ๖. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของผูนําองคการบริหารสวนตําบลจะตองใชคุณธรรมควบคุมกับ

ปญญาเสมอและพยายามสงเสริมการศึกษาเรียนรูของประชาชน69

๗๐ 

 พระปลัดเทียน  พลวุฑฺโฒ (คําพงษ)  ไดวิจัยเรื่อง การสงเสริมจริยธรรมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบวา 

                                                           
 ๗๐ไพศาล เครือแสง, “รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูนํา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง”, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๗๖ 

 

 ๑. มาตรฐานทางจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย ๑๐ ประการ

นํามาบูรณาการกับหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสม ไดแก หลักสุจริตธรรม ๓ ประการ คือ หลักกายสุจริต 

หลักวจีสุจริต และหลักมโนสุจริต ซ่ึงสามารถจําแนกหลักการท่ีสอดคลอง ประกอบดวย ๑) หลักกาย

สุจริต ประกอบดวย (๑) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย (๒) การยึดม่ันใน

หลักจรรยาวิชาชีพขององคกร และ (๓) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส 

และตรวจสอบได  ๒) หลักวจีสุจริต ประกอบดวย (๑) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มี

อัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ (๒) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตอง และไม

บิดเบือนขอเท็จจริง  ๓) หลักมโนสุจริต ประกอบดวย  (๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  (๒) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  (๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย 

สุจริต และรับผิดชอบ (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี

ผลประโยชนทับซอน (๕) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี

รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับ

ปจจุบัน 

 ๒. สภาพปญหาและอุปสรรคการสงเสริมจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ภาคเหนือตอนบนพบวา  มีปญหา  ๖ ขอใหญๆ  ไดแก (๑) ปญหาท่ีมาจากตัวของผูนํา (๒) ปญหา

ผลประโยชนทับซอนระหวางผูนําและพวกพอง  (๓) ปญหาการขาดความตระหนักในการให

ความสําคัญตอจริยธรรม (๔) ปญหาการขาดกลไกในการสงเสริมจริยธรรม (๕) ปญหาความเสื่อม

ศรัทธาจากประชาชนในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม  (๖) ปญหาการขาดความรับผิดชอบ  

  ๓. แนวทางการสงเสริมจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาคเหนือตอนบน 

ประกอบดวย ๓ ดาน ไดแก ๑) ดานกายสุจริต พบวา ควรสรางสถาบันพัฒนาจริยธรรม (Institution) 

เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดกฎเกณฑ ควบคุม  ติดตามประเมินผล  พฤติกรรมของนักการเมืองและ

บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เสริมสรางนักการเมืองและบุคลากรตนแบบทางจริยธรรม ๒) 

ดานวจีสุจริต พบวา การสื่อสารองคกร (Corporate Communication) ซ่ึงเปนการถายทอด

อุดมการณหลักการปฏิบัติ พันธกิจ วิสัยทัศน และแนวทางการดําเนินกิจกรรมโครงการ  ควร

เสริมสรางทักษะการสื่อสารในองคกร  เพ่ือการบริการประชาชนท่ีดี รวดเร็ว  ไมบิดเบือนขอเท็จจริง  

โดยกําหนดเปนนโยบายเพ่ือการรับรูของบุคลากรและประชาชนใหเห็นเปนรูปธรรม  เพ่ือการแสดงให

เห็นวาภาวะผูนําไดใหความสําคัญกับคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับตําแหนงทางการบริหาร

สูงสุดในองคกร และ  ๓) ดานมโนสุจริต พบวา ควรสรางองคความรูทางจริยธรรม (Knowledge) ใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีสถาบันทางพัฒนาจริยธรรม  เขามาชวยในการกําหนดองคความรูท่ี



๗๗ 

 

จะตองเกิดจากการศึกษาและการฝกอบรมดานจริยธรรมแกบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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๗๑ 

 พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต  ไดวิจัยเรื่อง การสงเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา

ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสงเสริม

จริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดระยอง พบวา 

๑) บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยึดม่ันในระเบียบวินัย ขอบังคับ มีการดําเนินการทางวินัย 

ตัดสินใจดวยเหตุผล มีจรรยาบรรณ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานทางวินัย มาตรฐาน

การลงโทษ สงเสริมการรับผิดชอบตอหนาท่ี เพ่ือรักษากฎระเบียบวินัย และยึดถือหลักการและ

แนวทางปฏิบัติเพ่ือความถูกตอง ๒) บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีจิตสํานึกตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวน

ตน และไมมีผลประโยชนทับซอน ๓) บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเครือขายการสรางองค

ความรูดานจริยธรรม มีการสงเสริมใหบุคลากรสรางเครือขายกับเพ่ือนรวมงานและองคกรอ่ืนๆ เปน

เครือขายในการสรางองคความรูดานจริยธรรม เพียรพยายามพัฒนาองคกรไปสูความสําเร็จอยาง

ตอเนื่อง โดยดําเนินตามโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย สําหรับผูบริหาร 

สมาชิก องคกรปกครองสวนทองถ่ินและบุคลากร และสงเสริมใหมีการเรียนรูขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล และ ๔) ความมีเหตุผล รูคิด รูวินิจฉัย และรู

หลักจริยธรรม มีการนําบุคลากรเขาวัดฟงธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมใหบุคลากรประพฤติ

ตนเปนคนด7ี1

๗๒ 

 ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ๑. ระดับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารการศึกษา โดย

ภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดาน

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดานมาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนาดาน

คุณธรรมจริยธรรม ๒. ผลการสรางรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย ๔ องคประกอบหลัก ไดแก ๑) 

หลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสะทอนถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ๒) หลักการพัฒนาคุณธรรม

                                                           
 ๗๑พระปลัดเทียน  พลวุฑฺโฒ (คําพงษ), “รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรร

มาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง”, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

 ๗๒พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต, “การสงเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดระยอง”, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๗๘ 

 

จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาไดแก การยกยองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การจัดโครงการ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ๓) กระบวนการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมไดแก การพัฒนามาตรฐานแนวปฏิบัติ การยกยองและใหรางวัล การสรางการมีสวนรวม 

แผลการเผยแพรเกียรติคุณ ๔) ข้ันตอนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตั้งแตกอนการพัฒนา ระหวาง

การพัฒนา และหลังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๓. ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย

ภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการปรับประยุกตใชรูปแบบ 

ดานองคประกอบของรปูแบบ ดานความเหมาะสมของรางรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม72

๗๓ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมจริยธรรม 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ  

(แซหลี) 

พบวา รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ
พระธรรมวิทยากร   (PICD:SCP MODEL) ๔ รูปแบบ คือ ๑) 
รูปแบบการปองกัน (Prevention) ๒) รูปแบบการปรับปรุง 
(Improvement)  ๓) รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Change) และ 
๔) รูปแบบการพัฒนา (Development) โดยไดรับการสนับสนุน
จากสถานศึกษา (School) ชุมชน (Community) และผูปกครอง 
(Parent)  และมี ๔ กลยุทธ  

ไพศาล เครือแสง 

 

พบวา รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง 
ประกอบดวย ๑. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตามหลักนิติธรรม
กับหลักศีล ๒. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมดานความโปรงใสกับ
ศีลธรรม ๓. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตามหลักความ
รับผิดชอบกับหลักศรัทธา ๔. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตาม
หลักความคุมคากับหลักวิริยารัมภะ ๕. รูปแบบการสงเสริม
จริยธรรมตามหลักการมีสวนรวมกับหลักพาหุสัจจะ ๖. รูปแบบ
การสงเสริมจริยธรรมของผูนํา 

 

  

                                                           
 ๗๓ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล, “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนอรท  กรุงเทพ, ๒๕๕๗). 



๗๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมจริยธรรม (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระปลัดเทียน  พลวุฑฺโฒ  

(คําพงษ) 

พบวา แนวทางการสงเสริมจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย ๓ ดาน ไดแก ๑) 
ดานกายสุจริต ควรสรางสถาบันพัฒนาจริยธรรม ๒) ดานวจี
สุจริต การสื่อสาร ควรเสริมสรางทักษะการสื่อสารในองคกร  
เพ่ือการบริการประชาชนท่ีดี รวดเร็ว  และ  ๓) ดานมโนสุจริต 
ควรสรางองคความรูทางจริยธรรม 

พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต 

 

พบวา การสงเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดระยอง บุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยึดม่ันในระเบียบวินัย ขอบังคับ มี
จิตสํานึกตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีเครือขายการสรางองคความรูดานจริยธรรม มีการ
สงเสริมใหบุคลากรสรางเครือขายกับเพ่ือนรวมงานและองคกร
อ่ืนๆ เปนเครือขายในการสรางองคความรูดานจริยธรรม  

ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล พบวา รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประกอบดวย ๔ องคประกอบหลัก ไดแก ๑) หลักคุณธรรม
จริยธรรมท่ีสะทอนถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ  
๒) หลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 
๓) กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนามาตรฐาน
แนวปฏิบัติ การยกยองและใหรางวัล การสรางการมีสวนรวม 
แผลการเผยแพรเกียรติคุณ และ ๔) ข้ันตอนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตั้งแตกอนการพัฒนา ระหวางการพัฒนา และหลังการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 

  



๘๐ 

 

 ๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิผล 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ พบวา มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประสิทธิผล ดังนี้ 

 สุภัทรชัย สีสะใบ  ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ

ศูนยเรียนรูชุมชนการเกษตร  ผลการวิจัยพบวา 

 ๑. การบริหารจัดการศูนยเรียนรูชุมชนการเกษตรท่ีมีประสิทธิผลตองมีปจจัยแหง

ความสําเร็จเปนปจจัยพ้ืนฐาน ประกอบดวยความรู ทักษะ/ความสามารถ เทคโนโลยี/ นวัตกรรม 

เกษตรกรตนแบบ ทุน และการตลาด โดยใชการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ไดแก รวมคิด  

รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมติดตามประเมินผล รวมรับผลประโยชน และใชหลัก

อิทธิบาท ๔ เปนแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบดวยมีใจรัก (ฉันทะ) พากเพียรทํา (วิริยะ) ติดตาม

ตรวจสอบ (จิตตะ) รอบคอบแกไข (วิมังสา) เพ่ือนําไปสูประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย

เรียนรูชุมชนการเกษตร  

 ๒. โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนยเรียนรูชุมชนการเกษตร ประกอบดวย

ตัวแปรภายนอกแฝง ๒ ตัวแปร ไดแก การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม และปจจัยแหงความสําเร็จ  

ตัวแปรภายในแฝง ๒ ตัวแปร ไดแก ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ และประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ

ศูนยเรียนรูฯ โดยมีตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติเปนตัวแปรสงผาน 

 ๓. ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลท่ีพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ โมเดลมี

ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไค-สแควร เทากับ ๔๑.๐๑ องศาอิสระ (df) เทากับ 

๒๙ ความนาจะเปน (p) เทากับ .๐๖๙ คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เทากับ.๙๙๒ คาดัชนีวัดความ

กลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .๙๔๓ คาดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนท่ีเหลือ (RMR) 

เทากับ .๐๑๓ และคาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ .

๐๒๘ อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนยเรียนรูฯ ไดรอยละ ๘๕.๐๐ 

อิทธิพลทางตรงจากการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ปจจัยแหงความสําเร็จ และธรรมะเพ่ือการ

ปฏิบัติ ท่ีสงผลตอประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนยเรียนรูฯ มีคาเทากับ -.๐๘๑, .๖๕๘ และ .

๓๙๙ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ตามลําดับ และอิทธิพลทางออมจากการบริหารจัดการ

แบบมีสวนรวม ผานตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ มีขนาดอิทธิพลเทากับ .๑๐๙ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .๐๑73

๗๔ 

                                                           
 ๗๔สุภัทรชัย สีสะใบ, “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร”, 

ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒). 



๘๑ 

 

 เอกชัย สุระจินดา  ไดวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการนํายุทธศาสตร การพัฒนาไปปฏิบัติของ

เทศบาล ตําบลลี ้อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลการนํายุทธศาสตรการพัฒนา

ไปปฏิบัติท้ัง ๗ ดานของเทศบาลตําบลลี้ ไปปฏิบัติโดยดูจากจํานวนโครงการท่ีนําปฏิบัติจริง อธิบายได

ดังนี้ โครงการท่ีบรรจไุวในแผนสามป ๒๕๕๗ ไปปฏิบัติจริงจากท้ังหมดท่ีบรรจุไวในแผนสามป ๒๕๕๗ 

จํานวน ๑๓๗ โครงการ สามารถนําไปปฏิบัติจริงคิดเปนรอยละ ๗๐.๘๐ ซ่ึงหากพิจารณารายดานโดย

ลําดับจากคารอยละสูงสุด ไปหาต่ําสุดได ดังนี้ ยุทธศาสตร ดานการศึกษาและการกีฬา และ

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขนําไปปฏิบัติจริงคิดเปนรอยละ ๘๗.๕๐ รองลงมาคือยุทธศาสตร ดาน

การเมือง การบริหารนําไปปฏิบัติจริง คิดเปนรอยละ ๘๒.๙๒ ยุทธศาสตรดานสังคมและวัฒนธรรม 

นําไปปฏิบัติจริง คิดเปนรอยละ ๖๓.๖๓ ยุทธศาสตรดานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนําไป

ปฏิบัติจริงคิดเปนรอยละ ๖๒.๕๐ ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐานนําไปปฏิบัติจริงคิดเปนรอยละ 

๔๗.๖๐ และยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวนําไปปฏิบัติจริงคิดเปนรอยละ ๔๖.๑๕ 

ตามลําดับ ๒) ปญหาอุปสรรคและแนวทางตอการนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาล

ตําบลลี้ ปญหาท่ีพบคือ งบประมาณในการดําเนินงาน และบุคลากรไมเพียงพอ74

๗๕ 

 ศุภัค วิศาลเวชกิจ  ไดวิจัยเรื่อง การสงเสริมจริยธรรมสวนบุคคลและทีมงานท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลขององคการ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา องคประกอบจริยธรรมสวน

บุคคลมีระดับความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ องคกรท่ีเปนเลิศ ทีมงาน และประสิทธิผลของ

องคการ ความสัมพันธการสงเสริมจริยธรรมสวนบุคคลและทีมงานท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการ 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)ในทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกเปนไปตามสมมติฐาน การวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณการสงเสริมจริยธรรมสวนบุคคลและทีมงานท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคกร บริษัท ที

โอที จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย จริยธรรมสวนบุคคล ทีมงาน และองคกรท่ีเปนเลิศ ความซ่ือสัตย

ตอหนาท่ีการงาน แบงไดดังนี้ การกระทําในสิ่งท่ีถูกตองตามกฎหมายตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีของตนท่ีไดรับ

มอบหมายอยางเต็มความสามารถ จํานวน ๓๖ เรื่อง  การไมเลนพรรคเลนพวก ไมใชระบบอุปถัมภ

เพ่ือเปนชองทางทําการทุจริตคิดมิชอบเพ่ือประโยชนสวนตนไมเกรงกลัวอํานาจหรืออิทธิพลใดๆและ

ยึดม่ันในความถูกตอง จํานวน ๒๐ เรื่อง การทํางานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางาน

ได จํานวน ๓ เรื่อง75

๗๖ 

 เพ็ญจันทร แสนประสาน ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยสงเสริมการตัดสินใจเชิงจริยธรรม

ท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงทางการพยาบาลในคลินิกอยางมีประสิทธิผลของพยาบาลทหารบก ผลการวิจัย

                                                           
 ๗๕เอกชัย สุระจินดา, “ประสิทธิผลการนํายุทธศาสตร การพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาล ตําบลลี ้

อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, ปท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๙) : ๔๓๔-๔๓๕. 

 ๗๖ศุภัค วิศาลเวชกิจ, “การสงเสริมจริยธรรมสวนบุคคลและทีมงานท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการ 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๒) : ๒๙๒-๒๙๓. 



๘๒ 

 

พบวา ปญหาจริยธรรมท่ีพบในโรงพยาบาลทหารบก มีประเด็นสําคัญ คือ ๑) พฤติกรรมบริการ การ

ใหขอมูลทําใหผูปวยไมพึงพอใจ ๒) การประเมินอาการและใหการชวยเหลือลาชา ทําใหผูปวยไม

ปลอดภัยและไมไดรับการดูแลชวยเหลือท่ีเหมาะสม เนื่องจากภาระงานมากและทีมงานไมมี

ความสามารถชวยเหลือได ๓) การดูแลผูปวยระยะสุดทายในการจัดบริการท่ีตองทําความเขาใจ

ระหวางทีมงานและผูปวยรวมท้ังญาติผูดูแลท่ีหลากหลายระบบ การดําเนินงานท่ียังไมชัดเจนใน  

๔) ความผิดพลาดจากการปฏิบัติการพยาบาล ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมการตัดสินใจเชิงจริยธรรม

ประกอบดวย ปจจัยภายนอก ไดแก การพัฒนาความรูดานจริยธรรมและการพยาบาล การจัดการ

อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ภาระงานท่ีเหมาะสม การนิเทศ วัฒนธรรมชุมชน สถานท่ีจัดบริการ 

ปจจัยภายใน ไดแก คุณคาในตนท่ีเปนประโยชนตอผูปวย สังคมและการไดรับการยอมรับ สภาพจิตใจ

อารมณ สวนปจจัยเก่ียวกับองคกรและการสนับสนุนทางสังคม ไดแกนโยบายและทิศทางการจัดการ

ทรัพยากร การใหขอมูลและขอมูลยอนกลับ เปนตนผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาปจจัยสงเสริม

การตัดสินใจเชิงจริยธรรมท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงทางการพยาบาล มีหลายปจจัยดังนั้น ผูบริหารทางการ

พยาบาลควรนําผลการศึกษานี้ไปใชในการวางแผนการพัฒนาเพ่ือสงเสริมการตัดสินใจเชิงจริยธรรม

เก่ียวกับความเสี่ยง เพ่ือชวยใหพยาบาลตัดสินใจอยางมีประสิทธิผลและลดปญหาในการปฏิบัติการ

พยาบาลตอไป76

๗๗ 

 กาญจนา หรูเจริญพรพานิช ไดวิจัยเรื่อง แนวทางการสงเสริมปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา แนวทางการ

สงเสริมปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยมี

แนวทางดังนี้ ๑. ดานโครงสรางองคการควรสงเสริมใหองคการมีเกณฑมาตรฐานในการทํางาน ๒. 

ดานภาวะผูนําควรสงเสริม ใหผูนํามีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน ๓. ดานกลยุทธทางการ

บริหาร ควรสงเสริม ใหผูนํามีหลักการบริหารท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ๔. ดานเทคโนโลยีควร

สงเสริมใหนําเทคโนโลย ีสารสนเทศ มาประยุกตใชการเรียนการสอนแกนิสิต ๕. ดานงบประมาณควร

สงเสริมใหมีการวางแผนงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ๖. ดานคุณลักษณะของบุคลากรควร

สงเสริมใหมียอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได77

๗๘ 

  

                                                           
 ๗๗เพ็ญจันทร แสนประสาน, “การศึกษาปจจัยสงเสริมการตัดสินใจเชิงจริยธรรมท่ีเก่ียวกับความเสี่ยง

ทางการพยาบาลในคลินิกอยางมีประสิทธิผลของพยาบาลทหารบก”, วารสารพยาบาลทหารบก, ปท่ี ๑๘ ฉบับท่ี ๓ 

(๒๕๖๐) : ๒๐๑. 

 ๗๘กาญจนา หรูเจริญพรพานิช, “แนวทางการสงเสริมปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย”, วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ 

(๒๕๖๒) : ๔๕๗. 



๘๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผล 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

สุภัทรชัย สีสะใบ 

 

พบวา โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนยเรียนรู
ชุมชนการเกษตร ประกอบดวยตัวแปรภายนอกแฝง ๒ ตัวแปร 
ไดแก  การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม และปจจัยแหง
ความสําเร็จ ตัวแปรภายในแฝง ๒ ตัวแปร ไดแก ธรรมะเพ่ือการ
ปฏิบัติ และประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนยเรียนรูฯ 
โดยมีตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติเปนตัวแปรสงผาน 

เอกชัย สุระจินดา 

 

ประสิทธิผลการนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติท้ัง ๗ ดาน
ของเทศบาลตําบลลี้ ไปปฏิบัติโดยดูจากจํานวนโครงการท่ีนํา
ปฏิบัติจริง อธิบายไดดังนี้ โครงการท่ีบรรจุไวในแผนสามป 
๒๕๕๗ ไปปฏิบัติจริงจากท้ังหมดท่ีบรรจุไว'ในแผนสามป ๒๕๕๗ 
จํานวน ๑๓๗ โครงการ สามารถนําไปปฏิบัติจริงคิดเปนรอยละ 
๗๐.๘๐ 

ศุภัค วิศาลเวชกิจ 

 

พบวา องคประกอบจริยธรรมสวนบุคคลมีระดับความสําคัญมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ องคกรท่ีเปนเลิศ ทีมงาน และประสิทธิผลของ
องคการ ความสัมพันธการสงเสริมจริยธรรมสวนบุคคลและ
ทีมงานท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการ บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน)ในทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกเปนไปตามสมมติฐาน 
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณการสงเสริมจริยธรรมสวนบุคคลและ
ทีมงานท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการ บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ประกอบดวย จริยธรรมสวนบุคคล ทีมงาน และองคกร
ท่ีเปนเลิศ และความซ่ือสัตยตอหนาท่ีการงาน  

เพ็ญจันทร แสนประสาน 

 

พบวา ปจจัยสําคัญท่ีส งเสริมการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ประกอบดวย ปจจัยภายนอก ไดแก การพัฒนาความรูดาน
จริยธรรมและการพยาบาล การจัดการอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช ภาระงานท่ีเหมาะสม การนิเทศ วัฒนธรรมชุมชน 
สถานท่ีจัดบริการ ปจจัยภายใน ไดแก คุณคาในตนท่ีเปน
ประโยชนตอผูปวย สังคมและการไดรับการยอมรับ สภาพจิตใจ
อารมณ  

 

  



๘๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผล (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

กาญจนา หรูเจริญพรพานิช 

 

พบวา แนวทางการสงเสริมปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยมีแนวทางดังนี้ 
๑. ดานโครงสรางองคการควรสงเสริมใหองคการมีเกณฑ
มาตรฐานในการทํางาน ๒. ดานภาวะผูนําควรสงเสริม ใหผูนํามี
คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน ๓. ดานกลยุทธทางการ
บริหาร ควรสงเสริม ใหผูนํามีหลักการบริหารท่ีตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลง ๔. ดานเทคโนโลยีควรสงเสริมใหนําเทคโนโลย ี
สารสนเทศ มาประยุกตใชการเรียนการสอนแกนิสิต ๕. ดาน
งบประมาณควรสงเสริมใหมีการวางแผนงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ ๖. ดานคุณลักษณะของบุคลากรควรสงเสริมใหมี
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

 

 ๒.๖.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับฆราวาสธรรม 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ พบวา มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับฆราวาสธรรม ดังนี้ 

 ปนทิพย มโนสุจริตธรรม  ไดวิจัยเรื่อง วิกฤตครอบครัวในสังคมไทย: ศึกษาและ

เสริมสรางครอบครัวสันติสุขตามหลักฆราวาสธรรม ผลการวิจัยพบวา 

 ๑) สภาพปญหาและอุปสรรคครอบครัวไทยในปจจุบันคือมีความเห็นแกตัวเอารัดเอา

เปรียบขาดความเคารพยําเกรงไมเห็นบุญคุณของผูท่ีมีพระคุณไมเชื่อในกฎแหงกรรมท่ีวาทําดีไดดีทํา

ชั่วไดชั่วซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดความซ่ือสัตยขาดการขมใจควบคุมอารมณ ขาดความอดทนอดกลั้น

และขาดการเสียสละแบงปนครอบครัวในสังคมไทยโดยภาพรวมจึงตองเผชิญกับปญหาการหยาราง

มากข้ึน เนื่องจากความกดดันทางเศรษฐกิจ คาครองชีพท่ีสูงข้ึน และมีรายไดไมพอกับรายจาย  

 ๒) หลักฆราวาสธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท มี ๔ อยาง คือ (๑) สัจจะ ความซ่ือสัตย

ตอกัน (๒) ทมะ การฝกตน (๓) ขันติ ความอดทนอดกลั้น (๔) จาคะ การเสียสละแบงปนและการมี

น้ําใจ เปนหลักธรรมโดยตรงของฆราวาสผูอยูครองเรือน และเปนหลักธรรมชวยควบคุมใหบุคคลมี

ความสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน ทําใหชีวิตคูของผูครองเรือนมีความสงบสุขราบรื่น 

 ๓) สวนการเสริมสรางครอบครัวสันติสุขตามหลักฆราวาสธรรม เปนการสรางระบบท่ีชวย

ทําใหสมาชิกในครอบครัวมีความสุขและครอบครัวมีความสันติสุขมากยิ่งข้ึน อีกท้ังเพ่ือใหสมาชิกใน



๘๕ 

 

ครอบครัวมีความพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและปญหาครอบครัวดานตางๆ ท่ีสงผลกระทบใหเกิด

วิกฤตครอบครัว78

๗๙ 

 พระเหมวรารักษ ญาณสีโล (แกวกําพล)  ไดวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกลุมสัจจะออม

ทรัพยตามหลักฆราวาสธรรมในเขต ตําบลไผขวาง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบวา 

ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง (r= 0.468**) เม่ือพิจารณาเปนรายดานมี

ความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํา-ปานกลาง แนวทางการบริหารจัดการกลุมสัจจะออมทรัพยตามหลัก

ฆราวาสธรรมในตําบลไผขวาง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ประกอบดวย ดานการวางแผน 

จะตองมีความซ่ือสัตยตอการทํางาน สมาชิกรวมมือกันในการกําหนดเปาหมายในการพัฒนา วิสัยทัศน 

นโยบาย จัดตั้งวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพของสมาชิก ดานการจัดองคกรจะตองมี

ความซ่ือสัตยตอกัน ตอหนาท่ี มีการตั้งกฎระเบียบรวมกัน มีการอุทิศความรูความสามารถ มีความ

รับผิดชอบหนาท่ี ใหความรวมมือและทํางานตามกฎเกณฑโดยเคารพกฎระเบียบท่ีรวมกันวางไว

รวมกัน ดานงานบุคลากร จะตองมีความเสียสละ การคัดเลือกผู ท่ี มีความชํานาญ แตงตั้ ง

คณะกรรมการอยางมีความยุติธรรม มีการพัฒนาบุคคล และมีการโยกยายตําแหนงอยางเปนธรรม 

ดานการอํานวยการ จะตองมีความอดทนตอหนาท่ี ประธานกลุมมีความสามารถชักจูงบุคลากรให

ปฏิบัติงาน ใหสวัสดิการอยางยุติธรรมมีความอดทน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความเสียสละ กระตือรือรน 

และดานการควบคุมงาน จะตองรูจักขมใจตอหนาท่ี ติดตามทวงหนี้อยางเปนธรรม ใหโอกาส การ

ตรวจสอบอยางซ่ือสัตย เปนธรรม มีความอดทนในการแกไขปญหา ใชคําพูดท่ีมีความไพเราะ ใหกูยืม

เงินอยางเทาเทียมกัน และมีการประเมินผล ความโปรงใส ยุติธรรม79

๘๐ 

 พระทะนงชัย อภิชโย  ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาการพัฒนามนุษยตามหลักฆราวาสธรรมในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท ผลการวิจัยพบวา 

 การพัฒนา คือ การทําใหเจริญข้ึน ทําใหรุงเรืองข้ึน ใชไดท้ังการพัฒนาวัตถุและพัฒนา

จิตใจ เชน การพัฒนาชนบท การพัฒนาประเทศ การพัฒนาสติปญญา และการพัฒนาจิต เปนตน ซ่ึง

ตามหลักการของพระพุทธศาสนา การพัฒนาจะตองดําเนินไปพรอมๆ กัน ๔ ทาง คือ การพัฒนา

ทางดานกายภาพ การพัฒนาศีลธรรมหรือการพัฒนาสังคม การพัฒนาทางดานจิตใจ และการพัฒนา

ทางดานปญญา ฆราวาสธรรมเปนหลักธรรมสาํหรับฆราวาสธรรมสําหรับการครองเรือนหลักการครอง

ชีวิตของคฤหัสถ ๔ ประการ ไดแก สัจจะ คือ ความซ่ือสัตยจริงใจตอกันเปนหลักสําคัญท่ีจะใหเกิด

                                                           
 ๗๙ปนทิพย มโนสุจริตธรรม, “วิกฤตครอบครัวในสังคมไทย: ศึกษาและเสริมสรางครอบครัวสันติสุข

ตามหลักฆราวาสธรรม”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปท่ี ๘ ฉบับเพ่ิมเติม (๒๕๖๓) : ๔๘-๔๙. 

 ๘๐พระเหมวรารักษ ญาณสีโล (แกวกําพล), “การบริหารจัดการกลุมสัจจะออมทรัพยตามหลักฆราวาส

ธรรมในเขต ตําบลไผขวาง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร”, วารสารวิจยวิชาการ, ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๓) : ๑-

๒. 



๘๖ 

 

ความไววางใจและไมตรีจิตสนิทตอกัน ทมะ คือ การรูจักบังคับควบคุมอารมณขมใจระงับความรูสึกตอ

เหตุบกพรองของกันและกันรูจักฝกฝนปรับปรุงตนแกไขขอบกพรองปรับนิสัยและอัธยาศัยใหกลมกลืน

ประสานเขาหากันได ขันติ คือ ความอดทนอดกลั้นตอความหนักและความรายแรงท้ังหลาย จาคะ คือ 

ความเสียสละความเผื่อแผแบงปนตลอดถึงความมีน้ําใจเอ้ือเฟอตอกันการพัฒนามนุษยตามหลัก

ฆราวาสธรรม ๔ ประการ ไดแก สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ เพ่ือมุงหมายใหใชประชาชนท่ัวไปในชีวิต

การครองเรือนท้ังหมดยึดถือเปนคุณธรรมพ้ืนฐานของจิตใจในการท่ีจะสรางความสัมพันธอันดีงามกับ

คนท้ังหลายท่ีจะอยูรวมหรือติดตอเก่ียวของกันใหเหมาะสมตามฐานะนั้นๆ เพ่ือประโยชนสุขท้ังแกชีวิต

ของตนเองและแกชีวิตของคนอ่ืนๆ ในสังคม80

๘๑ 

 สุภาพ สิทธิพานิช  ไดวิจัยเรื่อง แนวทางการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมในการทํางาน

ของบุคลากร สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา บริบทการ

ทํางานของบุคลากรสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนองคกรท่ีมีภารกิจ

มุงเนนใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษา บุคลากร ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน และ

งานการเรียนการสอนในทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ แนวทางการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมในการ

ทํางานของบุคลากรสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยไดนําเอาวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม

รวม ในการบริหารจัดการองคกร เพ่ือทราบบริบทและปญหาในการทํางานของบุคลากร พรอมท้ัง

วิเคราะหหลักฆราวาสธรรม ๔ สําหรับเปนแนวทางในการแกไขปญหา พันธกิจท่ีใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและหนวยสนับสนุนพันธกิจ สวนใหญยึดหลักขันติ ความอดทน เนื่องจากมีการ

ติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอกองคกรท่ีมีพฤติกรรมแตกตางกัน บุคลากรตองจัดการกับขอ

รองเรียนของผูรับบริการดวยความอดทน81

๘๒ 

 ทัศนีย กลางเภา  ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางหลักฆราวาสธรรมกับคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน ของขาราชการสํานักงานอัยการภาค ๔ ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ย  ๓.๙๔  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอยคือดานสัจจะมีคาเฉลี่ย ๔.๑๓ ดานธรรมะมีคาเฉลี่ย ๓.๙๒ ดานขันติมีคาเฉลี่ย ๓.๙๑ 

และดานจาคะมีคาเฉลี่ย ๓.๘๔ คุณภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานอัยการภาค ๔ โดย

ภาพรวมพบวาอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย ๓.๙๘ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตน

                                                           
 ๘๑พระทะนงชัย อภิชโย, “ศึกษาการพัฒนามนุษยตามหลักฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท”, 

วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน,  ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๒) : ๔๑. 

 ๘๒สุภาพ สิทธิพานิช, “แนวทางการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมในการทํางานของบุคลากร สํานัก

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม”, วารสารพุทธศาสตรศึกษา,  ปท่ี ๘  ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๒) : 

๔๑. 



๘๗ 

 

ตามหลักฆราวาสธรรมกับคุณภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานอัยการภาค ๔ โดยภาพรวม

มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก r= ๐.๘ ๙๗ อยางมีนัยยะสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาฆราวาสธรรมทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

คุณภาพการปฏิบัติงานทุกดาน82

๘๓ 

ตารางท่ี ๒.๑๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับฆราวาสธรรม 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ปนทิพย มโนสุจริตธรรม 

 

พบวา การเสริมสรางครอบครัวสันติสุขตามหลักฆราวาสธรรม 
เปนการสรางระบบท่ีชวยทําใหสมาชิกในครอบครัวมีความสุข
และครอบครัวมีความสันติสุขมากยิ่งข้ึน อีกท้ังเพ่ือใหสมาชิกใน
ครอบครัวมีความพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและปญหา
ครอบครัวดานตางๆ ท่ีสงผลกระทบใหเกิดวิกฤตครอบครัว 

พระเหมวรารักษ ญาณสีโล  

(แกวกําพล) 

 

พบวา แนวทางการบริหารจัดการกลุมสัจจะออมทรัพยตามหลัก
ฆราวาสธรรมในตําบลไผขวาง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
ประกอบดวย ดานการวางแผน จะตองมีความซ่ือสัตยตอการ
ทํางาน ดานการจัดองคกร จะตองมีความซ่ือสัตยตอกัน ตอ
หนาท่ี ดานงานบุคลากร จะตองมีความเสียสละ การคัดเลือกผูท่ี
มีความชํานาญ ดานการอํานวยการ จะตองมีความอดทนตอ
หนาท่ี และดานการควบคุมงาน จะตองรูจักขมใจตอหนาท่ี 
ติดตามทวงหนี้อยางเปนธรรม 

พระทะนงชัย อภิชโย 

 

พบวา ฆราวาสธรรม ๔ ประการ ไดแก สัจจะ ทมะ ขันติ และ
จาคะ เพ่ือมุงหมายใหใชประชาชนท่ัวไปในชีวิตการครองเรือน
ท้ังหมดยึดถือเปนคุณธรรมพ้ืนฐานของจิตใจในการท่ีจะสราง
ความสัมพันธอันดีงามกับคนท้ังหลายท่ีจะอยูรวมหรือติดตอ
เก่ียวของกันใหเหมาะสมตามฐานะนั้นๆ เพ่ือประโยชนสุขท้ังแก
ชีวิตของตนเองและแกชีวิตของคนอ่ืนๆ ในสังคม 

สุภาพ สิทธิพานิช 

 

พบวา แนวทางการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมในการทํางาน
ของบุคลากรสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยไดนําเอา
วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมรวม ในการบริหารจัดการองคกร 
เพ่ือทราบบริบทและปญหาในการทํางานของบุคลากร พรอมท้ัง
วิเคราะหหลักฆราวาสธรรม ๔ สําหรับเปนแนวทางในการแกไข
ปญหา  

                                                           
 ๘๓ทัศนีย กลางเภา, “ความสัมพันธระหวางหลักฆราวาสธรรมกับคุณภาพการปฏิบัติงาน ของ

ขาราชการสํานักงานอัยการภาค ๔”, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแกน,  ปท่ี ๓  ฉบับท่ี ๑ (๒๕๕๙) : ๑-๑๐. 



๘๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผล (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ทัศนีย กลางเภา 

 

คุณภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานอัยการภาค ๔ 
โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย ๓.๙๘ ผลการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตนตามหลักฆราวาส
ธรรมกับคุณภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานอัยการ
ภาค ๔ โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานในระดับสูงมาก r= ๐.๘ ๙๗ อยางมีนัยยะสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาฆราวาสธรรม
ทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพการปฏิบัติงานทุกดาน 

 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดจากแนวคิด

ทฤษฎ ีประกอบดวย  

 ๑. ฆราวาสธรรม ๔83

๘๔ ประกอบดวย  

  ๑) สัจจะ ความจริง  

  ๒) ทมะ การฝกตน  

  ๓) ขันติ ความอดทน  

  ๔) จาคะ ความเสียสละ  

 ๒. การสงเสริมจริยธรรม84

๘๕ 

  ๑) ความรูเชิงจริยธรรม 

  ๒) ทัศนคติเชิงจริยธรรม 

  ๓) เหตุผลเชิงจริยธรรม 

  ๔) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

  

                                                           
 

๘๔
ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๑๑/๓๖๑. 

 ๘๕ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก, รายงานการวิจัยเร่ืองจริยธรรมของเยาวชนไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๐), หนา ๔-๖. 



๘๙ 

 

 ๓. การพัฒนาประสิทธิผล ๔ ประการ85

๘๖ ประกอบดวย  

  ๑) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคการ (Integration)  

  ๒) การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม (Adaptability)  

  ๓) การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม (Social Relevance)  

  ๔) ผลผลิตขององคการ (Productivity) 

 

 

                   ตัวแปรตน                                                   ตัวแปรตาม 

    (Independent Variables)                                      (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

                                                           
 ๘๖อรุณ รักธรรม, พฤติกรรมมนุษยในองคการ, (นนทบุร ี: สุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๕๕), หนา ๒. 

ฆราวาสธรรม ๔ 

๑. สัจจะ  ซ่ือสัตย 

๒. ทมะ  การฝกตน 

๓. ขันติ   ความอดทน 

๔. จาคะ  การเสียสละ  

 

การสงเสริมจริยธรรม 

๑. ความรูเชิงจริยธรรม 

๒. ทัศนคติเชิงจริยธรรม 

๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม 

๔. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความในพระ

บรมราชูปถัมภ 

๑. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใน

องคการ 

๒. การปรับตัวขององคการใหสอดคลอง

กับสภาพแวดลอม 

๓. การปรับตัวขององคกรใหสอดคลอง

กับสังคม 

๔. ผลผลิตขององคการ 

 



 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความใน

พระบรมราชูปถัมภ” ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงประกอบดวย รูปแบบการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย จะไดนําเสนอขอมูลท่ีมีรายละเอียดเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 

  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ๓.๒.๔ การวิเคราะหขอมูล 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

  ๓.๒.๑ ผูใหขอมูลสําคัญ 

  ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ๓.๒.๔ การวิเคราะหขอมูล 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระ

บรมราชูปถัมภ” ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูล 

(Key Informants) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ดําเนินการโดยศึกษาจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือ

สนับสนุนขอมูลเชิงคุณภาพ 

  



๙๑ 

๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 

 รูปแบบการดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยดําเนินการโดยศึกษาจากแบบสอบถามของ

ผูตอบแบบสอบถาม ท้ังตัวแปรตน คือการสงเสริมจริยธรรม และหลักฆราวาสธรรม  ตัวแปรตามคือ

การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ ตาม

กระบวนการวิจัยดังตอไปนี้ 

 ๓.๒.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ๑) ประชากร 

 ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม ไดแก ทนายความในสังกัดสภา

ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน ๙๐,๔๒๑ คน0

๑ 

  ๒) กลุมตัวอยาง 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสุมตัวอยางจากประชาการ จํานวน ๙๐,๔๒๑ คน ซ่ึงคํานวณ

ขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ดังนี1้๒ 

 

 สูตร  n  = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

 โดยท่ี  n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N  = จํานวนประชากร 

   e  = ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได เทากับ ๐.๐๕ 

 

แทนคาในสูตร n = 
90,421

1+90,421(0.05)2
  

 

 n = 
90,421
227.0525

  
 

   = 398.2383 

                                           

 
๑
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ, สถิติทนายความ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : https://www. 

isranews.org/isranews-news/76820-lawyerscouncil76820.html [๑๐ มกราคม ๒๕๖๔]. 

 
๒
สุวรีย สิริโภคาภิรมณ, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝายเอกสารการพิมพสถาบันราชภัฏ- 

เทพสตรี, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๙-๑๓๐. 



๙๒ 

 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๙๙ คน เพ่ือใหงายตอการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห

ขอมูลผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐๐ คน จากทนายความท่ัวประเทศทุกภาคของประเทศไทย 

 วิธีการสุมตัวอยาง (Sampling) การสุมตัวอยางใชหลักการสุมแบบแบงชั้น โดยการ

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเปนสัดสวน โดยพิจารณาจากจํานวนประชากร เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมี

ลักษณะกระจาย ใหสัมพันธกับสัดสวนของประชากร โดยทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 

Random Sampling) โดยใช “ประชากร” เปนระดับในการสุมตัวอยาง อยางเปนสัดสวน โดยใชสูตร 

ดังนี้ 

 

 จํานวนตัวอยางในแตละชั้น =  
จํานวนตัวอยางท้ังหมด ×จํานวนประชากรในแตละช้ัน

จํานวนประชากรท้ังหมด
 

  

 จากสูตรสามารถแบงจํานวนสัดสวนประชากรไดดังตอไปนี้ 

 

 

ตารางท่ี ๓.๑ สัดสวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

พ้ืนท่ี ประชากร สัดสวน กลุมตัวอยาง 

ภาคกลาง ๒๙,๐๗๙ ๔๐๐x๒๙,๐๗๙/๙๐,๔๒๑ ๑๒๙ 

ภาคเหนือ ๑๘,๒๖๕ ๔๐๐x๑๘,๒๖๕/๙๐,๔๒๑ ๘๑ 

ภาคอีสาน ๒๑,๗๙๑ ๔๐๐x๒๑,๗๙๑๙๐,๔๒๑ ๖๙ 

ภาคใต ๑๔,๐๕๑ ๔๐๐x๑๔,๐๕๑/๙๐,๔๒๑ ๖๒ 

ภาคตะวันออก ๗,๒๓๔ ๔๐๐x๗,๒๓๔/๙๐,๔๒๑ ๓๒ 

รวม ๙๐,๔๒๑  ๔๐๐ 

 

 ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ๑) ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษา

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของจากนั้นนํามาสรางเปนกรอบแนวคิด ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความใน

พระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงมีข้ันตอนในการสรางดังตอไปนี้ 



๙๓ 

 ๑) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บขอมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถาม 

 ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยตางๆ ท่ีเ ก่ียวของ โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดตาง ๆ เพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว 

 ๓) ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 ๔) สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล 

 ๕ )  นําเสนอรางแบบสอบถามตออาจารย ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและผู เชี่ ยวชาญ  

เพ่ือตรวจสอบและปรบัปรุงแกไข 

 ๖) นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมจํานวน ๓๐ คน เพ่ือ

หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา 

 ๗) จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจรงิ และนําไปแจกกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 ๘) รวบรวมแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะห 

 ๒) การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาความเท่ียงตรง 

(Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 

 ๑. ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ 

ท่ีสรางไว 

 ๒. หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จ เสนอประธานและ

กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๕ ทาน 

ไดแก 

  ๑) รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร 

  ๒) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

  ๓) ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

  ๔) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร 

  ๕) ผศ.ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 



๙๔ 

 แลวนําแตละขอมหาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามตามวัตถุประสงค (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) ไดคาดัชนีความความเท่ียงตรงของแบบสอบถามทุกขออยูระหวาง 

๐.๘๐-๑.๐๐ ซ่ึงอธิบายไดวา เครื่องมือมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 ๓. หาคาความเชื่อม่ัน (Reliabilty) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไป

ทดลองใช (Try Out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๐ คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันดวย

วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha α-Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ ๐.๙๑๓ 

 ๔. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ เพ่ือขอ

ความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณในการนําไปใชแจกกลุมตัวอยางในการวิจัย

ตอไป 

 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอน 

ดังนี้ 

 ๑ ) ขอหนังสือจากผู อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงาน

กลุมเปาหมาย เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรในพ้ืนท่ี  

 ๒) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูล กับ กลุมตัวอยางท่ีไดกําหนดไว จํานวน 

๔๐๐ ชุด โดยใชวิธีสุมแบบชั้นภูมิ จากนั้นเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง แลวนํามาตรวจสอบความ

ถูกตอง ไดขอมูล ท่ีสมบูรณท้ังหมด จํานวน ๔๐๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนแบบสอบถาม

ท้ังหมด 

 ๓) นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย ทาง

สังคมศาสตรตอไป 

  ๓.๒.๔ การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัย เม่ือไดรับและรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอยแลว 

นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ แลวนํามาวิเคราะห โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation) และการถดถอยพหุคูณแบบมี

ข้ันตอน (Multiple regression  Stepwise) 

  



๙๕ 

 เกณฑท่ีใชแปลผลขอคําถามท่ีไดจากการประเมินผล มีดังนี้ 

 ชวงคาเฉลี่ย   การแปลความหมาย 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๒๑ – ๕.๐๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ มากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๔๑ – ๔.๒๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๖๑ – ๓.๔๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๘๑ – ๒.๖๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย 

 คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐ – ๑.๘๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยท่ีสุด2

๓ 

๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยดําเนินการโดย ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ เชน 

พระไตรปฎก งานวิชาการของผูทรงคุณวุฒิ งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ เปนตน นอกจากนี้มีการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ตาม

กระบวนการวิจัยดังตอไปนี้ 

 ๓.๓.๑ ผูใหขอมูลสําคัญ 

 ๑) การสัมภาษณเชิงลึก 

 ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญไว ๖ กลุม คือ ผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา จํานวน ๒ 

รูปหรือคน  ผูบริหารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน ๓ คน  ผูเชี่ยวชาญดานการ

สงเสริมจริยธรรม ๑๑ คน นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๒ คน ผูเคยเปน รวมท้ังสิ้น

จํานวน ๑๘ รูปหรือคน ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี กลุมผูเช่ียวชาญดานพระพุทธศาสนา ตําแหนง 

๑ พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช) ผูชวยเจาอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนา

ภิเษก และรักษาการเจาคณะจังหวัดเชียงราย 

(ธรรมยุต) 

๒ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

  

                                           

 ๓วัฒนา สุนทรธัย, เรียนสถิติดวย SPSS ภาคการวิเคราะหเคร่ืองมือการวิจัยและการวิเคราะห

ขอสอบ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท จูนพลับลิชช่ิง จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๗๑. 



๙๖ 

 กลุมผูบริหารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ        ตําแหนง 

๓ นายเกษม สรศักดิ์เกษม ประธานท่ีปรึกษานายกสภาทนายความ และ

ประธานคณะกรรมการ อํานวยการสํานัก

ฝกอบรมวิชาวาความ 

๔ นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝายตางประเทศ สภาทนายความ 

๕ นายปญญา จารุมาศ กรรมการและเลขานุการกรรมการมารยาท

ทนายความ 

 กลุมผูเช่ียวชาญดานการสงเสริมจริยธรรม                   ตําแหนง 

๖ พันตํารวจเอก (พิเศษ) วินัย วงษบุปผา อดีตรองผูบังคับการ กองบังคับการ

ปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

๗ นายสุวัฒน ไวยุพัฒนธ ี รองประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ 

(แผนกคดีภาษีอากร) 

๘ นายปยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสงูสุด 

๙ นายประทีป เจริญพร อดีตรองอธิบดีกรมท่ีดิน 

๑๐ นางผกายพรรณ ศิริกุลชยานนท ท่ีปรึกษาการเงินระหวางประเทศ 

๑๑ นางดารุณี โลหะอํานวย ผูพิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเพทฯ 

๑๒ ดร.พิณลัพธพร นาคสมบูรณ ผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดนนทบุรี 

๑๓ นายจอมพจน ภูรักศักดิ์ศรี ผูไกลเกลี่ย คปภ. และผูไกลเกลี่ย กสทช. 

๑๔ นายณรงคชยั ปอพาณิชกรณ ผูตรวจการอัยการ 

๑๕ นายถาวร เผด็จสุวรรณนุกูล ผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดนนทบุรี 

๑๖ นายกอรปกุล วินิจนัยภาค รองอธิบดีอัยการสํานักงานคุมครองสิทธิและ

ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 

 นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร ตําแหนง 

๑๗ รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๑๘ รศ.ประณต นันทิยกุล อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 



๙๗ 

 ๒) การสนทนากลุมเฉพาะ 

 ผูเชี่ยวชาญในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ประกอบดวย 

ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ผูทรงคุณวุฒิดานรัฐประศาสนศาสตร ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา 

และผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย รวมท้ังสิ้นจํานวน ๙ คน 

 

ลําดับท่ี ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ตําแหนง 

๑ นายนิทรารัตน แพทยวงศ ประธานสภาทนายความจังหวัด

สมุทรสงคราม 

๒ ดร.พิณลัพธพร นาคสมบูรณ ผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดนนทบุรี 

 ผูทรงคุณวุฒิดานรัฐประศาสนศาสตร ตําแหนง 

๓ รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๔ รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๕ ผศ.ดร.ธิติวุฒ ิหม่ันมี อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๖ ผศ.ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

ลําดับท่ี ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา ตําแหนง 

๗ ผศ.ดร. สุริยา รักษาเมือง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย ตําแหนง 

๘ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

๙ อ.ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 

  



๙๘ 

 ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง 

ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการสรางดวยวิธีการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 ๑) ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณท่ีใชในการเก็บขอมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสัมภาษณ 

 ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยตาง ๆ ท่ีเ ก่ียวของ โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดตาง ๆ เพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว 

 ๓) ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 

 ๔) สรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือนํามาวิเคราะห 

 ๓.๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยเชิงคุณภาะ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 ๑ ) ขอหนังสือจากผู อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือ

ขอความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ 

 ๒) ทําการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือสัมภาษณ

ตามท่ีกําหนดไว 

 ๓) ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดนัดไว จนครบทุกประเด็น โดย

ขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ 

 ๔) นําขอมูลดิบท่ีไดมารวบรวมเพ่ือวิเคราะหโดยวิธีการท่ีเหมาะสมและนําเสนอตอไป 

 ๓.๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหโดยนําขอมูลมาเรียบเรียง และจําแนกอยางเปนระบบ จากนั้นนํามา

วิเคราะหเชิงเนื้อหา ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธและสรางขอสรุปจากขอมูลตาง ๆ ท่ีรวบรวม

ได เพ่ือจะไดศึกษาประเด็นไดลึกซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเคราะหแลวไมมีความชัดเจนก็ตามไปเก็บขอมูล

เพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ นั้น เพ่ือตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงคของการวิจัย และนําเสนอ

ผลการวิจัยแบบพรรณาความ 



 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระ

บรมราชูปถัมภ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือนําเสนอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูลตาม

วัตถุประสงคโดยแบงออกเปน ๔ ประเด็นดังนี้  

 ๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค 

  ๔.๒.๑ ระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ 

  ๔.๒.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ 

สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถัมภ 

  ๔.๒.๓ นําเสนอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ใน

พระบรมราชูปถัมภ 

 ๔.๓ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ 

 ๔.๔ องคความรู 

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

 จากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได

ตอเดือน มีรายละเอียดการวิเคราะหขอมูล ดังตารางท่ี ๔.๑  

  



 

๑๐๐ 

ตารางท่ี ๔.๑ จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล         (n=๔๐๐) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวนคน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๒๗๙ ๖๙.๗๕ 

หญิง ๑๒๑ ๓๐.๒๕ 

  รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

อายุ   

นอยกวา ๒๕ ป ๓๒ ๘.๐๐ 

๒๖-๓๕ ป ๑๓๘ ๓๔.๕๐ 

๓๖-๔๕ ป ๑๒๗ ๓๑.๗๕ 

๔๖-๕๕ ป ๖๖ ๑๖.๕ 

๕๖ ปข้ึนไป ๓๗ ๙.๒๕ 

  รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

สถานภาพ   

โสด ๑๖๗ ๔๑.๗๕ 

สมรส ๑๘๓ ๔๕.๗๕ 

หมาย (คูครองเสียชีวิต) ๓๖ ๙.๐๐ 

หยาราง/แยกกันอยู ๑๔ ๓.๕๐ 

  รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

ระกับการศึกษา   

ปริญญาตร ี ๒๔๙ ๖๒.๒๕ 

ปริญญาโท ๑๐๘ ๒๗.๐๐ 

ปริญญาเอก ๑๔ ๓.๕๐ 

  รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

รายไดตอเดือน   

นอยกวา ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๗ ๔.๒๕ 

๒๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท ๑๔๘ ๓๗.๐๐ 

๔๐,๐๐๑-๖๐,๐๐๐ บาท ๑๕๖ ๓๙.๐๐ 

มากกวา ๖๐,๐๐๐ บาท ๗๙ ๑๙.๗๕ 

  รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
 



 

๑๐๑ 

 จากตางราง ๔.๑ จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล มี

รายละเอียดดังนี้ 

 เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๒๗๙ คน คิดเปนรอยละ 

๖๙.๗๕ และเปนเพศหญิงจํานวน ๑๒๑ คนคิดเปนรอยละ ๓๐.๒๕ 

 อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูระหวาง ๒๖ - ๓๕  ป จํานวน ๑๓๘ 

คน คิดเปนรอยละ ๓๔.๕๐ มีอายุอยูในระหวาง ๓๖-๔๕ ปจํานวน ๑๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๑.๗๕ 

มีอายุ ๔๖-๕๕ ป จํานวน ๖๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๕๐  มีอายุอยูในระหวาง ๕๖ ปข้ึนไป จํานวน 

๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๙.๒๕  และมีอายุอยูนอยกวา ๒๕ ปจํานวน ๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๘.๐๐ 

ตามลําดับ 

 สถานภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน ๑๘๓ คน คิด

เปนรอยละ ๔๕.๗๕ มีสถานภาพโสดจํานวน ๑๖๗ คน คิดเปนรอยละ ๔๑.๗๕ มีสถานภาพหมาย 

(คูครองเสียชีวิต) จํานวน ๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๙.๐๐ มีสถานภาพหยาราง/แยกกันอยู จํานวน ๑๔ 

คน คิดเปนรอยละ ๓.๕๐ ตามลําดับ 

 ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี จํานวน ๒๔๙ คน คิดเปนรอยละ ๖๒.๒๕ มีการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน ๑๐๘ คน คิด

เปนรอยละ ๒๗.๐๐ และมีการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๓.๕๐ 

ตามลําดับ 

 รายไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได ๔๐,๐๐๑-๖๐,๐๐๐ บาท 

จํานวน ๑๕๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๐๐ มีรายได ๒๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๔๘ คน คิด

เปนรอยละ ๓๗.๐๐ มีรายไดมากกวา ๖๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๗๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๗๕ และมี

รายไดนอยกวา ๒๐,๐๐ บาท จํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๔.๒๕ คน ตามลําดับ 

  

  



 

๑๐๒ 

๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค 

 ๔.๒.๑ ระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ 

 ๑) การสงเสริมจริยธรรม 

 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม เก่ียวกับระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม

ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม โดยภาพรวม                                                                                 

                                                                                                       (n=๔๐๐) 

ท่ี การสงเสริมจริยธรรม x� S.D. ระดับ 

๑. ดานความรูเชิงจริยธรรม ๔.๒๐ ๐.๖๘ มาก 

๒. ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม ๔.๑๑ ๐.๖๔ มาก 

๓. ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม ๔.๐๑ ๐.๖๙ มาก 

๔. ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ๔.๑๔ ๐.๖๗ มาก 

 ภาพรวม ๔.๑๒ ๐.๗๑ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๒ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาระดับประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม โดยภาพรวม 

เฉลี่ยทุกดานอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๗๑) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยท่ีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๔, S.D. = 

๐.๖๗)  รองลงมา ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๖๔)  

และดานเหตุผลเชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๖๙)  

ตามลําดับ 

 เม่ือแยกเปนรายดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  



 

๑๐๓ 

ตารางท่ี ๔.๓  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม  ดานความรู

เชิงจริยธรรม  (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานความรูเชิงจริยธรรม x� S.D. ระดับ 

๑. สภาทนายความมีการจัดการสงเสริมและสนับสนุน

ทนายความดานความรูในเชิงจริยธรรม ๔.๒๖ ๐.๗๕ มากท่ีสุด 

๒. สภาทนายความมีชองทางในการนําเสนอเนื้อหาสาระ

ท่ีเก่ียวกับความรูเชิงวัฒนธรรมใหสามารถสืบคนและ

ศึกษาเพ่ิมเติมได ๔.๔๓ ๐.๖๒ มากท่ีสุด 

๓. สภาทนายความมีการจัดการฝกอบรมพัฒนา

ทนายความเก่ียวกับความรูเชิงจริยธรรมอยางตอเนื่อง ๔.๑๔ ๐.๖๓ มาก 

๔. สภาทนายความสงเสริมและสนับสนุนใหทนายความ

ใชปญญาและเหตุผลในการแกไขปญหา ๓.๙๘ ๐.๕๙ มาก 

 ภาพรวม ๔.๒๐ ๐.๖๘ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๓ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาระดับประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม  ดานความรูเชิง

จริยธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๔.๒๐, S.D. = ๐.๖๘) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ี ๒ สภาทนายความมีชองทางในการนําเสนอเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวกับความรูเชิงวัฒนธรรมให

สามารถสืบคนและศึกษาเพ่ิมเติมได มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๔๓, S.D. = ๐.๖๒)  

รองลงมาคือ ขอ ๑ สภาทนายความมีการจัดการสงเสริมและสนับสนุนทนายความดานความรูในเชิง

จริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๖, S.D. = ๐.๗๕)  และขอ ๔ สภาทนายความ

สงเสริมและสนับสนุนใหทนายความใชปญญาและเหตุผลในการแกไขปญหา มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด อยูใน

ระดับมาก (x� = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๕๙) 



 

๑๐๔ 

ตารางท่ี ๔.๔  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม  ดานทัศนคติ

เชิงจริยธรรม   (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม x� S.D. ระดับ 

๑. สภาทนายความมีการสงเสริมทนายความใหมีทัศนคติ

ในเชิงบวกตอการปฏิบัติตนใหถูกตองตามจริยธรรม ๔.๐๙ ๐.๗๑ มาก 

๒. สภาทนายความมีการสงเสริมทนายความใหเกิด

คานิยมรวมท่ีดีเก่ียวกับจริยธรรม ๔.๒๓ ๐.๗๔ มากท่ีสุด 

๓. สภาทนายความมีการจัดโครงการหรือกิจกรรม ท่ีเปน

การสนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจในการยึดม่ันในหลัก

จริยธรรม ๓.๙๗ ๐.๖๒ มาก 

๔. สภาทนายความไดสงเสริมใหทนายความเกิดความ

ยินดีและภาคภูมิใจเม่ือปฏิบัติตนถูกตองตามหลัก

จริยธรรม ๔.๑๕ ๐.๖๕ มาก 

 ภาพรวม ๔.๑๑ ๐.๖๔ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๔ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาระดับประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม  ดานทัศนคติเชิง

จริยธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๖๔) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ี ๒ สภาทนายความมีการสงเสริมทนายความใหเกิดคานิยมรวมท่ีดีเก่ียวกับจริยธรรม มีคาเฉลี่ย

สูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๓, S.D. = ๐.๗๔)  รองลงมาคือ ขอ ๔ สภาทนายความได

สงเสริมใหทนายความเกิดความยินดีและภาคภูมิใจเม่ือปฏิบัติตนถูกตองตามหลักจริยธรรม มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๕, S.D. = ๐.๖๕)  และขอ ๓ สภาทนายความมีการจัดโครงการหรือ

กิจกรรม ท่ีเปนการสนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจในการยึดม่ันในหลักจริยธรรม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูใน

ระดับมาก (x� = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๖๒) 

  



 

๑๐๕ 

ตารางท่ี ๔.๕  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม  ดานเหตุผล

เชิงจริยธรรม                             (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม x� S.D. ระดับ 

๑. สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายเก่ียวกับการให

เหตุผลในเชิงจริยธรรม ๔.๑๘ ๐.๗๔ มาก 

๒. สภาทนายความมีการสงเสริมใหทนายความใชเหตุผล

ในการตัดสินแยกแยะถูกผิด ๔.๐๓ ๐.๗๒ มาก 

๓. สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความใหเกิด

ทักษะในการคิดวิเคราะหแยกแยะ ๓.๙๗ ๐.๖๖ มาก 

๔. สภาทนายความไดมีการฝกอบรมเก่ียวกับทักษะความ

สมามารถและประสบการณในการตัดสินใจ ๓.๘๔ ๐.๗๓ มาก 

 ภาพรวม ๔.๐๑ ๐.๖๙ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๕ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาระดับประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม  ดานเหตุผลเชิง

จริยธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๖๙) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ โดยท่ี ขอท่ี ๑ สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายเก่ียวกับการใหเหตุผลใน

เชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๘, S.D. = ๐.๗๔)  รองลงมาคือ ขอ ๒ สภา

ทนายความมีการสงเสริมใหทนายความใชเหตุผลในการตัดสินแยกแยะถูกผิด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก (x� = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๒)  และขอ ๔ สภาทนายความไดมีการฝกอบรมเก่ียวกับทักษะความ

สมามารถและประสบการณในการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๔, S.D. = 

๐.๗๓) 

  



 

๑๐๖ 

ตารางท่ี ๔.๖  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม  ดาน

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม                                        (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม x� S.D. ระดับ 

๑. สภาทนายความมีการฝกอบรมใหทนายความปฏิบัติ

หนาท่ีอยางตรงไปตรงมาตามหลักจริยธรรม 

 

๔.๑๕ 

 

๐.๖๒ 

 

มาก 

๒. สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความใหสามารถ

ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม 

 

๔.๑๑ 

 

๐.๗๑ 

 

มาก 

๓. สภาทนายความไดมีการฝกอบรมทนายความใหมี

ทักษะในการชวยเหลือและใหคําแนะนําดานจริยธรรม

แกผูอ่ืนได 

 

 

๓.๙๖ 

 

 

๐.๕๔ 

 

 

มาก 

๔. สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความเก่ียวกับ

จริยธรรมและมารยาทการแสดงออกท้ังในหนาท่ีและ

นอกหนาท่ี 

 

 

๔.๓๔ 

 

 

๐.๖๙ 

 

 

มากท่ีสุด 

 ภาพรวม ๔.๑๔ ๐.๖๗ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๖ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาระดับประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม  ดานพฤติกรรม

เชิงจริยธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๔, S.D. = ๐.๖๗) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ี ๔ สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความเก่ียวกับจริยธรรมและมารยาทการ

แสดงออกท้ังในหนาท่ีและนอกหนาท่ี มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๔, S.D. = 

๐.๖๙)  รองลงมาคือ ขอ ๒ สภาทนายความมีการฝกอบรมใหทนายความปฏิบัติหนาท่ีอยาง

ตรงไปตรงมาตามหลักจริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๕, S.D. = ๐.๖๒)  และขอ ๓ 

สภาทนายความไดมีการฝกอบรมทนายความใหมีทักษะในการชวยเหลือและใหคําแนะนําดาน

จริยธรรมแกผูอ่ืนได มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๓) 

 

  



 

๑๐๗ 

 ๒) ฆราวาสธรรม ๔ 

 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม เก่ียวกับระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม

ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.๗  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยภาพรวม                                                                                 

                                                                                                    (n=๔๐๐) 

ท่ี ปจจัยฆราวาสธรรม ๔ x� S.D. ระดับ 

๑. สัจจะ ซ่ือสัตย ๔.๑๐ ๐.๖๙ มาก 

๒. ทมะ การฝกตน ๓.๙๘ ๐.๖๗ มาก 

๓. ขันติ ความอดทน ๔.๐๕ ๐.๗๒ มาก 

๔. จาคะ การเสียสละ ๔.๐๔ ๐.๖๙ มาก 

 ภาพรวม ๔.๐๔ ๐.๗๓ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๗ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาระดับประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักฆราวาสธรรม โดยภาพรวม เฉลี่ยทุก

ดานอยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๗๓) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก

ดาน โดยท่ี ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๔, S.D. = ๐.๖๗)  

รองลงมา ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๖๔)  และดาน

เหตุผลเชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๖๙)  ตามลําดับ 

 เม่ือแยกเปนรายดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

  



 

๑๐๘ 

ตารางท่ี ๔.๘  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักฆราวาสธรรม  ดานสัจจะ ซ้ือสัตย  

     (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานสัจจะ ซ้ือสัตย x� S.D. ระดับ 

๑. สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความดานความ

ซ่ือสัตยในการปฏิบัติหนาท่ี ๔.๑๓ ๐.๗๒ มาก 

๒. สภาทนายความสงเสริมสนับสนุนใหทนายความ

สื่อสารดวยขอมูลความจริง ๔.๐๔ ๐.๖๑ มาก 

๓. สภาทนายความสงเสริมสนับสนุนใหทนายความมี

ความจริงใจตอผูอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ี ๓.๙๗ ๐.๕๗ มาก 

๔. สภาทนายความไมสงเสริมและสนับสนุนให

ทนายความบิดเบือนขอมูลอันเปนจริงเพ่ือประโยชน

ฝายใดฝายหนึ่ง ๔.๒๕ ๐.๖๓ มากท่ีสุด 

 ภาพรวม ๔.๑๐ ๐.๖๙ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๘ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาระดับประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักฆราวาสธรรม  ดานสัจจะ ความจริง 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๖๙) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี ๔ 

สภาทนายความไมสงเสริมและสนับสนุนใหทนายความบิดเบือนขอมูลอันเปนจริงเพ่ือประโยชนฝายใด

ฝายหนึ่ง มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๕, S.D. = ๐.๖๓)  รองลงมาคือ ขอ ๑ สภา

ทนายความมีการฝกอบรมทนายความดานความซ่ือสัตยในการปฏิบัติหนาท่ี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(x� = ๔.๑๓, S.D. = ๐.๗๒)  และขอ ๓ สภาทนายความสงเสริมสนับสนุนใหทนายความมีความจริงใจ

ตอผูอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ี มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๕๗) 

  



 

๑๐๙ 

ตารางท่ี ๔.๙  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักฆราวาสธรรม  ดานทมะ การฝกตน 

     (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานทมะ การฝกตน x� S.D. ระดับ 

๑. สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความเก่ียวกับ

ทักษะความรูและประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี

อยางถูกตองตามหลักจริยธรรม ๔.๑๕ ๐.๖๕ มาก 

๒. สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความใหรูจัก

ฝกฝนตนเองไมยอทอตอการปฏิบัติหนาท่ี ๓.๙๕ ๐.๗๒ มาก 

๓. สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความใหมีความ

ยับยั้งชั่งใจในการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเปนการละเมิด

ตอจริยธรรม ๓.๗๙ ๐.๕๙ มาก 

๔. สภาทนายความสงเสริมและสนับสนุนใหทนายความ

ไดศึกษาและพัฒนาความรูความสามารถของตนอยู

เสมอ ๔.๐๒ ๐.๖๗ มาก 

 ภาพรวม ๓.๙๘ ๐.๖๗ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๙ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาระดับประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักฆราวาสธรรม  ดานทมะ การฝกตน 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๖๗) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน

ระดับมากทุกขอ โดยท่ี ขอท่ี ๑ สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความเก่ียวกับทักษะความรูและ

ประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� 

= ๔.๑๕, S.D. = ๐.๖๕)  รองลงมาคือ ขอ ๔ สภาทนายความสงเสริมและสนับสนุนใหทนายความได

ศึกษาและพัฒนาความรูความสามารถของตนอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๒, S.D. = 

๐.๖๗)  และขอ ๓ สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความใหมีความยับยั้งชั่งใจในการกระทําใด ๆ 

ท่ีอาจละเมิดจริยธรรม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๕๙) 

  



 

๑๑๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๐  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักฆราวาสธรรม  ดานขันติ ความ

อดทน  (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานขันติ ความอดทน x� S.D. ระดับ 

๑. สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความใหมีความ

มุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ี ๔.๓๖ ๐.๗๓ มากท่ีสุด 

๒. สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความใหมีจิตใจท่ี

ม่ันคงแนวแนไมหวั่นไหวในสภาวการณตางๆ ๓.๘๒ ๐.๖๙ มาก 

๓. สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความใหมีความ

อดทนตอความลําบากทางกายและทางจิตใจ ๓.๘๖ ๐.๖๘ มาก 

๔. สภาทนายความสงเสริมและสนับสนุนใหทนายความมี

ความเขมแข็งยึดม่ันพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตอง

ตามหลักจริยธรรม ๔.๑๖ ๐.๗๑ มาก 

 ภาพรวม ๔.๐๕ ๐.๗๒ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาระดับประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักฆราวาสธรรม  ดานขันติ ความอดทน 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๘) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ขอท่ี ๑ 

สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความใหมีความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ี มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน

ระดับมาก (x� = ๔.๓๖, S.D. = ๐.๗๓)  รองลงมาคือ ขอ ๔ สภาทนายความสงเสริมและสนับสนุนให

ทนายความมีความเขมแข็งยึดม่ันพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามหลักจริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (x� = ๔.๑๖, S.D. = ๐.๗๑)  และขอ ๒ สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความใหมี

จิตใจท่ีม่ันคงแนวแนไมหวั่นไหวในสภาวการณตางๆ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๒, 

S.D. = ๐.๖๙) 

  



 

๑๑๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๑  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักฆราวาสธรรม  ดานจาคะ การ

เสียสละ (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานจาคะ การเสียสละ x� S.D. ระดับ 

๑. สภาทนายความมีการฝกอบรมใหความรูทนายความ

เก่ียวกับการเสียสละ ๔.๐๘ ๐.๖๗ มาก 

๒. สภาทนายความสงเสริมใหทนายความรูจักเสียสละ

ประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม ๓.๙๙ ๐.๖๕ มาก 

๓. สภาทนายความสงเสริมสนับสนุนใหทนายความมี

จิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนมนุษย ๓.๙๘ ๐.๗๒ มาก 

๔. สภาทนายความสงเสริมใหทนายความมีจิตสาธารณะ

บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม ๔.๑๒ ๐.๗๔ มาก 

 ภาพรวม ๔.๐๔ ๐.๖๙ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาระดับประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักฆราวาสธรรม  ดานจาคะ การเสียสละ 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๖๙) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน

ระดับมากทุกขอ โดยท่ี ขอท่ี ๔ สภาทนายความสงเสริมใหทนายความมีจิตสาธารณะบําเพ็ญ

ประโยชนเพ่ือสังคม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๓๖, S.D. = ๐.๗๓)  รองลงมาคือ ขอ ๑ 

สภาทนายความมีการฝกอบรมใหความรูทนายความเก่ียวกับการเสียสละ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(x� = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๖๗)  และขอ ๓ สภาทนายความสงเสริมสนับสนุนใหทนายความมีจิตใจ

เอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนมนุษย มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๗๒) 



 

๑๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๒  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยภาพรวม     (n=๔๐๐) 

ท่ี การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม x� S.D. ระดับ 

๑. ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร ๔.๑๓ ๐.๗๑ มาก 

๒. ดานการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม 

๔.๐๓ ๐.๖๙ มาก 

๓. ดานการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม ๔.๐๖ ๐.๖๘ มาก 

๔. ดานผลผลิตขององคกร ๔.๑๖ ๐.๖๗ มาก 

 ภาพรวม ๔.๑๐ ๐.๖๙ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาระดับการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยภาพรวม เฉลี่ยทุกดานอยูในระดับ

มาก (x� = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๖๙) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยท่ี ดาน

ผลผลิตขององคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๖, S.D. = ๐.๖๗)  รองลงมา ดาน

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๓, S.D. = ๐.๗๑)  และ

ดานการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = 

๔.๐๓, S.D. = ๐.๖๙)  ตามลําดับ 

 เม่ือแยกเปนรายดานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  



 

๑๑๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๓  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ  ดานความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันในองคกร  (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร x� S.D. ระดับ 

๑. ทนายความมีความสมานฉันทเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ท้ังองคกร ๔.๑๑ ๐.๖๔ มาก 

๒. ทนายความปฏิบัติหนาท่ีตามหลักจริยธรรมโดยมี

มาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร ๔.๐๓ ๐.๗๒ มาก 

๓. ในกรณีท่ีมีการละเมิดจริยธรรมผูละเมิดจะไดรับโทษ

ตามโทษานุโทษโดยไมมีขอยกเวนอยางเทาเทียมกัน ๔.๒๘ ๐.๖๘ มากท่ีสุด 

๔. องคกรประสบความสําเร็จและดําเนินไปสูเปาหมาย

อยางเปนเอกภาพ ๔.๐๙ ๐.๗๓ มาก 

 รวม ๔.๑๓ ๐.๗๑ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาระดับการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ  ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใน

องคกร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๓, S.D. = ๐.๗๑) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ

ท่ี ๓ ในกรณีท่ีมีการละเมิดจริยธรรมผูละเมิดจะไดรับโทษตามโทษานุโทษโดยไมมีขอยกเวนอยางเทา

เทียมกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๘, S.D. = ๐.๖๘)  รองลงมาคือ ขอ ๑ 

ทนายความมีความสมานฉันทเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังองคกร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 

๔.๑๑, S.D. = ๐.๖๔)  และขอ ๒ ทนายความปฏิบัติหนาท่ีตามหลักจริยธรรมโดยมีมาตรฐานเดียวกัน

ท้ังองคกร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๒) 



 

๑๑๔ 

  

ตารางท่ี ๔.๑๔  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ  ดานการปรับตัวขององคกร

ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม  (n=๔๐๐) 

ท่ี 
ดานการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม 
x� S.D. ระดับ 

๑. เกิดการสรางวัฒนธรรมองคกร ใหเปนองคกรแหง

จริยธรรม ๔.๓๒ ๐.๖๙ มากท่ีสุด 

๒. เกิดการสรางเครือขายระหวางองคกรภายนอกเพ่ือ

สงเสริมและสนับสนุนดานจริยธรรม ๓.๙๕ ๐.๖๑ มาก 

๓. เกิดการปรับโครงสรางองคกรและกระบวนการทํางาน

เพ่ือใหสอดคลองกับการใหบริการดวยความถูกตอง

ยุติธรรมตามหลักจริยธรรม ๓.๘๗ ๐.๗๔ มาก 

๔. เกิดกระบวนการปฏิบัติหนาท่ีแบบพลวัฒน ท่ีมีความ

ยืดหยุนปรับตัวเขากับทุกสถานการณไดดี ๓.๙๗ ๐.๖๓ มาก 

 ภาพรวม ๔.๐๓ ๐.๖๙ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาระดับการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ  ดานการปรับตัวขององคกรให

สอดคลองกับสภาพแวดลอม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๖๙) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอท่ี ๑ เกิดการสรางวัฒนธรรมองคกร ใหเปนองคกรแหงจริยธรรม มีคาเฉลี่ย

สูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๒, S.D. = ๐.๖๙)  รองลงมาคือ ขอ ๔ เกิดกระบวนการปฏิบัติ

หนาท่ีแบบพลวัฒน ท่ีมีความยืดหยุนปรับตัวเขากับทุกสถานการณไดดี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� 

= ๓.๙๗, S.D. = ๐.๖๓)  และขอ ๓ เกิดการปรับโครงสรางองคกรและกระบวนการทํางานเพ่ือให

สอดคลองกับการใหบริการดวยความถูกตองยุติธรรมตามหลักจริยธรรม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับ

มาก (x� = ๓.๘๗, S.D. = ๐.๗๔) 

 

  



 

๑๑๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๕  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ  ดานการปรับตัวขององคกร

ใหสอดคลองกับสังคม  (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม x� S.D. ระดับ 

๑. เกิดการปรับตัวขององคกรเพ่ือใหสอดคลองกับ

วัฒนธรรมทางสังคม ๔.๑๕ ๐.๗๑ มาก 

๒. เกิดเปนองคกรแหงจริยธรรมท่ีพรอมในการใหบริการ

แกสังคมเพ่ือความถูกตองยุติธรรมแกทุกฝาย ๔.๒๔ ๐.๖๘ มากท่ีสุด 

๓. องคกรเปนท่ียอมรับและไววางใจของสังคมในดาน

กฎหมาย ๓.๙๘ ๐.๖๔ มาก 

๔. องคกรสามารถสงเสริมสนับสนุนและใหคําแนะนํา

ดานจริยธรรมแกสังคมได ๓.๘๖ ๐.๕๗ มาก 

 ภาพรวม ๔.๐๖ ๐.๖๘ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาระดับการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ  ดานการปรับตัวขององคกรให

สอดคลองกับสังคม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๖๘) เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ขอท่ี ๒ เกิดเปนองคกรแหงจริยธรรมท่ีพรอมในการใหบริการแกสังคมเพ่ือความถูกตอง

ยุติธรรมแกทุกฝาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๒๔, S.D. = ๐.๖๘)  รองลงมาคือ 

ขอ ๑ เกิดการปรับตัวขององคกรเพ่ือใหสอดคลองกับวัฒนธรรมทางสังคม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

ท่ีสุด (x� = ๔.๑๕, S.D. = ๐.๗๑)  และขอ ๔ องคกรสามารถสงเสริมสนับสนุนและใหคําแนะนําดาน

จริยธรรมแกสังคมได มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๕๗) 

  



 

๑๑๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๖  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ  ดานผลผลิตขององคกร 

    (n=๔๐๐) 

ท่ี ดานผลผลิตขององคกร x� S.D. ระดับ 

๑. องคกรประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดวางไว ๔.๑๕ ๐.๖๙ มากท่ีสุด 

๒. องคกรมีทนายความท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หนาท่ีใหถูกตองตามหลักจริยธรรม ๔.๑๘ ๐.๖๔ มากท่ีสุด 

๓. ลูกความพึงพอใจตอการใหบริการ ๓.๙๗ ๐.๗๒ มาก 

๔. ผูมีสวนไดเสียไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม ๔.๓๓ ๐.๗๑ มาก 

 ภาพรวม ๔.๑๖ ๐.๖๗ มาก 

  จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาระดับการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ  ดานผลผลิตขององคกร โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๖, S.D. = ๐.๖๗) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี ๔ ผูมีสวนไดเสีย

ไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๓๓, S.D. = ๐.๗๑)  

รองลงมาคือ ขอ ๒ องคกรมีทนายความท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามหลัก

จริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = ๔.๑๘, S.D. = ๐.๖๔)  และขอ ๓ ลูกความพึงพอใจ

ตอการใหบริการ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๗๑) 

  



 

๑๑๗ 

 ๔.๒.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระ

บรมราชูปถัมภ 

  ๑) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้คือ 

สมมติฐานท่ี ๑ ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมมีอิทธิพลตอการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (multiple linear regression) ผูวิจัย

กําหนดใหปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) เปนตัวแปรอิสระ ซ่ึงมีองคประกอบคือ ดานความรูเชิง

จริยธรรม (X11), ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม (X12), ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม (X13), และดาน

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม (X14) การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความใน

พระบรมราชูปถัมภ (Y) เปนตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้คือ 

ตารางท่ี ๔.๑๗  คาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ สําหรับ

การทดสอบสมมติฐานท่ี ๑ 

Correlations                                                                                         (n=400) 

 X11 X12 X13 X14 Y 

X11 

 

Pearson Correlation 1     

Sig. (2-tailed)      

X12 

 

Pearson Correlation .471** 1    

Sig. (2-tailed) .000     

X13 

 

Pearson Correlation .445** .601** 1   

Sig. (2-tailed) .000 .000    

X14 

 

Pearson Correlation .541** .567** .569** 1  

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   

Y 

 

Pearson Correlation .464** .483** .463** .492** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระท่ีไดมีคา

ระหวาง  ๐.๔๔๑ – ๐.๕๖๙ 

  



 

๑๑๘ 

ตารางท่ี ๔.๑๘  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) สําหรับการ

ทดสอบสมมติฐานท่ี ๑ 

Coefficientsa                                                                                     (n=400) 

Model 

 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

 

(Constant) 37.651 2.254  13.006 .000 

X11 .631 .141 .214 4.742 .000 

X12 .539 .126 .249 4.173 .000 

X13 .278 .164 .185 1.661 .001 

X14 .241 .153 .164 3.438 .009 

a. Dependent Variable: Y 
 

F-test = 51.213, p-value (sig.) = 0.000, และ R-square = 0.395 (39.50%)   
 

ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) ไดสมการการถดถอย

ดังนี้คือ 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 Y′ = 37.651 + 0.631 (x11) + 0.539 (x12) + 0.278 (x13) + 0.241 (x14) 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 ZY′ = 0.214 (Z1x11) + 0.249 (Z2x12) + 0.185 (Z3x13) + 0.164 (Z4x14) 

จากสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y′ = 37.651 + 0.631 (x11) + 0.539 (x12) + 

0.278 (x13) + 0.241 (x14) โดยมี F = 51.213, p-value = 0.000 และ R2 = 0.395 (39.50%) β1 

= 0.214  β2 = 0.249 β3 = 0.185 β4 = 0.164 แสดงวา ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1)  

ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระ มีองคประกอบคือ ดานความรูเชิงจริยธรรม (X11), ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม 

(X12), ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม (X13), และดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม (X14) มีอิทธิพบรวมกันตอ

การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ (Y) ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ โดยองคประกอบท้ังหมดของปจจัยการสงเสริมจริยธรรม รวมกันอธิบาย

ความผันแปรของการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรม

ราชูปถัมภ (Y) ไดรอยละ ๓๙.๕๐ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี ๑ 

  



 

๑๑๙ 

สมมติฐานท่ี ๒ ปจจัยฆราวาสธรรม ๔ มีอิทธิพลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (multiple linear regression) ผูวิจัย

กําหนดใหปจจัยฆราวาสธรรม ๔  (X๒) เปนตัวแปรอิสระ ซ่ึงมีองคประกอบคือ ดานสัจจะ ความจริง 

(X๒๑), ดานทมะ การฝกตน (X๒๒), ดานขันติ ความอดทน (X๒๓), และดานจาคะ การเสียสละ 

(X๒๔), และการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

(Y) เปนตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้คือ 

ตารางท่ี ๔.๑๙  คาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ สําหรับ

การทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ 

Correlations                                                                                     (n=400) 

 X21 X22 X23 X24 Y 

X21 Pearson Correlation 1     

Sig. (2-tailed)      

X22 Pearson Correlation .412** 1    

Sig. (2-tailed) .000     

X23 Pearson Correlation .459** .411** 1   

Sig. (2-tailed) .000 .000    

X24 Pearson Correlation .394** .426** .387** 1  

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   

Y Pearson Correlation .468** .327** .384** .469** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระท่ีไดมีคา

ระหวาง ๐.๓๒๗ – ๐.๔๖๙ 

  



 

๑๒๐ 

ตารางท่ี ๔.๒๐ ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) สําหรับการ

ทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ 

Coefficientsa                                                                                    (n=400) 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 34.718 3.487  8.945 .000 

X21 .387 .146 .169 2.293 .018 

X22 .412 .167 .134 2.347 .021 

X23 1.487 .172 .359 6.975 .000 

X24 .396 .168 .172 2.492 .003 

 

F-test = 42.314, p-value (sig.) = 0.000, และ R-square = 0.317 (31.70%) 

ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) ไดสมการการถดถอย

ดังนี้คือ 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 Y′ = 34.718 + 0.387 (x21) + 0.412 (x22) + 0.489 (x23) + 0.396 (x24) 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 ZY′ = 0.169 (Z1x21) + 0.134 (Z2x22) + 0.359 (Z3x23) + 0.172 (Z4x24) 

จากสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y′ = 4.718 + 0.387 (x21) + 0.412 (x22) + 

0.489 (x23) + 0.396 (x24) โดยมี F = 42.314, p-value = 0.000 และ R2 = 0.317 (31.70%) β1 

= 0.169  β2 = 0.134 β3 = 0.359 β4 = 0.127 แสดงวา ปจจัยฆราวาสธรรม ๔  (X2) เปนตัว

แปรอิสระ ซ่ึงมีองคประกอบคือ ดานสัจจะ ความจริง (X21), ดานทมะ การฝกตน (X22), ดานขันติ 

ความอดทน (X23), และดานจาคะ การเสียสละ (X24) อิทธิพลรวมกัน ตอการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ (Y) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ โดย

องคประกอบท้ังหมดของปจจัยฆราวาสธรรม ๔ รวมกันอธิบายความผันแปรของการพัฒนา

ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ (Y) ไดรอยละ ๓๑.๗๐ จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี ๒ 

  



 

๑๒๑ 

๔.๓ สมมติฐานท่ี ๓ ปจจัยการสงเสริมจริยธรรมและปจจัยฆราวาสธรรม ๔ มีอิทธิพลการ

พัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

ตารางท่ี ๔.๒๑  ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) โดยกําหนดให

ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) และปจจัยฆราวาสธรรม ๔ (X2) เปนตัวแปรอิสระ 

การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรม

ราชูปถัมภ (Y) เปนตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้คือ 

Variables Entered/Removeda                                                             (n=400) 

Model 
Variables 

Entered 

Variables 

Removed 
Method 

1 X1 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 X2 . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Y 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .542a .316 .341 4.48316 

2 .638b .375 .314 4.35164 

a. Predictors: (Constant), X1 

b. Predictors: (Constant), X1, X2 

  



 

๑๒๒ 

ตารางท่ี ๔.๒๑  ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) โดยกําหนดให

ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) และปจจัยฆราวาสธรรม ๔ (X2) เปนตัวแปร

อิสระ การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรม

ราชูปถัมภ (Y) เปนตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้คือ (ตอ) 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3371.3341 1 3371.3392 192.352 .000b 

Residual 7504.125 398 19.574   

Total 10875.459 399    

2 Regression 3915.165 2 1957.5825 105.784 .000c 

Residual 6960.294 397 17.781   

Total 10875.459 399    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X1 

c. Predictors: (Constant), X1, X2 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 42.132 3.519  16.184 .000 

X1 .391 .045 .517 14.751 .000 

2 (Constant) 31.206 2.596  10.014 .000 

X1 .395 .051 .447 8.618 .000 

X2 .274 .063 .316 4.905 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 

  



 

๑๒๓ 

ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) ไดสมการการถดถอย

ดังนี้คือ 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 Y′ = 31.206 + 0.395 (x1) + 0.274 (x2) 

 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 ZY′ = 0.447 (Z1) + 0.316 (Z2) 

 

 จากสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y′ = 31.206 + 0.395 (X1) + 0.274 (X2) โดยมี 

F = 105.784 , p-value = 0.000 และ R2 = 0.375 (37.50%) β1 = 0.447 และ β2 = 0.316 

แสดงวา ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) และปจจัยฆราวาสธรรม ๔ (X2) มีอิทธิพลรวมกันตอการ

พัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ (Y) ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ โดยท่ีปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) และปจจัยฆราวาสธรรม ๔ (X2) 

สามารถรวมกันอธิบายความแปรผันของการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ ไดถึงรอยละ ๓๗.๕๐ และเม่ือพิจารณาอิทธิพลเปนรายปจจัย 

พบวา ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β1) เทากับ ๐.๔๔๗ 

และปจจัยฆราวาสธรรม ๔  (X2) มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β2) เทากับ ๐.๓๑๖ จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี ๓ 

 ๒) การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก 

 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนา

ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ปจจัยการสงเสริม

จริยธรรม และปจจัยฆราวาสธรรม ๔ ผูวิจัยจะไดนําเสนอเปนลําดับดังตอไปนี้ 

 การสงเสริมจริยธรรม 

 ๑. ดานความรูเชิงจริยธรรม 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผล

การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยการสงเสริม

จริยธรรม ดานความรูเชิงจริยธรรม มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. สภาทนายความมีการสงเสริมและสนับสนุนทนายความเก่ียวกับความรูดานจริยธรรม

ผานโครงการตางๆท่ีสภาทนายความดําเนินการอยูไมวาจะเปนโครงการทนายความอาสาหรือ



 

๑๒๔ 

โครงการนํารองตาง ๆ ท่ีสภาดําเนินการเพ่ือใหทนายความปฏิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบวินัย

จรรยาบรรณ0

๑ 

 ๒. หลังจากท่ีไดรับการฝกอบรมเสร็จแลวจะมีการติดตามผลของการอบรมท่ีเก่ียวกับ

ความรูเชิงจริยธรรม เพ่ือเปนการสอบสวนตรวจสอบวา การท่ีทนายความไดเขารับการอบรมนั้นมีผล

เปนอยางไรเพ่ือจะนํามาปรับปรุงกระบวนการและวิธีการในการจัดฝกอบรมตอไป1

๒ 

 ๓. โครงการท่ีจัดอบรมในเรื่องของความรูเชิงจริยธรรมมีมากและแตละโครงการมี

ประโยชนตอตัวทนายความอยางยิ่ง การเปนทนายความยังไมไดรับความไววางใจจากสังคมมาก

เทาท่ีควร การท่ีทนายความเขารับการอบรมจากโครงการท่ีสภาทนายความจัดข้ึนนั้นก็เปนเสมือนหนึ่ง

วาเปนเพ่ือนรับรองวาทนายความทานนั้นจะมีความรูความสามารถและมีคุณธรรมเพ่ือบริการหรือรับ

ใชสังคม2

๓ 

 ๔. ในสวนนี้จะมีท้ังการฝกปฏิบัติและการสงเสริมสนับสนุนจากสภาทนายความให

ทนายความทุกคน ไดมีจิตอาสาใชความรูความสามารถจากการฝกอบรม และการศึกษาจากเรียนรูมา

ใหคําปรึกษาทางดานกฎหมายแกสังคมโดยไมมีคาตอบแทน3

๔  

 ๕. สภาทนายความสํานักงานกฎหมายตาง ๆ ก็จําเปนท่ีจะตองสนับสนุนสงเสริมให

ทนายความท่ีอยูในสังกัดของตนนั้นพัฒนาความรูความสามารถทางดานจริยธรรมใหปฏิบัติตนไดอยาง

ถูกตองตามหลักจริยธรรมเพ่ือสรางความเชื่อถือจากองคกร4

๕  

 ๖. สภาทนายความจัดโครงการอบรมฝกทนายความใหมีความรูในเชิงจริยธรรมเปน

โครงการท่ีนาสนใจมาก ทนายความสามารถเขารับการอบรมข้ึนทะเบียนและสามารถนําความรูนั้นไป

ประยุกตใชในงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ5

๖  

 ๗. มีการเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถในเรื่องของจริยธรรมมาใหความรูแก

ทนายความท่ีเขารับการอบรมแตละโครงการซ่ึงสวนนี้จะสงเสริมและสนับสนุนใหทนายความนั้นใช

ความรูท่ีไดรับจากการอบรมนี้นําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความดีงามจะสังคมและประเทศชาต6ิ

๗  

                                           

 
๑
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๒
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓, วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๔
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๕
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๖
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๗
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๒๕ 

 ๘. ทนายความจะไดรับการฝกอบรมใหมีจิตสาธารณะพรอมท่ีจะบริการสังคมให

คําปรึกษาในเรื่องของกฎหมายเชนโครงการทนายอาสาเปนตน7

๘ 

 ๙. หนาท่ีของทนายคือการใหคําปรึกษาทางดานกฎหมายแตท้ังนี้ท้ังนั้นจะตองสอดคลอง

กับหลักของจริยธรรมคือการกระทําใดๆจะตองไมเปนการละเมิดจริยธรรมและมารยาทของ

ทนายความ8

๙  

 ๑๐. นอกจากจะมีการฝกอบรมทางดานความรูเชิงจริยธรรมแลวก็ยังมีการนิมนตพระคุณ

เจามาใหความรูเก่ียวกับจริยธรรมในเชิงพระพุทธศาสนาเพ่ือใหทนายความไดประยุกตหลักธรรมกับ

หลักจริยธรรม สามารถนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง9

๑๐  

 ๑๑. การสงเสริมความรูเชิงจริยธรรมจะตองมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง

เนื่องจากวา การเขารับการอบรมบางปะกงการมีเวลานอยจําเปนท่ีจะตองมีการติดตามอยางตอเนื่อง

เพ่ือใหทราบผลถึงการสงเสริมและพัฒนาความรูเชิงจริยธรรม10

๑๑  

 ๑๒. ทนายความไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหศึกษาหาความรูเก่ียวกับจริยธรรมอยู

เสมอเนื่องจากวาการปฏิบัติงานในสวนนี้เก่ียวของกับเรื่องของขอบทกฎหมายความถูกผิดท่ีจะตองมี

การตัดสินและบทลงโทษดังนั้นการมีจริยธรรมและมีผูรับรองก็จึงเปนสวนหนึ่งท่ีจะไดรับความไววางใจ

จากลูกความ11

๑๒ 

 ๑๓. ตองมีการสงเสริมและสนับสนุนใหทนายความปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดเอาหลักของ

จริยธรรมเปนเกณฑ การกระทําใด ๆ จะตองสอดคลองกับหลักของจริยธรรมคือไมผิดหลักจริยธรรม

และมารยาทของทนายซ่ึงก็จะสงผลดีกับตัวทนายและองคกร12

๑๓  

 ๑๔. นอกจากจะมีการสงเสริมความรูเชิงจริยธรรมผานโครงการฝกอบรมตาง ๆ แลวก็ยังมี

การจัดพิมพสื่อตางๆเปนหนังสือและก็การเผยแพรองคความรูผานทางเว็บไซตและสื่อออนไลนตาง ๆ 

ท่ีแสดงใหเห็นถึงการสงเสริมดานจริยธรรมใหทนายความทุกทานมีจริยธรรมปฏิบัติตนใหถูกตองตาม

หลักจริยธรรม13

๑๔ 

                                           

 
๘
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๙
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐, วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔, วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๒๖ 

 ๑๕. จริยธรรมจะเกิดข้ึนไดในระดับบุคคลและระดับองคกรไมใชเรื่องงาย จําเปนจะตองมี

การพัฒนาการอยางตอเนื่องสภาทนายความเปนองคกรท่ีใหการสนับสนุนหลัก นอกจากนั้นองคกร

ของในสังกัดของทนาย ก็จําเปนจะตองมีการสงเสริมและสนับสนุนใหทนายความไดพัฒนาความรู

เก่ียวกับจริยธรรมเพ่ือการเปนทนายความท่ีสมบูรณแบบ14

๑๕  

 ๑๖.ดานความรูท่ีเก่ียวกับจริยธรรมเปนสิ่งท่ีทนายความนั้นขาดไมไดจําเปนจะตองศึกษา

หาความรูใหมๆอยูเสมอมีกฎระเบียบขอบังคับใด ๆ ท่ีประกาศใชเปนปจจุบันก็จะตองติดตามขาว

คราวตางๆ  ท่ีเก่ียวของกับความรูในดานนี้โดยเฉพาะ15

๑๖ 

 ๑๗. การสงเสริมและสนับสนุนดานความรูเชิงจริยธรรมท่ีสามารถดําเนินการไดอยางเปน

รูปธรรมก็คือการจัดโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพใหความรูเก่ียวกับจริยธรรมท่ีสภาทนายความได

ดําเนินการอยูนั้นก็มีหลายโครงการดวยกันซ่ึงเปนท่ีนาสนใจ16

๑๗ 

 ๑๘. ในสวนนี้สภาทนายความจะมีการพิมพเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวกับจริยธรรมเปน

หนังสือจําหนายบานแจกจายบางและสวนหนึ่งก็ไดเผยแพรทางเว็บไซตของสภาทนายความเพ่ือให

ทนายความและผูสนใจสามารถสืบคนได17

๑๘  

 สรุปไดวาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาการสรางเสริมประสิทธิภาพผลการสงเสริมจริยธรรม

ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภในประเด็นปจจัยสงเสริมจริยธรรมดานความรูเชิงจริยธรรม

ประกอบดวยการจัดโครงการฝกอบรมทนายความสงเสริมในเรื่องของความรูท่ีเก่ียวของกับจริยธรรม

สนับสนุนสงเสริมใหทนายความไดเกิดการพัฒนาและการเรียนรูท่ีเก่ียวกับความรูในเรื่องของจริยธรรม

อยูเสมอสงเสริมใหทนายความไดใชความรูในเชิงจริยธรรมเพ่ือใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกสังคม

ติดตามผลของการฝกอบรมความรูเชิงจริยธรรมและมีการพิมพสื่อสิ่งพิมพตางๆเผยแพรในชองทาง

ตางๆท่ีสามารถเขาถึงไดอยางหลากหลาย 
 

  

                                           

 
๑๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘, วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๒๗ 

ตารางท่ี ๔.๒๒ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยการ

สงเสริมจริยธรรม ดานความรูเชิงจริยธรรม 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี 
ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท ี่ 

๑. จัดโครงการฝกอบรมทนายความสงเสริมดานความรูเชิง

จริยธรรม ๖ ๑,๓,๖,๗,๑๐,๑๗ 

๒. สงเสริมสนับสนุนใหทนายความพัฒนาความรูดาน

จริยธรรมอยูเสมอ ๕ ๕,๙,๑๒,๑๕,๑๖ 

๓. สงเสริมสนับสนุนใหทนายความใชความรูดานจริยธรรม

ใหคําปรึกษาดานกฎหมาย ๓ ๔,๘,๑๓ 

๔. ติดตามผลการอบรมความรูเชิงจริยธรรม ๒ ๒,๑๑ 

๕. จัดพิมพสื่อจริยธรรมเผยแพร ๒ ๑๔,๑๘ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๓ ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยการสงเสริมจริยธรรม ดานความรูเชิงจริยธรรม

สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้  

ฝกอบรมสงเสริมดานความรูเชิงจริยธรรม 

ความรูเชิง

จริยธรรม 

พัฒนาความรูดานจริยธรรมอยูเสมอ 

สงเสริมใชความรูดานจริยธรรม 

ติดตามผลการอบรมความรูเชิงจริยธรรม 

จัดพิมพสื่อจริยธรรมเผยแพร 

แผนภาพท่ี ๔.๑ ความรูเชิงจริยธรรม 



 

๑๒๘ 

 ๒. ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผล

การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยการสงเสริม

จริยธรรม ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. จะตองมีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักของจริยธรรม เชน ถา

ทนายความปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมแลวองคกรก็จะมีผลตอบแทนใหกับทนายผูนั้น หรือ

ถาหากในทางกลับกันก็คือปฏิบัติตนใหผิดก็มีบทลงโทษดวยเชนเดียวกัน18

๑๙  

 ๒. ในเบื้องตนการเปนทนายความจะตองมีทัศนคติในเชิงบวกตอจริยธรรมจะตองรักใน

เกียรติและศักดิ์ศรีของการเปนทนายและเกียรติศักด์ิศรีจะเกิดข้ึนไดก็คือการปฏิบัติตนใหถูกตองตาม

หลักจริยธรรมนั่นเอง19

๒๐  

 ๓. จะตองมีการสงเสริมทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมในเชิง

ปฏิบัติการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมนั้นอาจจะเปนเรื่องยากในบางประการแตเม่ือมี

ทัศนคติท่ีดีก็จะสามารถผานพนไปไดลืมความยากลําบากนั้นไปไดยึดเอาหลักจริยธรรมเปนใหญปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความถูกตอง20

๒๑  

 ๔. การมีทัศนคติในเชิงจริยธรรมจะเกิดข้ึนไดก็ตองเกิดข้ึนท้ังองคกรเม่ือผูนําเดินหนา

ทนายความทุกคนพรอมใจกันแสดงออกในเชิงจริยธรรมก็จะเปนผลใหเกิดทัศนคติในเชิงจริยธรรมของ

องคกร ท่ีทุกคนมองไปท่ีหลักการเดียวกันและเปาหมายเดียวกัน21

๒๒  

 ๕. ในสวนของทัศนคติในเชิงจริยธรรมจะเกิดข้ึนไดก็ตองมีคานิยมรวมท่ีเกิดข้ึนภายใน

องคกร ซ่ึงผูบริหารจะตองสรางใหเกิดข้ึนใหได โดยตัวทนายจะตองรับทราบรวมกันและรวมกันสราง

ใหมันเกิดข้ึนในองคกร ซ่ึงมันจะเปนทัศนคติท่ีบงบอกวาทนายความนั้นมีจริยธรรมเชนการมีจิตสํานึก

ในการปฏิบัติหนาท่ีเปนตน22

๒๓  

 ๖. บางอยางตองมีแรงจูงใจการขายสินคาก็ยังจะตองมีการสงเสริมการขาย เชนเดียวกัน

กับการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมตองมีแรงจูงใจทนายความตองไดรับแรงผลักดันหรือ

                                           

 
๑๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๒๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓, วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๒๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๒๙ 

แรงจูงใจจากหนวยงานท่ีเก่ียวของจากองคกรเปนสวนสําคัญ ท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติตนใหถูกตองตาม

หลักจริยธรรม23

๒๔  

 ๗. ไมวาจะปฏิบัติงานในสวนใดก็ตามตองการเปนทนายจะตองนึกถึงจริยธรรมเปนอันดับ

แรกคือเปนหลักการท่ีจะตองยึดถือซ่ึงถนนปฏิบัติตามหลักนี้ผิดไมได แตมากนอยเพียงใดนั้นเปนเรื่อง

ของปจเจกชน24

๒๕  

 ๘. การเปนทนายความจะตองรักในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนสรางความนาเชื่อถือใหเกิด

ข้ึนกับองคกรและลูกความ ลูกความท่ีเขามาใชบริการทนายความก็ตองทราบถึงประวัติหรือโปรไฟล

ของทนายหรือองคกรรับทราบแลวก็รูและเขาใจก็กลาท่ีจะมาขอความชวยเหลือหรือขอรับคําปรึกษา

ไมเปนท่ีพ่ึงทางกฎหมายกับเขาได25

๒๖ 

 ๙. ความนาเชื่อถือหนาตาทางสังคมเบื้องหลังขององคกรเปนสิ่งสําคัญสําหรับการท่ี

ลูกความจะตัดสินใจเลือกทนายในการวาความซ่ึงสวนหนึ่งก็จะเกิดจากการท่ีไดรูไดเห็นไดทราบถึงการ

ปฏิบัติตนของทนาย วาเปนไปตามหลักจริยธรรมหรือไม พูดงาย ๆ วามีความซ่ือสัตยตอลูกความ

หรือไม26

๒๗  

 ๑๐. สิ่งแรกของการเปนทนายในการวาความจะตองนึกถึงจริยธรรมเปนประการแรกไมวา

เราจะเปนฝายถูกหรือฝายผิด การปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมนั้นเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะตองปฏิบัติตาม

อยางหลีกเลี่ยงไมได27

๒๘  

 ๑๑. ทนายความสวนมากจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมแรงจูงใจท่ีวาก็

คือผลท่ีจะเกิดกับตนเองและองคกรเม่ือปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักของจริยธรรมแลว ประสิทธิผลท่ี

เกิดข้ึนตอตนเองและองคกรถือเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญ28

๒๙  

 ๑๒. ทัศนคติในเชิงจริยธรรมจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือรวมกันสรางไมวาจะเปนในระดับองคกร

หรือการสรางภาคีเครือขายผูมีสวนรวมใหมีทัศนคติในเชิงจริยธรรมรวมกัน29

๓๐ 

                                           

 
๒๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๒๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๒๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๒๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐, วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๓๐ 

 ๑๓. ตองมีการสงเสริมในเรื่องของทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลัก

จริยธรรมวาเปนเรื่องท่ีไมยากแตเรื่องท่ีจะตองคํานึงถึงเปนประการแรกในการปฏิบัติหนาท่ีของการ

เปนทนายความ30

๓๑  

 ๑๔. สภาทนายความจะสงเสริมสนับสนุนใหทนายความทุกคนนั้นมีเกียรติและศักดิ์ศร ี

และเคารพในศักดิ์ศรีของการเปนทนายซ่ึงกันและกัน ยึดม่ันในความถูกตองตามหลักจริยธรรมให

คําแนะนําปรึกษาดวยความโดยซ่ือตรงจริงจังจริงใจ31

๓๒ 

 ๑๕. จะสรางทัศนคติในเชิงจริยธรรมใหเกิดข้ึนไดจะตองขยับท้ังองคกร คือตั้งแตผูบริหาร

ระดับสูงลงมาตองมุงในเรื่องของการสงเสริมเก่ียวกับจริยธรรม กิจกรรมทุกอยางท่ีจัดข้ึนจะตอง

สงเสริมจริยธรรมความคิดแรกกอนปฏิบัติหนาท่ีก็ตองนึกถึงจริยธรรมเปนประการแรก32

๓๓  

 ๑๖. การเปนทนายความก็จะไดรับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักจริยธรรม

นั่นก็คือการไดรับผลตอบแทนท่ีเปนท่ีพึงพอใจ คําชมหรือการใหเกียรติท่ีรับจากองคกร สิ่งเหลานี้เปน

แรงกระตุนใหทนายความปฏิบัติตนถูกตองตามหลักจริยธรรม33

๓๔ 

 ๑๗. การเปนทนายความจะตองรักในเกียรติและศักดิ์ศรีอาชีพของตนการปฏิบัติตนให

ถูกตองตามหลักจริยธรรมนั่นคือเกียรติและศักดิ์ศรีการปฏิบัติตนผิดจากหลักจริยธรรมเปนการทําลาย

เกียรติและศักดิ์ศรีของตนโดยสิ้นเชิง34

๓๕ 

 ๑๘. ตองรวมกันสรางทัศนคติท่ีเกิดข้ึนในระดับองคกรเม่ือองคกรสงเสริมเก่ียวกับ

จริยธรรมแลวทนายความ จนถึงกระท่ังบุคลากรในองคกรก็จะเกิดคานิยมรวมกันปฏิบัติตนใหถูกตอง

ตามหลักจริยธรรมตามลําดับ35

๓๖  

 สรุปไดวาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความในพระบรมราชูปถัมภในประเด็นปจจัยสงเสริมจริยธรรมดานทัศนคติเชิงจริยธรรม

ประกอบดวยการสงเสริมคานิยมรวมขององคกรใหเกิดข้ึน จากนั้นผลักดันใหเกิดข้ึนในระดับบุคคล

ตอไป การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมซ่ึงมีผลตอบแทนการไดรับเกียรติและคํา

ชื่นชมจากองคกรและบุคคลอ่ืนเปนแรงกระตุนสงเสริมใหทนายความรักในเกียรติและศักดิ์ศรีและ

อาชีพของการเปนทนายความท่ีดี สงเสริมใหทนายความคํานึงถึงหลักจริยธรรมเปนประการแรกใน

                                           

 
๓๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔, วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๓๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๓๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘, วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๓๑ 

การปฏิบัติหนาท่ี และสงเสริมสนับสนุนทัศนคติท่ีดีใหทนายความปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลัก

จริยธรรมโดยไมเกิดความยอทอมีความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ี 
 

ตารางท่ี ๔.๒๓ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยการ

สงเสริมจริยธรรม ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี 
ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท ี่ 

๑. สงเสริมคานิยมรวมขององคกร ๑ ๔,๕,๑๒,๑๕,๑๘ 

๒. สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม ๔ ๑,๖,๑๑,๑๖ 

๓. สงเสริมใหทนายความรักในศักดิ์ศรีของการเปน

ทนายความท่ีดี ๔ ๒,๘,๑๔,๑๗ 

๔. สงเสริมใหทนายความคํานึงถึงจริยธรรมเปนอันดับแรก ๒ ๗,๑๐ 

๕. สงเสริมทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ๒ ๓,๑๓ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๔ ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยการสงเสริมจริยธรรม ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม

สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้  

สงเสริมคานิยมรวมขององคกร 

ทัศนคติเชิง

จริยธรรม 

สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม 

สงเสริมใหรักในศักดิ์ศรีของการเปนทนายความท่ีดี 

สงเสริมใหคํานึงถึงจริยธรรมเปนอันดับแรก 

สงเสริมทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 

แผนภาพท่ี ๔.๒ ทัศนคติเชิงจริยธรรม 



 

๑๓๒ 

 ๓. ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผล

การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยการสงเสริม

จริยธรรม ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. การใหเหตุผลในเชิงจริยธรรมตองประยุกตท้ังหลักจริยธรรมความรูและประสบการณ

ตาง ๆ เขามาใชในการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมเพ่ือท่ีจะอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนเชนวาการแกไข

ปญหาการวาความท่ีมีลักษณะของความซับซอนจําเปนท่ีจะตองใชทักษะของการใหเหตุผลเขามา

ประกอบ36

๓๗  

 ๒. งานในสวนของทนายความก็คือการชวยแกไขปญหาใหกับผูท่ีเกิดปญหานั่นก็คือเรื่อง

ของคดีความการฟองรองถึงสิทธิเสรีภาพตาง ๆ สิ่งเหลานี้ถือวาเปนปญหาท่ีจะตองไดรับการแกไข

ดังนั้นทนายความจะตองมีความเฉลียวฉลาดมีการใชหลักของตรรกะเขามาสืบสาวหาความจริง

เพ่ือท่ีจะคลี่คลายปญหาเหลานั้น37

๓๘  

 ๓. ทนายความควรไดรับการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหแยกแยะ สืบสาวหาความ

จริงสาเหตุของปญหาท่ีเกิด ซ่ึงจะนําไปสูการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ38

๓๙  

 ๔. เหตุผลเชิงจริยธรรมเปนกระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญท่ีจะสามารถสรางจริยธรรมใหเกิด

ข้ึนกับทนายความได จะตองผานการฝกอบรมผานการฝกฝนมาอยางช่ําชอง ท้ังนี้ท้ังนั้นองคกรจะตอง

เปนผูสนับสนุนและสงเสริมใหการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมโดยเริ่มท่ีการใหเหตุผลในเชิงจริยธรรม

กอน39

๔๐  

 ๕. สภาทนายความมีการสนับสนุนสงเสริมใหทนายความไดศึกษาในวิชาเฉพาะซ่ึงจัดอยู

ในรูปของโครงการท่ีมีการฝกอบรมใหทนายความมีความรูความสามารถท้ังการประยุกตใชทักษะและ

ประสบการณในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสอดคลองกับหลักจริยธรรมและมารยาทของทนายความ40

๔๑  

 ๖. ลักษณะของการทํางานของทนายความและก็คือการแกไขปญหาใหกับผูท่ีประสบ

ปญหาในเรื่องของกฎหมายถูกเอารัดเอาเปรียบหรือแมกระท่ังการฟองรองตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตรงนี้เปน

งานท่ีมีความซับซอนทนายความจะเจอกับปญหาตาง ๆ คือเพ่ือนท่ีเปนความจริงบางไมเปนความจริง

                                           

 
๓๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๓๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๓๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓, วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๔๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๓๓ 

บาง ซ่ึงสวนนี้จะตองใชเหตุผลในการวิเคราะหและแยกแยะสิ่งท่ีถูกตองและสิ่งท่ีไมถูกตอง หลักการใน

การดําเนินการตอไปเพ่ือปกปองสิทธิหรือแมแตการลดหยอนโทษในกรณีท่ีมีความผิด41

๔๒  

 ๗. ในการอบรมโครงการตางๆของสภาทนายความท่ีไดจัดข้ึนนั้นจะมีการอบรมท่ีเก่ียวกับ

ความรูเชิงจริยธรรมการใหเหตุผลในเชิงจริยธรรม รวมท้ังการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรม

เปนสวนมาก ซ่ึงในสวนนี้จะไดรับความอนุเคราะหจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีชื่อเสียงใน

ระดบัประเทศ และพระสงฆเปนผูใหความชวยเหลือในการสงเสริมจริยธรรม42

๔๓ 

 ๘. การใหเหตุผลในเชิงจริยธรรมท่ีพบเห็นก็จะอยูในโครงการตางๆเปนหลักการและ

เหตุผลท่ีเปนตัวเริ่มตนในการจัดโครงการอยูแลวก็ในเรื่องตางๆท่ีมีการจัดอบรมนั้นสวนมากจะ

เก่ียวของกับจริยธรรมและเพ่ิมเติมดวยความรูในแตละสายแตละสาขาเปนการเฉพาะ43

๔๔ 

 ๙. การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมเปนสิ่งท่ีจะตองพัฒนาอยางตอเนื่องใหเกิดทักษะ จึงจะ

สามารถใหเหตุผลไดอยางถูกตอง คือเปนทักษะท่ีจะตองทําบอย ๆ และหาโอกาสท่ีจะพัฒนาใหเกิด

ประสบการณ44

๔๕  

 ๑๐. ในการพัฒนาทักษะในการใหเหตุผลของสภาทนายความมีการสงเสริมและสนับสนุน

ใหทนายความไดรูและเขาใจเก่ียวกับหลักของจริยธรรม การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมซ่ึงอยูในรูปของ

โครงการจัดอบรมการสัมมนาทางวิชาการเพ่ือเสริมสรางวิชาการและพัฒนาบุคลากรในการใหความ

ชวยเหลือประชาชนในเรื่องท่ีเก่ียวกับกฎหมาย ซ่ึงโครงการเหลานี้สภาทนายความไดดําเนินการทํามา

อยางตอเนื่อง45

๔๖  

 ๑๑. ทนายความจะไดรับการฝกฝนและพัฒนาในเรื่องของการคิดการวิเคราะห

สถานการณตางๆเพ่ือแยกแยะสิ่งท่ีถูกผิดซ่ึงจะเปนประโยชนตอรูปคดีและการใหคําปรึกษาประชาชน

ดานกฎหมาย46

๔๗  

 ๑๒. สภาทนายความไดสงเสริมสนับสนุนใหทนายความรูจักใชเหตุผลในการแกไขปญหา

ไมใชอารมณแกไขปญหารูจักคิดวิเคราะหหาสาเหตุและแกไขปญหาท่ีสาเหต4ุ7

๔๘ 

                                           

 
๔๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๔๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๔๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๔๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐, วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๔๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๓๔ 

 ๑๓. การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมเปนกระบวนการท่ีนําไปสูการตัดสินใจ ทนายความจะ

ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหใชหลักของเหตุผลประกอบการตัดสินใจเพ่ือใหมีความถูกตองหรือ

ผิดพลาดนอยท่ีสุด48

๔๙  

 ๑๔. สภาทนายความจัดโครงการเก่ียวกับการอบรมในเรื่องของจริยธรรมสําหรับ

ทนายความและการมีจิตสาธารณะ เชน โครงการทนายความอาสาประจําสถานีตํารวจภูธรตาง ๆ49

๕๐ 

 ๑๕. เหตุผลเปนสวนประกอบของการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุดการใหเหตุผลเปนสิ่งท่ีจะตอง

พัฒนาใหเกิดข้ึนใหมีความชํานาญใหเกิดทักษะในการใหเหตุผลคิดวิเคราะหสืบสาวหาความจริงก็ตอง

ใชหลักของเหตุผลท้ังสิ้นซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการตัดสินใจไดอยางถูกตองและเหมาะสม50

๕๑  

 ๑๖. เรื่องของเหตุผลนี้เปนสิ่งสําคัญมากทนายความทุกคนตองใชทนายความทุกคนตองมี

เหตุผลมันเปนเบื้องตนของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับทนายความอยูแลว แตสวนท่ีจะตอง

เพ่ิมเติมก็คือการใหเหตุผลในเชิงจริยธรรมในลักษณะของการแสดงออกตอสังคม51

๕๒ 

 ๑๗. กอนท่ีจะมีการตัดสินใจหรือใหคําแนะนําปรึกษาในเรื่องของกฎหมายทนายความ

จะตองมีความคิดวิเคราะหแยกแยะใหเปน ซ่ึงในสวนนี้ก็จะไดรับการพัฒนาและอบรมมาเปน

ระยะเวลายาวนานผานความรูและประสบการณท่ีสภาทนายความไดจัดฝกอบรม และมีการสงเสริม

จริยธรรมในดานนี้โดยเฉพาะ และองคกรของทนายความก็สงเสริมในเรื่องนี้เปนสําคัญเพราะเรื่องของ

การมีจริยธรรมนั้นเปนการสรางชื่อเสียงหรือสรางภาพพจนของกอนใหกับปลุกความไดเกิดความ

ไววางใจ52

๕๓ 

 ๑๘. ทนายความจะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหใชหลักของเหตุผลในการปฏิบัติ

หนาท่ีท้ัง การตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ี หรือแยกแยะความถูกผิดใหความชวยเหลือ สนับสนุน

ประชาชน ท่ีเก่ียวกับกฎหมายเปนการเฉพาะไดวาทนายท่ีมีความฉลาด และสามารถและปฏิบัติตนให

ถูกตองตามหลักจริยธรรม มีคุณสมบัติหนึ่งท่ีสําคัญคือ มีเหตุผล53

๕๔ 

 สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยการสงเสริมจริยธรรม ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ประกอบดวยการอบรมพัฒนาการใหเหตุผลในเชิงจริยธรรมสําหรับทนายความพัฒนาทักษะในการคิด

                                           

 
๔๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔, วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๕๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๕๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘, วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๓๕ 

วิเคราะหแยกแยะรูจักใชหลักของเหตุผลในการแกไขปญหาพรอมกันนั้นมีการสงเสริมและสนับสนุนให

ทนายความไดใชเหตุผลในการตัดสินใจและการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดและมีการสงเสริมสนับสนุนใหมี

ทักษะในการประยุกตความรูประสบการณประกอบกับหลักจริยธรรมเพ่ือใชในการปฏิบัติงานเพ่ือ

องคกรและใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกประชาชน 
 

ตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยการ

สงเสริมจริยธรรม ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี 
ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท ี่ 

๑. อบรมพัฒนาทักษะในการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ๔ ๗,๘,๑๐,๑๔ 

๒. พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหแยกแยะ ๔ ๓,๙,๑๑,๑๗ 

๓. สงเสริมใหมีการใชเหตุผลในการแกไขปญหา ๓ ๒,๑๒,๑๕ 

๔. สงเสริมสนับสนุนใหตัดสินใจดวยใชหลักเหตุผล ๓ ๑๓,๑๖,๑๘ 

๕. สงเสริมสนับสนุนใหมีการประยุกตความรูประสบการณ

และหลักจริยธรรมเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ๓ ๑,๔,๕ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๕ ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยการสงเสริมจริยธรรม ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม

สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้  

อบรมพัฒนาทักษะในการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ดานเหตุผลเชิง

จริยธรรม 

พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหแยกแยะ 

สงเสริมใหมีการใชเหตุผลในการแกไขปญหา 

สงเสริมสนับสนุนใหตัดสินใจดวยใชหลักเหตุผล 

สงเสริมใหมีการประยุกตใชความรูประสบการณ 

แผนภาพท่ี ๔.๓ เหตุผลเชิงจริยธรรม 



 

๑๓๖ 

 ๔. ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผล

การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยการสงเสริม

จริยธรรม ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. เรื่องของพฤติกรรมในเชิงจริยธรรมนั้น นอกจากการปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมาแลว

ทนายความจะตองมีการแสดงออกในเชิงจริยธรรมคือใหการสนับสนุนประชาชนและสังคมโดยการให

คําปรึกษาเชนการเปนทนายความคิดอาสาท่ีใหบริการดําสถานีตํารวจภูธรตางๆซ่ึงเปนโครงการนํารอง

ของสภาทนายความ54

๕๕  

 ๒. ทนายความทุกคนจะไดรับการฝกฝนในเรื่องของมารยาทและการแสดงออกใหถูกตอง

ตามหลักจริยธรรมซ่ึงจะเปนการแสดงถึงภาพพจนและเกียรติศักดิ์ศรีของการเปนทนายความท่ีจะ

สรางความไวเนื้อเชื่อใจและความเชื่อถือใหกับลูกความได55

๕๖  

 ๓. อีกสวนหนึ่งทนายความจะไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก

ท่ีมีปญหาในเรื่องของกฎหมายแตไมมีทุนทรัพยซ่ึงในสวนนี้มีทนายความเขารวมโครงการทนายจิต

อาสาเปนจํานวนมากเพ่ือใหความชวยเหลือประชาชนเปนเรื่องของจิตอาสาและเปนบทบาทและ

หนาท่ีท่ีทนายจะพึงกระทํา56

๕๗  

 ๔. นอกจากจะมีการใหคําปรึกษาเก่ียวกับกฎหมายในกับประชาชนแลวทนายความจะรับ

การฝกฝนใหมีจิตสาธารณะรูจักบําเพ็ญประโยชนตอสังคม57

๕๘  

 ๕. ดานพฤติกรรมทนายความไดรับการสงเสริมจริยธรรมคุณธรรมใหแสดงออกถึงบทบาท

หนาท่ีของตนมีจุดยืนท่ีหมายถึงความถูกตองดีงามปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือตรงตรงไปตรงมา

สอดคลองกับหลักจริยธรรมของทนายความและมารยาทท่ีจะพึงแสดงออก58

๕๙  

 ๖. คุณธรรมจริยธรรมและมารยาทเปนสิ่งท่ีจะตองไดรับการพัฒนาเปนเบื้องตนเม่ือ

ทนายความเขารับการฝกอบรมสภาทนายความจะมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

พรอมท้ังการแสดงออกนี้เปนเบื้องตน59

๖๐  

                                           

 
๕๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๕๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓, วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๕๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๕๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๖๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๓๗ 

 ๗. มีการนิมนตพระสงฆมาใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักศีลธรรม

และหลักจริยธรรมเปนโครงการท่ีสภาทนายความไดดําเนินการมาดวยตลอดรวมกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของกับกฎหมายเพ่ือใหทนายความไดมีคานิยมรวมกันไมมีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติตนใหถูกตอง

ตามหลักจริยธรรม60

๖๑  

 ๘. โครงการทนายจิตอาสาเปน ๑ โครงการท่ีบงบอกใหเห็นถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกใน

เชิงจริยธรรมของทนายความซ่ึงโครงการนี้มีลักษณะท่ีเปนการใหเปลาใหคืนกับสังคมเปนโครงการจิต

อาสาท่ีทนายความผูเขารวมโครงการจะตองสมัครใจเพ่ือไปบําเพ็ญสาธารณประโยชนใหคําปรึกษา

ดานกฎหมายกับประชาชนตามสถานีตํารวจ61

๖๒ 

 ๙. การปฏิบัติหนาท่ีของทนายความจะตองมีความตรงไปตรงมาท้ังนี้ท้ังนั้นจะตองดูใน

เรื่องของหลักจริยธรรมและคุณธรรมดวยวาเม่ือปฏิบัติอยางตรงไปตรงมานั้นสรางประโยชนใหเกิด

ข้ึนกับใครใครเสียประโยชนซ่ึงสิ่งเหลานี้จะตองดูวามีความเหมาะสมถูกตองมีความยุติธรรมหรือไม62

๖๓  

 ๑๐. ทนายความจะตองทําตนใหเปนประโยชนตอสังคมนอกจากจะทําหนาท่ีในการเปน

ทนายใหคําปรึกษาเก่ียวกับกฎหมายแลวจะตองทําหนาท่ีในสวนอ่ืนคืนใหกับสังคมโดยการบําเพ็ญ

ประโยชนในกรอบท่ีจะพึงกระทําได เชน เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีสิ่งแวดลอม เปนตน63

๖๔  

 ๑๑. มีอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีสภาทนายความสงเสริมและสนับสนุนใหทนายความนั้นบําเพ็ญ

ประโยชนก็คือการท่ีสภาทนายความจัดโครงการทนายความอาสาประจําสถานีตํารวจ ซ่ึงในสวนนี้ก็จะ

เปนการเปดโอกาสใหทนายความไดปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือสังคมรวมกับสถานีตํารวจโดยปฏิบัติหนาท่ี

รวมกับเจาพนักงานสอบสวนเปนการสรางประสบการณ และในขณะเดียวกันก็เปนการชวยเหลือ

สังคมไปในตัว64

๖๕  

 ๑๒. ในสวนนี้มองวานอกจากทนายความจะไดรับการฝกอบรมในเรื่องของความรูและ

ประสบการณแลวสิ่งท่ีสําคัญคือ จริยธรรมและการแสดงออกกิริยามารยา เนื่องจากทนายความท่ี

จะตองไปปฏิบัติหนาท่ีเปนทนายความอาสาประจําสวนงานตาง ๆ ของราชการจะตองปฏิบัติหนาท่ี

รวมกับสวนราชการนั้นจะตองมีพ้ืนฐานของจริยธรรมท่ีด6ี5

๖๖ 

                                           

 
๖๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๖๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๖๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐, วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๓๘ 

 ๑๓. สภาทนายความจะสงเสริมและสนับสนุนใหทนายความมีจิตเปนกุศลมีจิตสาธารณะ

ชวยเหลือเพ่ือนมนุษยดวยกันสิ่งหนึ่งท่ีเปนตัวบงบอกวาสภาทนายความนั้นไดสงเสริมและสนับสนุนให

ทนายความมีจิตสาธารณะก็คือการเขารวมการฌาปนกิจสงเคราะห66

๖๗  

 ๑๔. การเปนทนายความท่ีดีและเปนท่ีตองการของสังคมนอกจากจะทําหนาท่ีดวยความ

ถูกตองเรียบรอยตรงไปตรงมาแลวก็ยังตองมีคุณสมบัติอ่ืนเปนตัวประกอบดวยเชนการมีจิตอาสา

พัฒนาสังคมรวมสรางสรรคสิ่งดีงามท่ีเกิดข้ึนแกสังคมเก่ียวกับกฎหมาย และดานอ่ืน ๆ67

๖๘ 

 ๑๕. คนเรานั้นมาจากรอยพอพันแมเม่ือมารวมตัวกันก็จะมีทัศนคติมีความรูสึกนึกคิดท่ี

แตกตางกันออกไปแตสําหรับทนายความโดยจะใชความแตกตางตรงนั้นเพ่ือเปนโอกาสใหเกิดการ

เรียนรูกันและนํามาปรับความประพฤติมารยาทและการแสดงออกใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันตามหลัก

จริยธรรมของทนายความ68

๖๙  

 ๑๖. สวนมากทนายความท่ีเขารวมโครงการฝกอบรมตางๆจะไดรับการสงเสริมสนับสนุน

และสรางคานิยมใหมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนมนุษยในสังคมเรามีคนท่ีมีปญหาดานกฎหมายแต

การงบประมาณจึงถูกเอารัดเอาเปรียบ การอบรมในเรื่องของจริยธรรมสามารถแกปญหาในจุดนี้ได

โดยท่ีทนายความทุกคนท่ีไดผานการอบรมจะเกิดมีจิตสาธารณะมีความสงสารอยากชวยเหลือ69

๗๐ 

 ๑๗. ความประพฤติและการแสดงออกจะเปนบุคลิกภาพท่ีสําคัญท่ีจะสามารถสราง

ภาพพจนท่ีดีใหเกิดข้ึนกับตัวทนายความไดในสวนนี้สภาทนายความมีการฝกอบรมเก่ียวกับความ

ประพฤติและมารยาทในการแสดงโดยยึดถึงหลักของจริยธรรมเปนสําคัญ70

๗๑ 

 ๑๘. โครงการทนายความจิตอาสาเปนโครงการท่ีแสดงใหเห็นวาทนายความไดรับการ

ฝกอบรมในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสามารถเห็นไดเปนรูปธรรม71

๗๒  

 สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยการสงเสริมจริยธรรม ดานพฤติกรรมเชิง

จริยธรรม ประกอบดวยการฝกอบรมพฤติกรรมมารยาทการแสดงออกใหถูกตองอยางเหมาะสมตาม

หลักจริยธรรม สงเสริมใหทนายความไดมีจิตใจท่ีมีเมตตาเผื่อแผตอเพ่ือนมนุษยใหความชวยเหลือ

ประชาชนผูมีปญหาดานกฎหมายแตขาดทุนทรัพย สงเสริมสนับสนุนใหเกิดจิตสาธารณะบําเพ็ญ

                                           

 
๖๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔, วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๖๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๗๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๗๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๗๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘, วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๓๙ 

ประโยชนมีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม พรอมท้ังไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

ตรงไปตรงมาซ่ึงเปนภาพท่ีเห็นโดยประจักษท่ีจะสื่อใหเห็นวาทนายความมีคุณธรรมจริยธรรมสมควร

รับความไววางใจจากประชาชน 
 

ตารางท่ี ๔.๒๕ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยการ

สงเสริมจริยธรรม ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี 
ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท ี่ 

๑. ฝกอบรมความประพฤติและมารยาทการแสดงออก ๖ ๒,๖,๗,๑๒,๑๕,๑๗ 

๒. สงเสริมสนับสนุนใหชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก ๔ ๓,๘,๑๑,๑๖ 

๓. สงเสริมสนับสนุนใหมีการบําเพ็ญประโยชน ๓ ๔,๑๐,๑๓ 

๔. สนับสนุนสงเสริมทนายความจิตอาสา ๓ ๑,๑๔,๑๘ 

๕. สนับสนุนสงเสริมใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

ตรงไปตรงมา ๒ ๕,๙ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒๖ ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยการสงเสริมจริยธรรม ดานพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมสามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้  

ฝกอบรมความประพฤติและมารยาทการแสดงออก 

พฤติกรรมเชิง

จริยธรรม 

สงเสริมสนับสนุนใหชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก 

สงเสริมสนับสนุนใหมีการบําเพ็ญประโยชน 

สนับสนุนสงเสริมทนายความจิตอาสา 

สงเสริมใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความตรงไปตรงมา 

แผนภาพท่ี ๔.๔ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 



 

๑๔๐ 

 ฆราวาสธรรม ๔ 

 ๑. ดานสัจจะ ความจริง 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผล

การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยฆราวาสธรรม ๔ 

ดานสัจจะ ความจริง มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. ควรมีการสงเสริมจริยธรรมใหทนายความนั้นมีความซ่ือสัตย ตอตนเองหนาท่ีการงาน

และผูอ่ืน ซ่ึงปกติแลวผูท่ีมีความประพฤติท่ีถูกตองตามหลักจริยธรรมก็จะมีความซ่ือสัตยอยูแลว72

๗๓  

 ๒. ในสวนของขอมูลท่ีนําเสนอควรจะเปนขอมูลท่ีเปนความจริงไมบิดเบือนขอมูลใหเปน

เท็จ เพ่ือสรางประโยชนแกตนเองและเพ่ือประโยชนพวกพอง73

๗๔  

 ๓. จะตองสงเสริมดานการสื่อสารใหมีการสื่อสารกันในเรื่องของความจริงเอาความจริงเขา

มาวากันเม่ือสื่อสารกันดวยความจริงปญหาก็ลดลงไมจําเปนตองสืบสาวราวเรื่องยาว74

๗๕  

 ๔. จะตองมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเปนผูท่ีมีความซ่ือสัตยรักษาสัจจะ พูดจริงทําจริง 

จริงจังจริงใจ ซ่ึงความซ่ือสัตยและจริงใจนี่จะมองเห็นจากการกระทํา75

๗๖  

 ๕. สิ่งท่ีสําคัญท่ีลูกความตองการก็คือความจริงใจท่ีทนายจะมอบใหการไมนําเอาความจริง

หรือขอเสียหายไปเปดเผยการใหการชวยเหลือท่ีถูกตองชอบธรรมจะสามารถบงบอกวาทนายทานนั้น

มีความจริงใจตอลูกความ76

๗๗  

 ๖. อยากใหขอมูลจะตองเปนการใหขอมูลท่ีจริงไมมีการบิดเบือนขอมูลอันเปนเท็จเพ่ือ

รักษาผลประโยชนท่ีไมชอบธรรมของตนเองสวนนี้ก็จะตองประยุกตกับหลักของจริยธรรม ฝกอบรมให

เกิดข้ึนในจิตใตสํานึกใหได77

๗๘  

 ๗. ในเรื่องของสัจจะนี่ก็ชัดเจนอยูแลวคือตองสื่อสารกันดวยความจริงเอาความจริงมาคุย

กันเพ่ือหาทางออกรวมกันจะไมมีการนําเสนอขอมูลท่ีไมถูกตองเพ่ือใหฝายตนพนผิดอยางนี้ไมถูกตอง

ตามหลักจริยธรรม78

๗๙  

                                           

 
๗๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๗๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๗๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓, วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๗๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๗๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๗๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๗๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๔๑ 

 ๘. นอกจากจะพูดกันดวยความจริงแลวก็จะตองมีความจริงใจตอกันซ่ึงตัวทนาย ก็จะตอง

จริงใจตอลูกความยึดถือจริยธรรมเปนหลักในการวาความเพ่ือรักษาไว ซ่ึงประโยชนอันชอบธรรมของ

ลูกความ79

๘๐ 

 ๙. เราจะเขาใจอยูแลววาจะสรางขอมูลอันเปนเท็จไมไดแตก็มีบางกรณีท่ีเกิดปญหาเหลานี้

นั้นการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมจะตองไมสรางขอมูลอันเปนเท็จ เพ่ือท่ีจะทําใหฝายตน

พนผิดหรือเพ่ือปกปองผลประโยชนของฝายตนเอง80

๘๑  

 ๑๐. ท้ังทนายลูกความหรือผูมาขอคําปรึกษาดานกฎหมาย จะตองมีความจริงใจตอกัน

รักษาขอมูลกัน เปนความลับของท้ังสองฝายไมใหรั่วไหลใหเกิดความเสียหายใหคําปรึกษา และวา

ความไปในลักษณะท่ีไมขัดตอระเบียบแบบแผนประเพณีโดยเฉพาะอยางยิ่งหลักจริยธรรมของการเปน

ทนายความ81

๘๒  

 ๑๑. ถาคุยกันดวยความจริงคุยงายแตถาหากวามีการเสริมแตงขอมูลอันเปนเท็จใหเปน

ความจริงก็จะมีปญหาในอนาคต เพราะฉะนั้นการท่ีจะฝกฝนทนายใหปฏิบัติหนาท่ีจนเกิดประสิทธิผล

ตอองคกรคือทนายจะตองเปนผูท่ีมีสัจจะคือ ความจริงใจแลวก็รักษาความจริงพูดจริงทําจริงนําเสนอ

ขอมูลจริง82

๘๓  

 ๑๒. การรักษาสัจจะเปนหนึ่งในจริยธรรมของการเปนทนายความเปรียบเสมือนหนึ่งการ

ใหคําม่ันสัญญาหรือการตั้งสัจจะอธิษฐานวาจะดํารงตนอยูในหลักจริยธรรมวาความดวยความจริง

นําเสนอขอมูลอันเปนจริง83

๘๔ 

 ๑๓. หลักของสัจจะก็คือเรื่องจริงความจริง ท่ีเปนขอมูลเบื้องตนท่ีไมมีการบิดเบือนหรือ

แอบอางใหขอมูลอันเปนเท็จ หรือจงใจนําเสนอขอมูลอันเปนเท็จ84

๘๕  

 ๑๔. เรื่องของสัตยจะเปนคุณธรรมประจําใจท่ีควรจะมีอยูในจิตใจของทุกผูทุกคนการ

รักษาสัจจะคือพูดอยางไรทําอยางนั้นดีวาดีชั่ววาชั่ว อยางนี้เปนการรักษาสัจจะ ซ่ึงเปนคุณธรรม

เบื้องตน85

๘๖ 

                                           

 
๘๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๘๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๘๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐, วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๘๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๘๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๘๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๘๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔, วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๔๒ 

 ๑๕. การนําเสนอขอมูลอันเปนเท็จจริงเปนเรื่องท่ีทนายความทุกคนใสใจและนึกอยูในใจ

เสมอวาจะตองใชความจริงในการวาความไมแตงเติมเสริมเรื่องเพ่ือประโยชนของฝายตน86

๘๗  

 ๑๖. ในบางคราวการใหขอมูลอันเปนเท็จจะนํามาซ่ึงประโยชนแกตนเองแลวพวกพอง ซ่ึง

ขัดกับหลักจริยธรรมทนายความทุกคนจะตองไดรับการฝกฝนและอบรมใหเปนผูมีสัจจะไมนําเสนอ

หรือใหขอมูลอันผิดไปจากความเปนจริงเดิม87

๘๘ 

 ๑๗. การปฏิบัติหนาท่ีทนายจะตองรักษาสัจจะซ่ึงเปนคุณธรรมประจําใจท่ีทนายความทุก

คนจะตองยึดถือเพราะมีความสอดคลองกับหลักจริยธรรม88

๘๙ 

 ๑๘. ในชีวิตการเปนทนายความจะตองไมแอบอางขอมูลท่ีไมเปนจริงคือขอมูลอันเปนเท็จ

เพ่ือการใดๆสิ่งสําคัญคือตองเก็บรักษาขอมูลอันเปนความลับของลูกความไวไมใหเปดเผยใหสาธารณะ

รู ซ่ึงจะกอใหเกิดความเสียหายได89

๙๐  

 สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยฆราวาสธรรม ๔ ดานสัจจะ ความจริง 

ประกอบดวยการสื่อสารกันดวยขอมูลความเปนจริงมีจิตใจท่ีประกอบดวยคุณธรรมจริยธรรมจริงใจตอ

ลูกความและผูรับคําปรึกษาดานกฎหมายรักษาสัจจะกลาวคือมีสัจธรรมซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืนไม

นําเสนอขอมูลอันเปนเท็จซ่ึงเปนการบิดเบือนขอมูลเดิมเพ่ือรักษาประโยชนของฝายตน 
 

ตารางท่ี ๔.๒๖ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัย

ฆราวาสธรรม ๔ ดานสัจจะ ความจริง 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท ี่ 

๑. สื่อสารดวยความจริง ๕ ๑,๓,๗,๑๑,๑๕ 

๒. รักษาสัจจะ ๔ ๔,๑๒,๑๔,๑๗ 

๓. จริงใจตอผูรับคําปรึกษา ๓ ๕,๘,๑๐ 

๔. ไมบิดเบือนขอมูล ๓ ๖,๙,๑๖ 

๕. ไมแอบอางนําเสนอขอมูลเท็จ ๓ ๒,๑๓,๑๘ 

                                           

 
๘๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๘๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๘๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๙๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘, วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๔๓ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๒๗ ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยฆราวาสธรรม ๔ ดานสัจจะ ความจริงจริยธรรม

สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒. ดานทมะ การฝกตน 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผล

การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยฆราวาสธรรม ๔ 

ดานทมะ การฝกตน มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. ตองใชหลักของการท่ีวาตนเตือนตนฝกตนเองให มีความรูและประสบการณ

นอกเหนือไปจากการรับการอบรมก็จะตองมีการฝกฝนความรูความสามารถของตนเองท่ีเก่ียวของกับ

การประกอบอาชีพในการเปนทนายและความรูดานจริยธรรมท่ีจะเปนตัวเสริมใหเกิดความดีงาม90

๙๑  

 ๒. ตองมีการแสวงหาประสบการณเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากการเรียนในภาคทฤษฎีหรือ

การฝกปฏิบัติอบรมจากโครงการตาง ๆ ประสบการณเปนสิ่งท่ีสําคัญมากตอการประกอบอาชีพ

ทนายความ อาจจะไดจากการอานฎีกาหรือศึกษาจากทนายความผูท่ีมีความรูความสามารถมีความ

เชี่ยวชาญเปนการเฉพาะหรือการฝกปฏิบัติดวยตนเอง91

๙๒  

                                           

 
๙๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๙๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

สื่อสารดวยความจริง 

สัจจะ 

ซ่ือสัตย 

รักษาสัจจะ 

จริงใจตอผูรับคําปรึกษา 

ไมบิดเบือนขอมูล 

ไมแอบอางนําเสนอขอมูลเท็จ 

แผนภาพท่ี ๔.๕ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 



 

๑๔๔ 

 ๓. การท่ีจะเปนทนายความมืออาชีพจะตองมีความรูความสามารถและมีคุณธรรมเปน

เบื้องตนจากนั้นก็จะตองมีประสบการณท่ีไดจากการฝกฝนอบรมพัฒนาจะองคกรหรือการฝกฝน

ประสบการณดวยตนเอง ซ่ึงในทางออมก็จะสงผลใหเกิดประสิทธิผลตอองคกรได92

๙๓  

 ๔. ในการสงเสริมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาดานธรรมะคือการฝกตนนี้จะตอง

ศึกษาหาความรูใหมีความรูในทางจริยธรรมฝกอบรมตนเองใหเปนผูขยันแสวงหาความรูใหม ๆ อยู

เสมอ93

๙๔  

 ๕. ตองฝกตนเองใหเปนผูชอบแสวงหาความรูพัฒนาตนเองใหมีความรูและความสามารถ

มีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน อบรมฝกฝนใหเกิดเปนความเคยชิน เราจะรูสึกวาเปนกิจวัตรท่ีตองทําอยูเสมอ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูและประสบการท่ีเก่ียวกับจริยธรรมของทนาย94

๙๕  

 ๖. ตองเตรียมการใหพรอมพัฒนารางกายใหแข็งแรงออกกําลังกายใหมีสุขภาพดีเม่ือ

รางกายมีสุขภาพดีแลวจะสงผลตอการฝกอบรมและฝกปฏิบัติในดานอ่ืนดวยเชนการเขารับการอบรม

เก่ียวกับจริยธรรมเหตุการณเอาของโครงการตาง ๆ ท่ีสภาทนายความไดจัดข้ึน95

๙๖  

 ๗. ทนายความจะตองฝกตนเองท้ังสภาพรางกายและจิตใจโดยเฉพาะอยางยิ่งจิตใจตองฝก

ใหมีความเขมแข็งมุงม่ันแนวแนในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมเต็มใจใหความชวยเหลือ

ผูท่ีประสบปญหาดานกฎหมายปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต96

๙๗  

 ๘. การเปนทนายความจะตองแมนในเรื่องของกฎหมายและมีประสบการณมากมาย 

ประกอบกับรางกายจึงตองพรอม ตองฝกฝนใหมีความแข็งแรง สมองปลอดโปลง ไมเจ็บไขไดปวย ซ่ึง

จะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ี97

๙๘ 

 ๙. การเปนทนายความไมไดเปนไดงาย ๆ จะตองฝกประสบการณมากมายใหมีความรู

ความสามารถจัดการใหคําปรึกษาดานกฎหมายท่ีสอดคลองกับหลักจริยธรรมในสวนนี้เปนคานิยมรวม

หรือวาเปนสามัญสํานึกท่ีทนายความทุกคนจะตองปฏิบัติตามอยูแลว98

๙๙ 

                                           

 
๙๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓, วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๙๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๙๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๙๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๙๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๙๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๙๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๔๕ 

 ๑๐. ประสบการณเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับอาชีพทนายความโดยทนายความจะตอง

แสวงหาโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเองฝกตนเองใหมีความรูความสามารถและประสบการณในการ

ปฏิบัติงานในสวนนี9้9

๑๐๐  

 ๑๑. ตองเตรียมสภาพจิตใจใหเหมาะสมกับการฝกอบรมพัฒนาตนเองกอนท่ีจะฝกอบรม

ตนเองในเรื่องตาง ๆ ถาใจพรอมรางกายก็พรอม จิตใจจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะสงผลใหเกิดการ

ฝกอบรมและพัฒนาตนเองไมมีความรูทักษะและประสบการณการเปนทนายความท่ีสอดคลองกับ

หลักจริยธรรม100

๑๐๑  

 ๑๒. การฝกอบรมตนเองก็จะมี ๒ สวนสวนท่ี ๑ คือองคกรเปนผู ทําการฝกอบรม

ทนายความและสวนท่ี ๒ ตนเองจะตองฝกตนเองใหมีความขยันหม่ันเพียรมีความจริงจังจริงใจมุงม่ัน

ในการปฏิบัติหนาท่ีในการเปนทนายความท่ีดีตามหลักจริยธรรม101

๑๐๒ 

 ๑๓. ตองฝกตนเองใหเปนผูขยันหม่ันเพียรรูจักแสวงหาประสบการณมาเพ่ิมเติม ใหตนเอง

มีความรูความสามารถมากข้ึน102

๑๐๓  

 ๑๔. การปฏิบัติหนาท่ีใหประสบความสําเร็จไดนั้นเปนเรื่องท่ียากแตยากกวานั้นก็คือการ

ฝกการปฏิบัติหนาท่ีโดยมีจริยธรรมเปนเง่ือนไขซ่ึงจะตองมีการพัฒนานักฝกฝนกันจนเกิดความชํานาญ 

ก็จะเกิดเปนนิสัยความเคยชินและก็จะกลายเปนเรื่องท่ีงาย103

๑๐๔ 

 ๑๕. ความรูในดานจริยธรรมจะตองมีการทบทวนอยูเสมอ เนื่องจากจริยธรรมเปนขอท่ี

จะตองใชความจดจํา จึงตองมีการทบทวนและก็พัฒนาความรูใหเขาใจลึกซ้ึงในหลักของจริยธรรมวา

จะนําไปสูการปฏิบัติอยางไร104

๑๐๕  

 ๑๖. ตองอาศัยกลไกของระบบราชการท่ีจะเปนตัวประสานใหเกิดการปฏิบัติตนใหถูกตอง

ตามหลักจริยธรรมสภาทนายความจึงเปนองคกรท่ีสําคัญท่ีจะมาเปนหนวยงานในการประสาน

ทนายความใหมีการทบทวนบทบาทและหนาท่ีและความรูท่ีเก่ียวกับจริยธรรม เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีได

อยางถูกตองและเหมาะสมตามหลักจริยธรรม105

๑๐๖ 

                                           

 
๑๐๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐, วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๐๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๐๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๐๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๐๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔, วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๐๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๐๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๔๖ 

 ๑๗. ผูท่ีจะอบรมและฝกฝนตนเองใหมีจริยธรรมจะตองพัฒนากันท่ีสภาพจิตใจโดยตองมี

จิตใจท่ีประกอบดวยคุณธรรมรักในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเปนทนายความ มันฝกตนเองใหมีทักษะ

และประสบการณในการทํางานตามหลักจริยธรรมอยูเสมอ106

๑๐๗ 

 ๑๘. สภาทนายความมีโครงการท่ีจะพัฒนาและฝกฝนอบรมทนายความท่ีเก่ียวกับ

จริยธรรมหลายโครงการซ่ึงมีการจัดกันมาอยางตอเนื่องไดรับความสนใจจากทนายความท่ัวประเทศ

เขามาฝกอบรมและพัฒนาตนเองเพ่ือสรางฐานความรูของตนใหม่ันคงยิ่งข้ึนและพรอมกันนั้นก็เปนการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของทนายความไปพรอมๆกัน107

๑๐๘  

 สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยฆราวาสธรรม ๔ ดานทมะ การฝกตน 

ประกอบดวย การฝกพัฒนาความรูดานจริยธรรมโดยฝกพัฒนาอบรมตนเองอยางตอเนื่องผานกลไก

ของหนวยงานภาครัฐและฝกทักษะประสบการณของตนเองใหสอดคลองกับหลักจริยธรรมโดย

สืบเสาะแสวงหาความรูและประสบการณดังกลาวดวยตนเอง เตรียมรางกายและจิตใจใหพรอมตอการ

ฝกฝนอบรมตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
 

ตารางท่ี ๔.๒๗ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัย

ฆราวาสธรรม ๔ ดานทมะ การฝกตน 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี 
ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท ี่ 

๑. ฝกอบรมพัฒนาความรูดานจริยธรรม ๗ ๑,๔,๕,๑๒,๑๕,๑๖,๑๘ 

๒. ฝกทักษะการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหลัก

จริยธรรม ๔ ๓,๙,๑๔,๑๗ 

๓. แสวงหาประสบการณ ๓ ๒,๑๐,๑๓ 

๔. เตรียมสภาพรางกายใหพรอม ๒ ๖,๘ 

๕. เตรียมสภาพจิตใจใหม่ันคงเขมแข็ง ๒ ๗,๑๑ 

 

 

                                           

 
๑๐๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๐๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘, วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๔๗ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๘ ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยฆราวาสธรรม ๔ ดานทมะ การฝกตน สามารถ

สรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓. ดานขันติ ความอดทน 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผล

การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยฆราวาสธรรม ๔ 

ดานขันติ ความอดทน มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. ในการปฏิบัติหนาท่ีจะตองเจอกับสถานการณตาง ๆ ท่ีมีท้ังการใหขอมูลอันเปนเท็จ

หรือแมแตการถูกกลาวหาในเรื่องตางๆอยางรุนแรงทนายความจะตองไดรับการฝกฝนใหยึดม่ันใน

คุณธรรมมีความเขมแข็งมีจิตใจท่ีไมหวั่นไหวตอเหตุการณเหลานั้น108

๑๐๙  

 ๒. ในการปฏิบัติงานจริงทนายความจะตองเจอกับสถานการณตาง ๆ ท่ีคาดเดาไมไดใน

อนาคตสิ่งสําคัญไมใชการแกปญหาเฉพาะหนามันคือการใชเหตุและผลใชทักษะและประสบการณ

พรอมท้ังมีการฝกอบรมใหเกิดความอดทนมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีสิ่งเหลานี้มันจะเปนพลังท่ีจะ

สงเสริมสนับสนุนใหทนายความสามารถแกไขปญหาสถานการณเหลานั้นได109

๑๑๐  

                                           

 
๑๐๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๑๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

ฝกอบรมพัฒนาความรูดานจริยธรรม 

ทมะ  

การฝกตน 

ฝกทักษะการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหลักจริยธรรม 

แสวงหาประสบการณ 

เตรียมสภาพรางกายใหพรอม 

เตรียมสภาพจิตใจใหม่ันคงเขมแข็ง 

แผนภาพท่ี ๔.๖ ทมะ การฝกตน 



 

๑๔๘ 

 ๓. ทนายความจะตองไดรับการฝกฝนอบรมตนเองใหมีความอดทน มีสภาพจิตใจท่ีนิ่งไม

หวั่นไหวกับการถูกกลาวหาวาราย หรือรับขาวความเท็จของฝายตรงขามโจมตีดวยขอมูลอันเปนเท็จ 

ซ่ึงสถานการณเชนนี้เกิดข้ึนและพบเห็นกันไดบอยๆ110

๑๑๑  

 ๔. ในการฝกอบรมจะมีการจําลองสถานการณตาง ๆ เชนกันสถานการณท่ีมีความบีบค้ัน

ทางดานจิตใจท่ีสงผลตอการตัดสินใจของทนายความซ่ึงตรงนี้เปนการทดสอบความอดทนตอ

สภาวการณท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงเราไมสามารถคาดการณไดในอนาคตวาทนายความจะมีความยึดม่ันในหลัก

คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือยืนหยัดอยูในความถูกตองไดมากเพียงใด111

๑๑๒  

 ๕. มีการปฏิบัติงานเพ่ือใหสอดคลองกับหลักจริยธรรมตัวทนายจะตองมีความอดทนขยัน

หาขอมูลและพัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีไมละเลยบทบาทและ

หนาท่ีท่ีจะพึงปฏิบัติดวยความชอบธรรม112

๑๑๓  

 ๖. ทนายความจะตองมีความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของ

ตนเองคุณธรรมพ้ืนฐานท่ีจะตองมีคือการตรงตอเวลาซ่ือสัตยสุจริตซ่ือตรงตอตนเองและลูกความท่ี

สําคัญอยางยิ่งมีความซ่ือสัตยตอองคกรของตน113

๑๑๔  

 ๗. ความอดทนเปนคุณสมบัติท่ีดีของบุคคลไมวาจะอยูในสายอาชีพใด โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ทนายความท่ีจะตองใหคําปรึกษาในดานกฎหมายกับประชาชนท่ัวไปและลูกความ จะตองมีความ

มุงม่ันทุมเทใหกับงานในดานนี้เปนการเฉพาะ114

๑๑๕  

 ๘. การเปนทนายความจะตองมีความอดทนในบางกรณีตองมีการฟองรองกันเปน

ระยะเวลาท่ียาวนานทนายความจําเปนจะตองมีความอดทนในการปฏิบัติหนาท่ีทนตอความ

ยากลําบากท่ีจะเกิดข้ึน 115

๑๑๖ 

 ๙. เรื่องของความอดทน ขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย ความอดทนนั้นเปนคุณธรรมพ้ืนฐานท่ี

ทนายความทุกคนจะตองมีแตท่ีจะทําใหดีข้ึนนั้นก็คือการพัฒนาตนเองใหมีความอดทนเพ่ิมความ

แข็งแกรงใหเกิดข้ึน ฝกฝนอบรมตนเอง เตรียมตัวเตรียมใจพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในทุกสถานการณ

116

๑๑๗  

                                           

 
๑๑๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓, วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๑๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๑๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๑๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๑๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๑๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๑๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๔๙ 

 ๑๐. ในสถานการณบางคราวลูกความมาจะใหขอมูลอันเปนเท็จซ่ึงไมเปนความจริง ในการ

ปฏิบัติหนาท่ีทนายความจะตองมีจิตใจท่ีเขมแข็งไมหวั่นไหวใชหลักของจริยธรรมไมอาศัยความคุนเคย

หรือความเกรงกลัวตออํานาจใด ๆ ท่ีจะทําใหเกิดการกระทําท่ีละเมิดตอจริยธรรม117

๑๑๘  

 ๑๑. เปนทนายความตองมีความอดทนเปนเบื้องตน โดยเฉพาะอยางยิ่งคดีท่ีสังคมสนใจ

หรือเปนคดีใหญท่ีสรางความเสียหายใหกับสังคมยิ่งจะตองมีความอดทนในการปฏิบัติหนาท่ี ขยันหา

ขอมูลหาพยานหลักฐานตางๆ มาสนับสนุน118

๑๑๙  

 ๑๒. การปฏิบัติหนาท่ีของทนายความ จะตองอาศัยความมุงม่ันของทนายความเอาจริง

เอาจังกับการปฏิบัติหนาท่ี วิธีผานการฝกฝนและอบรมมาเปนอยางด1ี19

๑๒๐ 

 ๑๓. บางกรณีในการปฏิบัติหนาท่ีของทนายอาจจะตองเจอกับปญหาท่ีมีความผิดชั้นมีการ

แทรกแซงของอํานาจอ่ืนๆเพ่ือบีบบังคับใหทนายความปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในสวนนี้สภาพจิตใจของ

ทนายจะตองไดรับการฝกฝนใหมีความเขมแข็งไมหวั่นไหวจะถือหลักจริยธรรมเปนใหญ120

๑๒๑  

 ๑๔. ทนายความจะตองไดรับการฝกฝนใหมีความอดทนตอความยากลําบากท้ังกายท้ังใจ 

เชื่อวาทนายความทุกคนจะตองประสบปญหาเหลานี้ แตก็ข้ึนอยูกับวาใครท่ีฝกฝนและอบรมตนเองมา

กอนก็จะไดเปรียบ สามารถแกไขปญหาไดอยางงายดาย121

๑๒๒ 

 ๑๕. ตองไดรับการฝกฝนใหมีความอดทนตอความยากลําบากทางกายเจอรางกายจะตอง

มีความแข็งแรงทนตอสภาพการปฏิบัติหนาท่ีในสภาวะท่ีมีความซับซอน หรือจําเปนตองปฏิบัติหนาท่ี

รวมกับเจาหนาท่ีตํารวจ122

๑๒๓  

 ๑๖. ความอดทนก็ตองมีประจําจิตใจของทุกคน เหมือนคําพูดท่ีวา ไมมีความอดทนเปน

ทนายไมได เพราะงานของทนายความนั้นมีความซับซอน ไดเก่ียวเนื่องกับผูไดประโยชนและเสีย

ประโยชน123

๑๒๔ 

 ๑๗. ตองมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน ถึงแมวาในเชิงปฏิบัติจะกระทําไดโดยยากแตถา

หากเปนไปตามหลักจริยธรรมแลวก็จําเปนท่ีจะตองอดทนทําตอไปดวยความเรียบรอยดีงาม124

๑๒๕ 

                                           

 
๑๑๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐, วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๑๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๒๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๒๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๒๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔, วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๒๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๒๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๒๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๐ 

 ๑๘. ความอดทนจะเกิดข้ึนไดก็จากการฝกฝนเม่ือเจอกับสถานการณตางๆท่ีทนไดยากเจอ

บอยๆ เขาก็จะเกิดความเคยชินสามารถทนตอสถานการณเชนนั้นได เชน ความยากลําบากในการ

เดินทางไปวาความหรือการปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีหางไกล125

๑๒๖ 

 สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยฆราวาสธรรม ๔ ดานทมะ การฝกตนสรุปไดวา

ประกอบดวยฝกปฏิบัติไมมีความอดทนในการปฏิบัติหนาท่ีมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความยินดี

เขมแข็งไมหวั่นไหวอดทนตอสถานการณตาง ๆ ท้ังความยากลําบากทางกายและทางจิตใจซ่ึงจะตอง

ผานกระบวนการของการฝกอบรมและพัฒนาจากหนวยงานท่ีเก่ียวขององคกรและจะตองฝกใหเกิด

ความอดทนดวยตนเองจากประสบการณท่ีไดสั่งสมมา 
 

ตารางท่ี ๔.๒๘ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัย

ฆราวาสธรรม ๔ ดานขันติ ความอดทน 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี 
ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท ี่ 

๑. ฝกปฏิบัติหนาท่ีดวยความอดทน ๖ ๒,๓,๕,๑๑,๑๖,๑๘ 

๒. มุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ี ๕ ๖,๗,๙,๑๒,๑๗ 

๓. เขมแข็งไมหวั่นไหว ๓ ๑,๑๐,๑๓ 

๔. อดทนตอความยากลําบากทางกาย ๒ ๘,๑๔ 

๕. ทดทนตอความยากลําบากทางใจ ๒ ๔,๑๕ 

 

  

                                           

 
๑๒๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘, วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๑ 

 จากตารางท่ี ๔.๒๙ ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยฆราวาสธรรม ๔ ดานขันติ ความอดทน สามารถ

สรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๔. ดานจาคะ การเสียสละ 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผล

การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัยฆราวาสธรรม ๔ 

ดานจาคะ การเสียสละ มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. มีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนมนุษยดวยกันเพ่ือนรวมงานและชวยเหลือลูกความผู

ขาดทุนทรัพย ตามสมควร126

๑๒๗ 

 ๒.  ตองรู จักการเสียสละเวลาเ พ่ือบํา เ พ็ญประโยชนตอสาธารณะหนุยใช เวลา

นอกเหนือจากการทํางานบริการสังคมโดยการใหคําปรึกษาดานกฎหมายหรือในเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ี

สังคมตองการ127

๑๒๘  

 ๓. ตองมีชวงเวลาท่ีทนายความจะเสียสละเวลาอันเปนสวนตนเองทําประโยชนเพ่ือองคกร

และสังคมท่ีเปนการแสดงถึงความมีน้ําใจและการมีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจ128

๑๒๙  

                                           

 
๑๒๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๒๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๒๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓, วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

ฝกปฏิบัติหนาท่ีดวยความอดทน 

ขันติ  

ความอดทน 

มุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ี 

เขมแข็งไมหวั่นไหว 

อดทนตอความยากลําบากทางกาย 

อดทนตอความยากลําบากทางใจ 

แผนภาพท่ี ๔.๗ ขันติ ความอดทน 



 

๑๕๒ 

 ๔. ตองสงเสริมสนับสนุนใหมีการบริจาคทรัพยในการทําบุญและชวยเหลือสังคมในโอกาส

ตาง ๆ ซ่ึงจะเปนการฝกใหทนายความเกิดความเอ้ือเฟอเผื่อแผรูจักบริจาคสละประโยชนสุขสวนตน

ผูอ่ืนเปนการแบงปนหยิบยื่นความสุขใหกับคนในสังคม129

๑๓๐  

 ๕. ในบางคราวท่ีสังคมตองการความชวยเหลือทนายความตองพรอมท่ีจะใหการชวยเหลือ

โดยสละประโยชนสุขสวนตนเพ่ือสังคมโดยรวมไมเห็นแกไดฝายเดียวมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ130

๑๓๑  

 ๖. การแบงปนน้ําใจชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันจะเปนการสรางสันติสุขใหเกิดข้ึนใน

สังคมประเทศชาติบานเมือง 131

๑๓๒  

 ๗. การสงเคราะหผูยากไรหรือการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสหรือผูประสบภัยเปน

คุณสมบัติหนึ่งท่ีทนายความพึงมี สภาทนายความไมละเลยในจุดนี้สงเสริมสนับสนุนใหทนายความมี

จิตเอ้ือเฟอเผื่อแผ ซ่ึงเปนคุณสมบัติอันพึงประสงค132

๑๓๓  

 ๘. ทนายความจะไดรับการฝกอบรมใหเปนผูรูจักเสียสละเวลาอันมีคาของตนเพ่ือบําเพ็ญ

ประโยชนแกสังคม ใหคําปรึกษาทางดานกฎหมายเปนท่ีพ่ึงจะสังคม133

๑๓๔ 

 ๙. ในการฝกอบรมสภาทนายความฝกใหทนายความทุกคนตองรูจักในการเสียสละเพ่ือ

สังคมสวนรวมปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืนองคกรและประเทศชาติเพ่ือฝกใหเปนผูท่ีมีน้ําใจ

ชวยเหลือเอ้ือเฟอแบงปนซ่ึงกันและกัน134

๑๓๕  

 ๑๐.ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาหรือจําเลยเปนผูเสียประโยชนแตไมสามารถเขาถึงทนายความ

ได ก็จะตองอาศัยการเสียสละจากทนายความท่ีผานการฝกอบรมใหความชวยเหลือปกปองสิทธิ์อัน

ชอบธรรมเอาไว และธํารงรักษาไวซ่ึงคุณงามความดีตามหลักจริยธรรม135

๑๓๖ 

 ๑๑. นอกเหนือจากการทําตนใหเปนประโยชนตอองคกรแลวทนายความยังตองฝกฝนใหมี

จิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผรูจักสงเคราะหผูตกทุกขไดยากผูประสบปญหาหรือภัยพิบัติตาง ๆ ท่ีรับความทุกข

ยากเดือดรอนเหลานั้นตามความเหมาะสม136

๑๓๗ 

                                           

 
๑๓๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๓๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๓๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๓๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๓๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๓๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๓๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐, วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๓๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๓ 

 ๑๒. ตองฝกใหเปนผูรูจักทําบุญบริจาคงานหรือวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพ่ือชวยเหลือสังคม

ตามโอกาสท่ีเหมาะสม137

๑๓๘ 

 ๑๓. ทนายทุกคนจะไดรับการสงเสริมจริยธรรมใหมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปน ตอเพ่ือน

มนุษยและบําเพ็ญสาธารณประโยชนคืนใหกับสังคม จะเห็นในสื่อตาง ๆ ท่ีมีการนําเสนอทนาย

ชวยเหลือประชาชนท่ีถูกดําเนินคดีโดยไมชอบ138

๑๓๙  

 ๑๔. ทนายทุกคนท่ีเขารวมโครงการจะไดรับการฝกฝนใหเปนผูรูจักเสียสละประโยชนตน

เพ่ือสวนรวมแบงเวลาเพ่ือบําเพ็ญสาธารณประโยชนชวยเหลือสังคมมีขาวท่ีประเทศประสบปญหาภัย

พิบัติตางๆก็ไดมีการรวมตัวกันบริจาคขาวของเครื่องใชปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือนําไปชวยเหลือสังคม139

๑๔๐ 

 ๑๕. ภารกิจนอกเหนือจากการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย และการวาความก็จะมีกิจกรรม

ท่ีชวยเหลือสังคม ไดมีโอกาสชวยผูประสบภัยพิบัติก็จะมีการรวมตัวกันบริจาคเงินหรือขาวของ

เครื่องใชท่ีเปนประโยชนใหการชวยเหลือ140

๑๔๑  

 ๑๖. ทนายจะไดรับการฝกฝนอบรมท้ังในสวนของจริยธรรมมารยาทไดสวนหนึ่งก็คือการ

บําเพ็ญสาธารณประโยชนเสียสละเวลาวางใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกประชาชนผูเดือดรอน141

๑๔๒ 

 ๑๗. คุณสมบัติหนึ่งท่ีทนายความไดถูกฝกใหมีก็คือการท่ีมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือน

รวมงานตอเพ่ือนมนุษย142

๑๔๓ 

 ๑๘. หนาท่ีหลักของทนายคือการวาความใหคําปรึกษาดานกฎหมาย ในการปฏิบัติหนาท่ี

จะตองมีหลักคือมีจริยธรรม เปนคุณธรรมประจําใจ ซ่ึงจะแสดงออกใหเห็นไดผานกิจกรรมตางๆ หรือ

แมแตการทําประโยชนเพ่ือสังคม ใหการชวยเหลือสังคม บําเพ็ญสาธารณประโยชน143

๑๔๔  

 สรุปไดวา ประกอบดวยการเสียสละประโยชนสุขสวนตนเพ่ือองคกรเพ่ือนมนุษยและ

สังคมประเทศชาติ มีน้ํ า ใจไมตรีแบงปนเ อ้ือเฟอ เผื่อแผและเสียสละเวลาวางเ พ่ือบําเ พ็ญ

สาธารณประโยชนดวยจิตอาสาบริจาคเงินหรือปจจัยพ้ืนฐานเปนอ่ืนชวยเหลือสังคมชวยเหลือ

ผูประสบภัยผูดอยโอกาส ซ่ึงเปนสวนแสดงออกใหเห็นวาทนายความใดปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมมี

                                           

 
๑๓๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๓๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๔๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔, วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๔๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๔๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๔๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๔๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘, วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๔ 

ความประพฤติท่ีดีมีความเสียสละ ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีบงบอกวาการบริหารงานบริการสนับสนุนสงเสริม

ทางจริยธรรมมีประสิทธิผล 
 

ตารางท่ี ๔.๒๙ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นปจจัย

ฆราวาสธรรม ๔ ดานจาคะ การเสียสละ 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี 
ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท ี่ 

๑. เสียสละประโยชนสุขสวนตนเพ่ือองคกรและสังคม ๕ ๓,๕,๙,๑๐,๑๘ 

๒. มีน้ําใจแบงปนเอ้ือเฟอเผื่อแผ ๔ ๑,๖,๑๓,๑๗ 

๓. เสียสละเวลาเพ่ือบําเพ็ญประโยชน ๓ ๒,๘,๑๖ 

๔. บริจาคทรัพยทําบุญ/ชวยเหลือสังคม ๓ ๔,๑๒,๑๔ 

๕. สงเคราะหผูประสบภัย/ผูดอยโอกาส ๓ ๗,๑๑,๑๕ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓๐ ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชปูถัมภ ในประเด็นปจจัยฆราวาสธรรม ๔ ดานจาคะ การเสียสละ สามารถ

สรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เสียสละประโยชนสุขสวนตนเพ่ือองคกรและสังคม 

จาคะ  

การเสียสละ 

มีน้ําใจแบงปนเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

เสียสละเวลาเพ่ือบําเพ็ญประโยชน 

บริจาคทรัพยทําบุญ/ชวยเหลือสังคม 

สงเคราะหผูประสบภัย/ผูดอยโอกาส 

แผนภาพท่ี ๔.๘ จาคะ การเสียสละ 



 

๑๕๕ 

 ๔.๒.๓ การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ 

 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ผูวิจัยจะไดนําเสนอเปนลําดับดังตอไปนี้ 

 ๑. ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร มีผล

การวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. การฝกฝนอบรมจริยธรรมและสงเสริมจะทําใหองคกรปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

ทุกคนรับรูวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรเดียวกันไมเกิดความแตกแยกในหมูคณะ144

๑๔๕  

 ๒. เม่ือทุกคนภายในองคกรมีจริยธรรมจะสงผลใหองคกรมีความสุขและจะปฏิบัติงานไป

ในทางเดียวกันทุกคนเปนเพ่ือนกันใหคําแนะนําปรึกษาเปนกัลยาณมิตรตอกันสงผลใหองคกร

เจริญรุงเรืองตอไปอยางยั่งยืน145

๑๔๖  

 ๓. ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีไดรับการพัฒนาแลวก็คือองคกรจะ

มีความเปนเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกันทุกคนไดรับสิทธิประโยชนเปนอยางเดียวกันทํางานก็ทํา

เหมือนกันมีเรื่องราวอะไรท่ีเกิดข้ึนก็ปรึกษาหารือกัน146

๑๔๗  

 ๔. เม่ือมีการสงเสริมจริยธรรมใหเกิดข้ึนกับทนายท่ัวประเทศสิ่งท่ีตามมาก็คือองคกรแตละ

องคกรจะมีความเปนเอกภาพและจะเปนเครือขายซ่ึงกันและกันท่ีจะรวมกันสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมความดีงามใหเกิดข้ึนในสังคม147

๑๔๘  

 ๕. องคกรจะเกิดมีพลังเปนพลังแหงความสามัคคีท่ีทุกคนภายในองคกรอยูภายใตกรอบ

ของจริยธรรมเดียวกันปฏิบัติหนาท่ีอยางชอบธรรม สงผลใหองคกรประสบความสําเร็จและ

เจริญรุงเรืองตอไป148

๑๔๙  

                                           

 
๑๔๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๔๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๔๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓, วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๔๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๔๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๕๖ 

 ๖. การสงเสริมจริยธรรมจะสงผลใหองคกรมีความเปนเอกภาพเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันซ่ึงจุดนี้สําคัญมากโดยท่ัวไปและองคกรตาง ๆ จะแบงงานกันทําและ

โดยมากก็จะทํากันไปคนละทิศละทางเม่ือมารวมกันก็พอไดแตไมมีความเปนเอกภาพ149

๑๕๐  

 ๗. จะชวยลดปญหาความขัดแยงใหเกิดข้ึนระหวางองคกรไดเพราะเหตุจากการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมใหกับทนายความแตละองคกรก็จะมีทนายความท่ีมีความรูความสามารถพรอมท้ัง

กับมีคุณธรรมจริยธรรม150

๑๕๑  

 ๘. เม่ือมีจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนภายในองคกรแลวก็จะไมมีการปฏิบัติผิดหลักจริยธรรมทุกฝาย

ก็จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซ่ึงจะสงผลดีตอองคกรทําใหทุกคนไดรับสิทธิประโยชนอยางเทาเทียมกันการ

บริหารจัดการไมวาจะเปนการบริหารงานบุคคลหรือดานอ่ืน ๆ ก็จะบริหารจัดการดวยความงายดาย

ในจากบุคลากรขององคกรนั้นมีคุณธรรมจริยธรรม151

๑๕๒ 

 ๙. ความสามัคคีเปนตัวบงบอกวาจริยธรรมไดถูกสรางข้ึนในองคกรตัวอยางสหกรณองคกร

ยังมีหลายฝายหลายกกหลายเราไมเปนเอกภาพกันนั่นแสดงวาจริยธรรมยังไมเกิดข้ึนในองคกรการ

สงเสริมและสนับสนุนใหทนายความปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมจะสามารถสรางความเปน

เอกภาพใหกับองคกรไดเปนอยางด1ี52

๑๕๓  

 ๑๐. เม่ือทุกคนปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรมแลวก็จะไมมีใครเอาเปรียบใครมีแต

เปนเพ่ือนเปนพ่ีเปนนองกันมีความสมานฉันทเพ่ือเผยแพรซ่ึงกันและกันเปนภาพแหงความอบอุนท่ี

เกิดข้ึนภายในองคกร153

๑๕๔  

 ๑๑. สิทธิประโยชนท่ีจะพึงไดรับอยางเทาเทียมกันเปนผลท่ีเกิดจากการท่ีทุกคนทุกฝายมี

จริยธรรม ปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรม จะเปนการสรางความสมานฉันทใหเกิดแกกันและ

กันมีความรักความผูกพันเหมือนกัน154

๑๕๕  

 ๑๒. ทุกคนจะมีเปาหมายอยางเดียวกันและดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันซ่ึงเปนสิ่งท่ี

ผูบริหารองคกรตองการใหเปนไปการท่ีบุคลากรในองคกรมีความรักความสามัคคีสมัครสมานกันจะ

สามารถสรางประสิทธิผลใหเกิดข้ึนในองคกรได155

๑๕๖ 

                                           

 
๑๕๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๕๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๕๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๕๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๕๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐, วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๕๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๕๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๗ 

 ๑๓. ในเบื้องตนจะเกิดการสรางเครือขายภายในองคกรข้ึนตอจากนั้นก็จะมีพลังนําไปสู

การสรางเครือขายภายนอกองคกรซ่ึงเปนภาคีเครือขายคุณธรรมท่ีมีการปฏิบัติตนตามหลักของ

จริยธรรมทนาย156

๑๕๗ 

 ๑๔. องคกรเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเปนเอกภาพสรางองคกรท่ีมีความ

เขมแข็งพรอมท่ีจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ157

๑๕๘ 

 ๑๕. ผลท่ีจะเกิดจากการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังองคกรโดยท่ีปฏิบัติตนภายใตกรอบ

จริยธรรมเดียวกันก็คือความท่ีองคกรเปนองคกรท่ีนาอยูรับทราบในกระบวนการทํางานและเปาหมาย

ขององคกรรวมกันเม่ือองคกรประสบผลสําเร็จก็ไดรับผลอยางเหมาะสมและเทาเทียมกัน158

๑๕๙ 

 ๑๖. การสงเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมกับทนายจะสงผลใหองคกรนั้นมีความ

เขมแข็งและมีความเปนเอกภาพทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจก็จะสงผลตอไปยังสังคมโดยรวม

ซ่ึงจะไดรับประโยชนจากการท่ีสถาบันทางกฎหมายปฏิบัติตนไดถูกตองตามหลักจริยธรรมและมีความ

เขมแข็งเชนนานาอารยประเทศ159

๑๖๐ 

 ๑๗. สังคมก็จะเกิดความสงบสุขเพราะทุกภาคสวนมีคุณธรรมจริยธรรมการวาความก็จะ

งายข้ึนเพราะทุกคนมีจริยธรรมไมละเมิดจริยธรรมของทนายความ160

๑๖๑ 

 ๑๘. จะสามารถสรางความเปนเอกภาพใหเกิดข้ึนในองคกรไดตอจากนั้นก็จะขยายไปสู

องคกรภาครัฐระดับประเทศสามารถสรางภาพพจนท่ีดีใหเกิดข้ึนกับวงการทนายความท่ีจะสรางความ

ไววางใจใหเกิดข้ึนกับสังคมไดเพราะการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมเก่ียวกัน161

๑๖๒ 

 สรุปไดวา การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร ประกอบดวยองคกรมีความเปนเอกภาพเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันทุกคนภายในองคกรปฏิบัติหนาท่ีไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสมานฉันทกัน

ซ่ึงจะสงผลใหองคกรนั้นมีพลังสามารถสรางภาคีเครือขายแหงความเปนสมณะฉันกับองคกรภายนอก

ได ไดรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนภายในองคกรอยางเหมาะสมและเทาเทียมกันทุกคนปฏิบัติงานดวย

ความเสมอภาคชวยเหลือเก้ือกูลกันเปนกัลยาณมิตรตอกัน 
 

                                           

 
๑๕๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๕๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔, วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๕๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๖๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๖๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๖๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘, วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๕๘ 

ตารางท่ี ๔.๓๐ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม

ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใน

องคกร 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี 
ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท ี่ 

๑. องคกรมีความเปนเอกภาพ ๖ ๓,๕,๙,๑๔,๑๖,๑๘ 

๒. มีองคกรภาคีเครือขายท่ีมีความสมานฉันท ๔ ๔,๗,๑๓,๑๗ 

๓. ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ๓ ๑,๖,๑๒ 

๔. ไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน ๓ ๘,๑๑,๑๕ 

๕. เปนกัลยาณมิตรตอกัน ๒ ๒,๑๐ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓๑ การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ใน

พระบรมราชูปถัมภ ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร สามารถสรุปเปนแผนภาพได

ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

องคกรมีความเปนเอกภาพ 

ความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันใน

องคกร 

มีองคกรภาคีเครือขายท่ีมีความสมานฉันท 

ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

ไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน 

เปนกัลยาณมิตรตอกัน 

แผนภาพท่ี ๔.๙ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร 



 

๑๕๙ 

 ๒. ดานการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ดานการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. เม่ือทุกฝายมีคุณธรรมจริยธรรมแลวก็จะเกิดการกระจายอํานาจเพ่ือลดกระบวนการ

ของการปฏิบัติงานลงได162

๑๖๓  

 ๒. เม่ือมีการสงเสริมสนับสนุนดานคุณธรรมจริยธรรมแลวก็จะสงผลใหเกิดกระบวนการใน

การปฏิบัติงานท่ีจะสรางความเปนธรรมใหกับทุกฝายได163

๑๖๔  

 ๓. เม่ือโลกมีการเปลี่ยนไปองคกรในภาครัฐเอกชนตาง ๆ ก็ตางปฏิบัติงานและสราง

ตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานใหมีหลักจริยธรรมและคุณธรรมเขามาเก่ียวของดวย พรอมท้ังหลักธรรมาภิ

บาลเม่ือเราสงเสริมและสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมของทนายความวาจะสามารถทําใหเราปรับตัวเขา

กับสภาพแวดลอมขององคกรภายนอกได164

๑๖๕  

 ๔. สถานการณปจจุบันทุกวันนี้มีเหตุเกิดข้ึนมากมายก็คือเม่ือสภาพเศรษฐกิจแยลงก็เกิด

การทําผิดกฎหมายเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน เม่ือสภาทนายความมีการสงเสริมสนับสนุน

ทนายความในสวนของจริยธรรมและคุณธรรมแลววาจะสามารถสรางทนายความท่ีมีคุณภาพใหเกิด

ข้ึนมาได ซ่ึงจะสงผลไปยังองคกรทําใหองคกรนั้นมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบรับ

กับความตองการของสังคมท่ีตองการทนายความท่ีมีคุณภาพ165

๑๖๖ 

 ๕. หลายองคกรพยายามท่ีจะสรางกระบวนการทํางานท่ีถูกตองเหมาะสมและเปนธรรม

แตก็ไมสามารถสรางใหเกิดข้ึนไดเนื่องจากวาบุคลากรภายในองคกรนั้นขาดจริยธรรมและเม่ือมีการ

สงเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมโดยสภาทนายความเปนตัวกลางในการสงเสริมก็จะสงผลใหองคกร

สามารถสรางกระบวนการในการทํางานท่ีจะทําใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝายได166

๑๖๗ 

 ๖. การสงเสริมใหทนายความมีคุณธรรมจริยธรรมผลท่ีไดคือไดรับการตอบรับจากสังคมท่ี

ดีสังคมใหความไววางใจกับสถาบันทางกฎหมายเม่ือรวมงานกันแลวก็จะเกิดความพึงพอใจ167

๑๖๘ 

                                           

 
๑๖๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๖๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๖๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓, วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๖๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๖๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๖๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๖๐ 

 ๗. องคกรจะเกิดการปรับตัวเพ่ือเขากับสภาพแวดลอมในปจจุบันก็คือสถานการณใน

ปจจุบันนั่นเองพรอมท่ีจะรับมือในความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนทางสังคมพ่ีมีความตองการดานการให

การปรึกษาเก่ียวกับกฎหมายทุกวันนี้จะเห็นวามีคดีความเกิดข้ึนมากมายมีเรื่องของการฟองรองนับไม

ถวนเกิดข้ึนทุกวันและคนนั้นก็ตองการทนายความท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลัก

จริยธรรม168

๑๖๙ 

 ๘. เม่ือมีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดข้ึนในองคกรแลวก็จะเกิดการปรับโครงสราง

องคกรท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันท่ีจะเปนตัวสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของทนายความยิ่ง ๆ ข้ึนไป169

๑๗๐ 

 ๙. เหมือนทุกคนมีความเห็นเดียวกันและมีคุณธรรมจริยธรรมเสมอกันจะเกิดการปรับตัว

ของกระบวนการทํางานท่ีใหทุกสวนนั้นสามารถปฏิบัติงานรวมกันและใหเกิดความดีความงาม 

กลาวคือความเปนธรรมเกิดข้ึนกับทุกไฟล170

๑๗๑ 

 ๑๐. จะเกิดการปรับโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมก็คือการท่ีองคกรท้ัง

องคกรเปนองคกรแหงจริยธรรมมีการปรับพนักงานเพ่ิมเติมในสวนของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับทนายเขามา171

๑๗๒ 

 ๑๑. สภาพสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมตะวันตกและทุนนิยมสรางความ

ตองการใหเกิดข้ึนในระดับบุคคลและองคกรซ่ึงบางครั้งก็เปนการเอารัดเอาเปรียบกัน ผูท่ีจะชวย

คลี่คลายสถานการณเหลานั้นไดก็คือทนายความท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตปฏิบัติตนตามหลักของ

จริยธรรมใหคําปรึกษาดานกฎหมายอยางตรงไปตรงมาไมเห็นแกประโยชน172

๑๗๓ 

 ๑๒. ลูกความก็จะมีความพึงพอใจเนื่องจากวา ทนายความมีจริยธรรมก็เกิดความสบายใจ

บางจะไมถูกรังแกหรือถูกเอาเปรียบหรือขูดรีดประโยชน173

๑๗๔ 

 ๑๓. การกระจายอํานาจจะเปนมิติใหมท่ีเกิดข้ึนจากการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหเกิด

ข้ึนกับทนายความซ่ึงแตเดิมนั้นบริหารงานกันในลักษณะของศูนยรวมอํานาจ แตเม่ือมีการสงเสริม

                                           

 
๑๖๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๗๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๗๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๗๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐, วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๗๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๗๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๖๑ 

คุณธรรมจริยธรรมจนถึงข้ันท่ีเปนหนึ่งอันเดียวกันทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมอยางเทาเทียมกันก็

สามารถท่ีจะกระจายอํานาจการบริหารงานออกไปได174

๑๗๕  

 ๑๔. จะสงผลใหเกิดการพัฒนากระบวนการใหบริการหรือการทํางานท่ีมีความเหมาะสม

สอดคลองกับสถานการณปจจุบันท่ีเกิดข้ึน175

๑๗๖ 

 ๑๕. จริยธรรมก็เปรียบเสมือนหนึ่งเกราะปองกันท่ีทําใหทนายความไมปฏิบัติตนในทางท่ี

ผิด การปฏิบัติงานก็จะมีมาตรฐานเดียวกันซ่ึงสามารถทํางานรวมกันไดแตการทํางานเปนทีมและ

ทดแทนซ่ึงกันและกันได176

๑๗๗  

 ๑๖. กระบวนการทํางานก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปเพ่ือใหมีความสอดคลองกับหลักจริยธรรม

ซ่ึงจะตองปรับตัวกันครั้งใหญ ท้ังโครงสรางองคกรกระบวนการทํางานท่ีจะสามารถสรางความพึงพอใจ

ใหเกิดข้ึนกับทุกฝายไดโดยมีจริยธรรมเปนเง่ือนไขสําคัญ177

๑๗๘ 

 ๑๗. การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแลวตองมีการปรับโครงสรางองคกรเพ่ือใหสอดคลอง

กันดวยมีบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการขับเคลื่อนในสวนของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเขามาสวน

งานตาง ๆ ก็จะตองมีการปรับกระบวนการทํางานท่ีอาจจะตองเหลือเวลาในการทบทวนบทบาทของ

ตนเองเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมเรื่องกิจกรรมท่ีจะตองทํารวมกันภายในองคกรดวย178

๑๗๙ 

 ๑๘. แนนอนอยูแลววาเม่ือองคกรเกิดการปรับตัวมีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตัว

ทนายความก็จะตองเกิดการปรับตัวเพ่ือใหเขากับสภาพแวดลอมขององคกร เม่ือผูนําองคกรเนนเรื่อง

คุณธรรมจรยิธรรม ทุกคนในองคกรก็จะมีคานิยมเดียวกัน179

๑๘๐ 

 สรุปไดวา การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ดานการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม มีประเด็นท่ีสําคัญคือการปรับ

องคกรใหเขากับสถานการณปจจุบันเพ่ือสรางความถูกตองและเหมาะสมสรางความเปนธรรมใหเกิด

ข้ึนกับทุกฝาย เกิดการกระจายอํานาจโดยมีเหตุผลวาเม่ือบุคลากรมีจริยธรรมก็สามารถกระจาย

อํานาจแบงงานกันทําไดดวยความไววางใจซ่ึงกันและกัน องคกรจะเกิดการปรับตัวของโครงสราง

องคกรเพ่ือใหสอดคลองกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยอาจจะมีบุคลากรท่ีจะเขามาสงเสริม

                                           

 
๑๗๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๗๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔, วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๗๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๗๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๗๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๘๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘, วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๖๒ 

สนับสนุนพรอมท้ังขับเคลื่อนจริยธรรมภายในองคกร และเกิดกระบวนการในการใหบริการท่ีสราง

ความพึงพอใจใหเกิดข้ึนกับทุกฝายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๑ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม

ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ดานการปรับตัวขององคกรให

สอดคลองกับสภาพแวดลอม 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี 
ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท ี่ 

๑. องคกรเกิดการปรับตัวเขากับสถานการณปจจุบัน ๕ ๓,๔,๗,๑๑,๑๘ 

๒. เกิดการสรางกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม ๔ ๒,๕,๙,๑๔ 

๓. เกิดการกระจายอํานาจ ๓ ๑,๑๓,๑๕ 

๔. เกิดการปรับตัวโครงสรางองคกรเพ่ือใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมในปจจุบัน ๓ ๘,๑๐,๑๗ 

๕. เกิดการปรับกระบวนการใหบริการเพ่ือใหเกิดความพึง

พอใจกับทุกฝาย ๓ ๖,๑๒,๑๖ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓๒ การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ใน

พระบรมราชูปถัมภ ดานการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม สามารถสรุปเปน

แผนภาพไดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคกรเกิดการปรับตัวเขากับสถานการณปจจุบัน 

การปรับตัวของ

องคกรใหสอดคลอง

กับสภาพแวดลอม 

เกิดการสรางกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

เกิดการกระจายอํานาจ 

เกิดการปรับตัวโครงสรางองคกรตามสภาพแวดลอม 

มีการใหบริการเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจกับทุกฝาย 

แผนภาพท่ี ๔.๑๐ การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม 



 

๑๖๓ 

 

 ๓. ดานการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ดานการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับ

สังคม มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. การสรางองคกรท่ีมีวัฒนธรรมท่ีดีมีจริยธรรมอันงดงามเปนการกําหนดเปาหมายท่ีพึง

ประสงคขององคกรในระดับชาติและนานาชาติซ่ึงการดําเนินการในลักษณะนี้เปนการดําเนินการของ

องคกรท่ีไดมาตรฐาน ยกระดับองคกรสูความเปนผูนําทางดานจริยธรรม180

๑๘๑ 

 ๒. องคกรจะเกิดการปรับตัวใหมีจริยธรรมภายในองคกร เพ่ือใหสอดคลองกับการเปน

สังคมท่ีมีวัฒนธรรมและการปรับตัวขององคกร ใหมีจริยธรรมนั้นเปนการปรับตัวเพ่ือสรางพลังทาง

สังคมใหเปนองคกรแหงวัฒนธรรมท่ีพรอมจะทํางานเพ่ือสังคมและประเทศชาติตอไปได181

๑๘๒ 

 ๓. วัฒนธรรมทางสังคมท่ีเก่ียวกับกฎหมาย จะเปนวัฒนธรรมท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตมี

คุณธรรมและจริยธรรมทํางาน เพ่ือปกปองและพิทักษความดีเพ่ือประโยชนแกสังคมได182

๑๘๓ 

 ๔. ในยุคท่ีมีการระบาดของไวรัส covid-๑๙ และยุคท่ีเศรษฐกิจในชวงขาลงสิ่งท่ีสังคม

ตองการ องคกรท่ีเขามาใหความชวยเหลือและเปนท่ีพ่ึงทางกฎหมายเพ่ือตอสูกับอํานาจมืดตางๆ ท่ี

สงผลใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันและความไมเสมอภาคทางสังคม183

๑๘๔ 

 ๕. การสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมแผนกองคกร เปนการสรางคานิยมท่ีดีใหเกิดข้ึน

ภายในองคกรเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรไดมีคุณธรรมจริยธรรม องคกรท่ีดําเนินการในลักษณะนี้จะเปน

ตอนท่ีเรียกวาเปนผูนําดานจริยธรรม และลักษณะของการลงทุนจะมองถึงผลกําไรและผลตอบแทนท่ี

ไดมามากกวาคุณธรรมและจริยธรรม184

๑๘๕ 

 ๖. ยุคปจจุบันองคกรตางๆ ไดปรับตัวใหเขากับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

องคกรโดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานท่ีอยูในกํากับของภาครัฐจะตองดําเนินการอยูภายใตหลักธรรมาภิ

                                           

 
๑๘๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๘๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๘๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓, วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๘๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๘๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๖๔ 

บาล ดังนั้นการท่ีสภาทนายความสงเสริมการคุณธรรมจริยธรรมนี้ เปนการปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมขององคกรท่ีเปนภาคีเครือขายซ่ึงกันและกัน185

๑๘๖  

 ๗. โดยแมสลองสื่อสังคมจะยอมรับนะกอนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในเฉพาะอยางยิ่งถา

บุคลากรขององคกรตางๆ ไดรับการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมแลวก็จะสงผลโดยรวมตอองคกร 

และภาพลักษณขององคกรท่ีสามารถสรางความนาเชื่อถือและเปนท่ียอมรับของสังคมได186

๑๘๗  

 ๘. ภาพลักษณของทนายความไมซ้ือท่ีเราไดพบเห็นตาง ๆ สวนมากจะอยูในภาพแต

สําหรับสภาทนายความท่ีมีการสงเสริมและสนับสนุนดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากรแลว จะ

สามารถกอบกูภาพลักษณท่ีดีของทนายความท่ีอยูในสังกัดสภาทนายความไดเปนอยางด1ี87

๑๘๘ 

 ๙. ประชาชนตางใหการยอมรับและไววางใจทนายความท่ีผานการฝกอบรมและสงเสริม

จริยธรรมจากสภาทนายความ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรึกษาเรื่องคดีความตาง ๆ โดยไมมีคาใชจาย

188

๑๘๙  

 ๑๐. สภาทนายความเปนองคกรท่ีสังคมยอมรับมาเปนเวลาชานาน ประชาชนท่ีเกิดปญหา

ทางดานคดีความท่ีไมสามารถหาทางออกได จะบอกตอกันเสมอวาใหไปปรึกษาสภาทนายความหรือ

ทนายความท่ีอยูในสังกัดของสภาทนายความ คือไดรับการฝกอบรมและข้ึนทะเบียนกับสภา

ทนายความ189

๑๙๐ 

 ๑๑. ปจจุบันเกิดคดีความเปนจํานวนมากประชาชนตองการทนายความท่ีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมดังนั้นองคกรกฎหมาย ท่ีมีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมจึงเปนท่ีตองการของสังคม190

๑๙๑  

 ๑๒. การสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมจะสงเสริมใหองคกรทางกฎหมายมีคุณธรรม

ปฏิบัติงานหรือหนาท่ีดวยความถูกตองซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงเปนท่ีตองการของสังคมในปจจุบัน191

๑๙๒ 

 ๑๓. องคกรทางดานกฎหมายจะมีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเนนในเรื่องนี้เปน

สําคัญ 192

๑๙๓ 

                                           

 
๑๘๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๘๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๘๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๘๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๙๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐, วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๙๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๙๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๙๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๖๕ 

 ๑๔. สังคมปจจุบันเนนในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานโดยการ

ประสานงานระหวางขอความตางๆ ในภาครัฐแตละองคกรมีคุณธรรมจริยธรรมจะทําใหการติดตอ

ประสานงานนั้นเปนไปไดอยางสะดวกราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ยิ่งทุกวันนี้องคกรตางๆ ในเรื่อง

จริยธรรมอยางนั้นเราก็ตองพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรเพ่ือใหสอดคลองกับวัฒนธรรมทาง

สังคม193

๑๙๔ 

 ๑๕. องคกรท่ีขาดการสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรทุกวันนี้อยูยาก

เนื่องจากสังคมจะใหการยอมรับและไววางใจองคกรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของสภาทนายความจึงเปนเรื่องปองกันและยืนยันไดวาองคกรทางกฎหมายหรือบุคลากร

ทางกฎหมายท่ีข้ึนทะเบียนกับสภาทนายความนั้นไดรับการสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม194

๑๙๕  

 ๑๖. การท่ีสภาทนายความสงเสริมสนับสนุนดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากรทาง

กฎหมายก็เปนการสรางความไววางใจใหเกิดข้ึนกับสังคม สังคมจะใหการยอมรับบุคลากรทาง

กฎหมายท่ีผานการอบรมคุณธรรมจริยธรรมมาเปนท่ีเรียบรอยแลว พูดงาย ๆ วาบุคลากรท่ีผานการ

สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมจากสภาทนายความนั้นไววางใจได195

๑๙๖ 

 ๑๗. เม่ือองคกรสงบุคลากรเขารับการอบรมและพัฒนาสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมกับ

สภาทนายความจะเปนพลังใหเกิดการปรับตัวของบุคลากรในองคกรท่ีจะสงผลใหองคกรนั้นมีการ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเกิดความสงสัยไดรับความไววางใจจากสังคม196

๑๙๗ 

 ๑๘. องคกรทางกฎหมายตางพัฒนาองคกรของตนใหเปนผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ

จะเปนเครื่องบงบอกไดวาเปนองคกรท่ีมีมาตรฐาน มีความซ่ือสัตยสุจริตตอลูกความ197

๑๙๘  

 สรุปไดวา การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ดานการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม องคกรท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุน

ทางดานคุณธรรมจริยธรรมของสภาทนายความ จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับองคกรท่ีมี

การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมทางสังคมและมีความสอดคลองกับความตองการทางสังคม เปน

องคกรแหงจริยธรรมท่ีไดรับการยอมรับและไววางใจของสังคมและพัฒนาองคกรข้ึนสูระดับการเปน

ผูนําทางจริยธรรมของสังคม 
 

                                           

 
๑๙๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔, วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๙๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๙๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๑๙๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๑๙๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘, วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๖๖ 

ตารางท่ี ๔.๓๒ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม

ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ดานการปรับตัวขององคกรให

สอดคลองกับสังคม 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี 
ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท ี่ 

๑. องคกรเกิดการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมทางสังคม ๕ ๒,๓,๖,๑๓,๑๔ 

๒. องคกรเกิดการปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองกับความ

ตองการของสังคม ๔ ๔,๑๑,๑๒,๑๗ 

๓. เปนองคกรแหงจรยิธรรมท่ีสังคมยอมรับ ๓ ๗,๘,๑๐ 

๔. องคกรกรท่ีเปนท่ีไววางใจของสังคม ๓ ๙,๑๕,๑๖ 

๕. เปนองคกรท่ีเปนผูนําดานจริยธรรมของสังคม ๓ ๑,๕,๑๘ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓๓ การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ใน

พระบรมราชูปถัมภ ดานการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม สามารถสรุปเปนแผนภาพได

ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

องคกรเกิดการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมทางสังคม 

การปรับตัวของ

องคกรใหสอดคลอง

กับสังคม 

องคกรเกิดการปรับตัวเขากับความตองการของสังคม 

เปนองคกรแหงจรยิธรรมท่ีสังคมยอมรับ 

องคกรกรท่ีเปนท่ีไววางใจของสังคม 

เปนองคกรท่ีเปนผูนําดานจริยธรรมของสังคม 

แผนภาพท่ี ๔.๑๑ การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม 



 

๑๖๗ 

 ๔. ดานผลผลิตขององคกร 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ดานผลผลิตขององคกร มีผลการวิเคราะหขอมูล

ดังตอไปนี้ 

 ๑. เรื่องการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให เกิดข้ึนทุกระดับการปฏิบัติงานก็จะมี

ประสิทธิภาพทุกสวนก็จะไดรับผลประโยชนอยางเทาเทียมกันอยางท่ีควรจะเปน198

๑๙๙  

 ๒. บุคลากรทางกฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งทานหมายความ จะมีความซ่ือสัตยสุจริต

ปฏิบัติงานดวยความเท่ียงตรงเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนไดรับการยอมรับจากสังคม ในฐานะเปน

บุคลากรท่ีมีคุณภาพ199

๒๐๐  

 ๓. เม่ือทนายความไดรับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลัก

จริยธรรมคือไมผิดจริยธรรมการรองเรียนในเรื่องของการผิดจริยธรรมก็ลดนอยลง200

๒๐๑  

 

 ๔. เม่ือสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมถามวาใครไดประโยชน ทุกสวนไดประโยชน ไมมีการ

ทุจริตคอรัปชั่น ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ผิดวาตามผิด ถูกวาตามถูก ทุกคนไดประโยชน สังคมเปนสุข

201

๒๐๒ 

 ๕. จะสงผลใหองคกรมีมาตรฐาน ซ่ึงเกิดจากการท่ีทนายความมีจริยธรรม มีจิตอาสา

โดยเฉพาะเรื่องจิตอาสาสภาทนายความจะเนนมาก มีโครงการใหทนายความเขารวมเปนจิตอาสาเพ่ือ

สังคม 202

๒๐๓  

 ๖. เม่ือทนายความไดรับการสงเสริมดานจริยธรรมปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรม

แลว การประพฤติผิดในเรื่องของจริยธรรมก็ลดลงประเทศชาติก็มีความสงบ ไมตองมีขอรองเรียน

เกิดข้ึนวาทนายความผิดจริยธรรมตรงนั้นตรงนี้ซ่ึงจะกอใหเกิดความสูญเสียท้ังตอตัวทนายและองคกร

203

๒๐๔  

 ๗. เม่ือมีการสงเสริมจริยธรรมใหกับทนายความแลวใครจะไดประโยชนประการแรกสภา/

องคกรไดประโยชนเนื่องจากมีทนายดีท่ีปฏิบัติตนถูกตองตามหลักจริยธรรม ประการท่ี ๒ คือตัวทนาย

                                           

 
๑๙๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑, วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๒๐๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๐๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓, วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๒๐๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๐๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๒๐๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 



 

๑๖๘ 

ก็จะมีชื่อเสียงไดรับการยอมรับจากสังคมและองคกรท่ีสภาทนายความสงเสริมสนับสนุนซ่ึงเปนองคกร

ท่ีทนายความและสังกัดอยูก็จะไดรับประโยชนไปดวย204

๒๐๕  

 ๘. สังคมตองการทนายความท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม การท่ีสภาทนายความมีการสงเสริม

และสนับสนุนดานจริยธรรมใหกับทนายความถือไดวามาถูกทาง ปจจุบันเกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน

จนถึงข้ันเอาเปนเอาตายกันเลยทีเดียวก็ไดอาศัยทนายความท่ีผานการฝกอบรมจริยธรรมมาแลว คอย

ใหคําแนะนําและชวยเหลือใหสังคมไดรับความเปนธรรม205

๒๐๖ 

 ๙. การท่ีทนายความไดรับการสงเสริมดานจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมให

บริหารดวยความถูกตองเท่ียงธรรม บงบอกไดถึงการเปนทนายความมืออาชีพและทนายความคุณภาพ

ท่ีสังคมตางตองการ206

๒๐๗ 

 ๑๐. คุณภาพของทนายความอยูท่ีความรูความสามารถและความมีคุณธรรมจริยธรรม 

หากมีความรูความสามารถอยางเดียวไมมีคุณธรรม สังคมก็ไมใหการยอมรับ เอาชนะอยางเดียวไมมอง

ถึงความถูกตอง คนอ่ืนก็เดือดรอน207

๒๐๘ 

 ๑๑. ตัวชี้วัดหนึ่งท่ีสําคัญท่ีจะทําใหองคกรมีคุณภาพคือตัวบุคลากร ทนายความตองมี

คุณธรรมจริยธรรม และองคกรตองสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมแกบุคลากรทุกระดับ208

๒๐๙ 

 ๑๒. องคกรทางกฎหมายท่ีมีทนายความซ่ึงปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมถือวาประสบ

ความสําเร็จไปแลวกวาครึ่ง เพราะเม่ือทนายความมีจริยธรรม หมายความวาอยางไร หมายความวา

องคกรจะจะดําเนินไปอยางถูกตองและเหมาะสมไดรับการยอมรับและไววางใจจากสังคมใหเปน

ตัวแทนความถูกตองของสังคม209

๒๑๐ 

 ๑๓. เม่ือทนายความไดรับการสงเสริมจริยธรรมแลว ก็จะสงผลใหองคกรประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดวางไว คือเม่ือมีทนายดีอะไรก็ดีไปหมด ควบคุมบริหารก็งาย210

๒๑๑ 

 ๑๔. สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนจากการท่ีทนายความมีจริยธรรม ไมเพียงแตคําชมเชยหรือการมี

ชื่อเสียงเทานั้น มันหมายถึงประโยชนอันชอบธรรมท่ีจะเกิดข้ึนกับลูกความ ท่ีจะไดรับประโยชนอัน

                                           

 
๒๐๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๒๐๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๒๐๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙, วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๐๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐, วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๐๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๑๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๒, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๑๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓, วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๖๙ 

ชอบธรรม องคกรก็ไดประโยชนในฐานะเปนองคกรท่ีผลิตทนายท่ีมีคุณภาพ สภาทนายความก็ไดรับ

ประโยชน แมแตตัวทนายความก็ไดรับประโยชน211

๒๑๒ 

 ๑๕. การบริหารงานบุคคล กลาวคือ การบริหารจัดการทนายความในสังกัดขององคกร

ตางๆ เปาหมายท่ีสําคัญประการหนึ่งคือการควบคุมดูแลทนายความในสังกัดใหปฏิบัติตอลูกความดวย

ความจริงใจภายใตกรอบจริยธรรมขององคกร212

๒๑๓ 

 ๑๖. องคกรมีมาตรฐาน เนื่องจากมีทนายความท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตาม

ระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัด ลูกความก็เกิดความม่ันใจวาเขาไมถูกโกงแน และเขาจะไดรับประโยชน

อันชอบธรรม213

๒๑๔ 

 ๑๗. องคกรจะประสบความสําเร็จได บรรลุเปาหมายขององคกรได ก็จะตองมีการ

บริหารงานบุคลากรอยางมืออาชีพ มีการสงเสริมบุคลากรดานจริยธรรมอยางตอเนื่อง214

๒๑๕ 

 ๑๘. การสงเสริมใหทนายความมีจริยธรรม ก็เทากับวาองคกรไดทนายความท่ีมีคุณภาพ 

ดังนั้นองคกรจะตองสงเสริมและพัฒนาทนายความดานจริยธรรมอยางสมํ่าเสมอ215

๒๑๖ 

 สรุปไดวา การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ดานผลผลิตขององคกร หากทนายความไดรับการพัฒนาจริยธรรม ปฏิบัติตนใหถูกตองตาม

หลักจริยธรรมแลว จะสงผลใหองคกรและทุกสวนไดรับประโยชนอยางเปนธรรม องคกรมีทนายความ

ท่ีมีคุณภาพ การดําเนินงานขององคกรไปสูเปาหมายไดอยางเหมาะสม เกิดปญหาท่ีมีการรองเรียน

เก่ียวกับการละเมิดจริยธรรมลดนอยลง ซ่ึงจะทําใหองคกรนั้นมีมาตรฐานในระดับสากล  
 

  

                                           

 
๒๑๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔, วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๑๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕, วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๒๑๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖, วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๒๑๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗, วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
๒๑๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๘, วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 

๑๗๐ 

ตารางท่ี ๔.๓๓ แสดงคาความถ่ี การสัมภาษณเชิงลึก การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม

ของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ดานผลผลิตขององคกร 
 

 

ลําดับ 
 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ปริมาณ 

ความถ่ี 
ผูใหขอมูลสําคัญ

ลําดับท ี่ 

๑. ทุกสวนไดรับประโยชนอยางเปนธรรม ๔ ๔-๗-๘-๑๔ 

๒. ทนายความมีคุณภาพ ๔ ๒-๙-๑๐-๑๘ 

๓. องคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ๔ ๑๒-๑๓-๑๕-๑๗ 

๔. ขอรองเรียนดานการผิดจริยธรรมลดลง ๓ ๑-๓-๖ 

๕. องคกรมีมาตรฐาน ๓ ๕-๑๑-๑๖ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓๔ การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ใน

พระบรมราชูปถัมภ ดานผลผลิตขององคกร สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทุกสวนไดรับประโยชนอยางเปนธรรม 

ผลผลิตขององคกร 

ทนายความมีคุณภาพ 

องคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

ขอรองเรียนดานการผิดจริยธรรมลดลง 

องคกรมีมาตรฐาน 

แผนภาพท่ี ๔.๑๒ ผลผลิตขององคกร 



 

๑๗๑ 

๔.๓ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยทุกประการ เม่ือไดผลของการวิจัยแลวก็นํามา

เรียบเรียงสรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และไดสรุปเปนองคความรู และกอนท่ีจะนําไปเปนแบบ

ในการสงเสริมจริยธรรมใหกับองคกรทางกฎหมายอ่ืนๆ ผูวิจัยไดทําการสนทนากลุมเฉพาะกับ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความชํานาญเก่ียวกับการสงเสริมจริยธรรม จํานวน ๙ คน เพ่ือยืนยันองคความรู ใน

แงของความถูกตองและเหมาะสมท่ีจะนําไปเปนตัวแบบในการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ และองคกรทางกฎหมายอ่ืนๆ  

 จากการสนทนากลุมเฉพาะท่ีผูวิจัยไดดําเนินการจัดข้ึนนั้น ผูทรงคุณวุฒิท้ัง ๙ คนไดมี

ความเห็นตอองคความรูวา สามารถนําไปใชในการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภไดเปนอยางดี โดยไดประเมินองคความรู การสงเสริมจริยธรรม 

การสงเสริมจริยธรรมตามหลักฆราวาสธรรม และการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชปูถัมภ ในแงของความถูกตองเหมาะสมในระดับดี และมีขอเสนอแนะเพ่ิม

เดิมเก่ียวกับองคความรูดังตอไปนี้ 

 ๑. องคความรูมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชพัฒนาสงเสริมจริยธรรมไดในระดับดี 

แตในเรื่องของการสงเสริมจะตองมีความชัดเจนวาใครสงเสริมใครสงเสริมอยางไร ตัวประสิทธิผลท่ี

ตองการจะพัฒนานั้นเปนอยางไร216

๒๑๗ 

 ๒. ในเรื่องของเนื้อหาเห็นวามีความสมบูรณดี เห็นดวยทุกประการท่ีจะมีการพัฒนาและ

สงเสริมสนับสนุนทนายความใหปฏิบัติตนภายใตกรอบของจริยธรรม แตสิ่งท่ีเราควรจะคํานึงถึงตอไป

คือการผลักดันใหกระบวนการในการพัฒนาการสงเสริมจริยธรรม ไดถูกบังคับใชอยางเปนรูปธรรม ใน

หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ดวย217

๒๑๘ 

 ๓. ควรจะพิจารณในแงของความเปนไปไดหรือไมอยางไร กับการพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ แนนอนวาการพัฒนาจริยธรรมนั้นเปน

เรื่องท่ีดี แตควรจะมีเจาภาพหลักในการพัฒนามากกวาสภาทนายความหรือไมอยางไร เพ่ือให

ทนายความไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึง218

๒๑๙ 

                                           

 
๒๑๗

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๑, วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

 
๒๑๘

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๒, วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

 
๒๑๙

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๓, วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 



 

๑๗๒ 

 ๔. เปนเรื่องท่ีดีท่ีจะเกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหทนายความไดรูหลักการและ

วิธีการท่ีจะปฏิบัติตนใหถูกตองตามจริยธรรม ในตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีพัฒนาแลว 

เขามีการสงเสริมจริยธรรมบุคลากรทุกภาคสวน อาชญากรรมก็นอยลง คนท่ีโกงบานกินเมืองก็ไมมี 

เขาทําไดอยางไร ก็เริ่มจากการท่ีองคกรท่ีเปนตัวแทนของรัฐท่ีจะปกปองประชาชนจากความชั่วราย 

สรางความยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกสังคมจะตองไดรับการพัฒนาจริยธรรม นี้ตางหากเปนประเด็นท่ีสําคัญ

219

๒๒๐ 

 ๕. ลําดับในองคความรูควรเปนไปตามลักษณะของการสงขอมูลจากตัวแปรตนไปหาตัว

แปรตามอยางเปนลําดับกัน หลักธรรมควรสงผลตอตัวแปลประสิทธิผลในลักษณะกลุมมากกวาการ

สงผลแยกกัน220

๒๒๑ 

 ๖. องคความรูมีความเหมาะสมสามารถปรับประยุกตใชเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลของการ

สงเสริมจริยธรรมท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ แตอยากเห็นเรื่องของการ

สงเสริมใหหนวยงานทุกหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง221

๒๒๒ 

 ๗. ลักษณะของตัวแปรตนท่ีนํามาเขียนเปนองคความรู ก็คือกลุมตัวแปรการสงเสริม

จริยธรรม และกลุมตัวแปรดานหลักพุทธธรรม ในสวนของตัวแปรดานการสงเสริมจริยธรรมมีความ

สมบูรณและเปนหลักการท่ีใชในการพัฒนาประสิทธิผล ซ่ึงจะตองนํามาผานตัวกรองคือหลักธรรม

กอนท่ีจะนําไปสูกระบวนการของการพัฒนาประสิทธิผลตอไป222

๒๒๓ 

 ๘. ลักษณะขององคความรูจะตองมีการนําเสนอในลักษณะเปนเหตุเปนผลกัน มีทิศทางท่ี

ชัดเจนและมีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดการวิจัย223

๒๒๔ 

 ๙. ในสวนของตัวแปรดานหลักธรรมมีการสงผลในลักษณะของการแยกกัน ซ่ึงยังเปนสวน

สวนอยู ควรจะรวมเปนกลุมเดียวกัน เนื่องจากหลักธรรมและการสงเสริมจริยธรรมสงผลตอตัวแปร

ประสิทธิผลในภาพรวม224

๒๒๕ 

 สรุปไดวา จากการสนทนากลุมเฉพาะรวมกับผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๙ คน ผูทรงคุณวุฒิทุก

ทานใหความเห็นท่ีสอดคลองกันวาองคความรูท่ีผูวิจัยศึกษาและนําเสนอนั้นมีความเหมาะสมสามารถ

นําไปใชเปนตัวแบบในการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

                                           

 
๒๒๐

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๔, วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

 
๒๒๑

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๕, วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

 
๒๒๒

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๖, วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

 
๒๒๓

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๗, วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

 
๒๒๔

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๘, วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

 
๒๒๕

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๙, วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 



 

๑๗๓ 

ราชูปถัมภไดเปนอยางดี และมีสวนท่ีจะตองนําไปปรับปรุงองคความรูใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งข้ึนก็

คือ การใชคําท่ีซํ้าซอนกัน การสงผลของตัวแปรตนไปยังตัวแปรตามท่ีมีลักษณะแยกกันซ่ึงจะตองปรับ

ใหเปนการสงผลในภาพรวม และการปรับคําในตัวบงชี้ตัวแปรตามใหเปนลักษณะของผลท่ีเกิดข้ึน 

ไมใชวิธีการดําเนินการ และในสวนนี้ผูวิจัยไดนําไปปรับองคความรูท่ีไดจากการวิจัยใหสมบูรณซ่ึงได

นําเสนอในหัวขอองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

๔.๔ องคความรู 

 ๔.๔.๑ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยครบทุกข้ันตอนแลว และจากนั้นไดทําการ

สนทนากลุมเฉพาะกับผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณเก่ียวกับการสงเสริมจริยธรรม 

นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา นักรัฐประศาสนศาสตร และนักวิจัย เพ่ือยืนยันองคความรูดังกลาววา

มีความถูกตองและเหมาะสมหรือไมอยางไร และไดนําเอาขอเสนอจากผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดให

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการสนทนากลุมเฉพาะมาปรับองคความรูและนําเสนอเปนแผนภาพดังตอไปนี้  



ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในองคกร 
การปรับตัวขององคกร 

ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม ผลผลิตขององคกร 

๑. มีความเทาเทียมกัน 
๒. องคกรมีสมานฉนัท 
๓. ดําเนนิไปสูเปาหมายอยาง

เปนเอกภาพ 
๔. ไดรับประโยชนอยางเทา

เทียมกัน 
๕. เปนกัลยาณมิตรตอกนั 

๑. เปนองคกรแหงจริยธรรม 
๒. เกิดกระบวนการทํางานแบบ

พลวัฒน 
๓. มีเครอืขายจริยธรรมภายนอก 
๔. เกิดการปรับตัวเขากับ

สถานการณปจจุบัน 
๕. เกิดการปรบักระบวนการ

ทํางานที่ตามสภาพแวดลอม 

๑. เปนองคกรแหงจริยธรรมเพ่ือ
สังคม 

๒. เกิดการปรับตัวใหสอดคลองกับ
สังคมและวัฒนธรรม 

๓. เปนที่ยอมรับของสังคม 
๔. สังคมใหความไววางใจ 
๕. เปนผูนําดานจริยธรรมของ

สังคม 

๑. ทุกสวนไดรับประโยชนอยาง
เปนธรรม 

๒. ทนายความมีคุณภาพ 
๓. องคกรประสบความสําเร็จ

ตามเปาหมาย 
๔. การรองเรียนเรือ่งผิดจริยธรรม

ลดลง 
๕. ยกระดับองคกรสูสากล 

การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ 

แผนภาพที่ ๔.๑๓ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

     สัจจะ ความจริง 
๑. ไมบิดเบือนขอมูล 
๒. ซ่ือสัตยในการปฏิบัติหนาที ่
๓. ส่ือสารดวยขอมลูจริง 
๔. รักษาสัจจะ 
๕. จริงจังและจริงใจ 

     ทมะ การฝกตน 
๑. ฝกอบรมใหมีทกัษะและ

ประสบการณการทํางาน 
๒. สนับสนุนสงเสรมิใหพัฒนา

ตนเองอยูเสมอ 
๓. ฝกทําดีใหชนิ 
๔. แสวงหาประสบการณ 
๕. เตรียมกายและใจใหพรอม 

     ขันติ ความอดทน 
๑. ฝกใหมีความอดทนในการ

ปฏิบัติงาน 
๒. มุงมั่นในการปฏิบัติงาน 
๓. เขมแข็งยืนหยัดอยูใน

ความถกูตอง 
๔. อดทนตอความลําบากกาย 
๕. อดทนตอความลําบากใจ 
 

     จาคะ การเสียสละ 
๑. มีจิตสาธารณะ 
๒. เสียสละเพ่ือสังคม 
๓. มีน้ําใจแบงปนเอือ้เฟอเผ่ือแผ 
๔. ทําบุญหรอืบริจาค 
๕. สงเคราะหผูดอยโอกาส 

ความรูเชิงจริยธรรม 

๑. สรางชองทางนําเสนอสาระเชิง
จริยธรรม 

๒. จัดอบรมสงเริมใหมีความรูดาน
จริยธรรม 

๓. ติดตามผลการอบรมจริยธรรม 
๔. พัฒนาความรูเชิงจริยธรรมอยาง

ตอเนื่อง 
๕. สงเสริมใหสามารถพ่ึงตนเองและ

ใหความชวยเหลือผูอ่ืนดาน
จริยธรรม 

ทัศนคติเชิงจริยธรรม 

๑. สรางคานิยมรวมที่ดี 
๒. สงเสริมใหยินดีและภาคภูมิใจ

เม่ือปฏิบัติตนตามจริยธรรม 
๓. มีทัศนคติเชิงบวกตอจริยธรรม 
๔. สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม

หลักจริยธรรม 
๕. สงเสริมใหรักในเกียรติและ

ศักด์ิศรีการเปนทนายความที่ดี 

เหตุผลเชิงจริยธรรม 

๑. ฝกอบรมในการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรม 

๒. ฝกใหใชเหตุผลในการตัดสิน
แยกแยะถูกผิด 

๓. ฝกทักษะการคิดวิเคราะห
แยกแยะ 

๔. สงเสริมใหใชเหตุผลในการแกไข
ปญหา 

๕. ฝกใหตัดสินใจภายใตหลัก
จริยธรรม 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

๑. ฝกอบรมมารยาทและการ
แสดงออก 

๒. ฝกปฏิบัติงานใหชํานาญและ
สอดคลองกับหลักจริยธรรม 

๓. ฝกปฏิบัติหนาที่อยาง
ตรงไปตรงมา 

๔. สงเสริมใหบําเพ็ญประโยชน 
๕. สงเสริมสนับสนุนใหชวยเหลือซึ่ง

กันและกัน 

๓. ประสิทธิผล 

๒. ฆราวาสธรรม 

๑. การสงเสริม
จริยธรรม 

  



 

๑๗๕ 

 จากแผนภาพท่ี ๔.๑ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย สามารถอธิบายรายละเอียดในเชิง

ปฏิบัติ จากลางข้ึนบน ไดดังตอไปนี้ 

 ๑. กระบวนการสงเสริมจริยธรรม  

 กระบวนการสงเสริมจริยธรรม มีองคประกอบท่ีสําคัญ ๔ ประการ ท่ีจะเปนปจจัยใหเกิด

การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดแก 

 ๑) ความรูเชิงจริยธรรม เปนกระบวนการสําคัญประการแรกท่ีจะสงผลใหเกิดการ

พัฒนาการสงเสริมจริยธรรม โดยสภาทนายความจะตองมีการดําเนินการคือ สรางชองทางนําเสนอ

สาระเชิงจริยธรรมแกทนายความ จัดอบรมสงเสริมใหมีความรูดานจริยธรรม ติดตามผลการอบรม

จริยธรรม พัฒนาความรูเชิงจริยธรรมอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหทนายความสามารถพ่ึงตนเองและ

ใหความชวยเหลือผูอ่ืนดานจริยธรรมได 

 ๒) ทัศนคติเชิงจริยธรรม เปนกระบวนการประการท่ีสองท่ีจะสงผลใหเกิดการพัฒนาการ

สงเสริมจริยธรรม โดยสภาทนายความจะตองมีการสรางคานิยมรวมท่ีดีใหเกิดกับทนายความและให

เกิดภายในองคกรของตน สงเสริมใหทนายความยินดีและภาคภูมิใจเม่ือปฏิบัติตนตามจริยธรรม ใหมี

ทัศนคติเชิงบวกตอจริยธรรม สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และสงเสริมใหรักใน

เกียรติและศักดิ์ศรีการเปนทนายความท่ีดีของสังคม 

 ๓) เหตุผลเชิงจริยธรรม เปนกระบวนการท่ีสําคัญประการท่ีสาม ท่ีจะสงผลใหเกิดการ

พัฒนาการสงเสริมจริยธรรม โดยสภาทนายความจะตองมีการฝกอบรมในการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ฝกใหใชเหตุผลในการตัดสินแยกแยะถูกผิด ฝกทักษะการคิดวิเคราะหแยกแยะ สงเสริมใหใชเหตุผลใน

การแกไขปญหา และฝกใหตัดสินใจภายใตหลักจริยธรรม 

 ๔) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เปนกระบวนการท่ีสําคัญประการท่ีสี่ ท่ีจะสงผลใหเกิดการ

พัฒนาการสงเสริมจริยธรรม โดยสภาทนายความจะตองใชวิธีการฝกอบรมมารยาทและการแสดงออก

ใหทนายความมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม ฝกปฏิบัติงานใหชํานาญและสอดคลองกับหลักจริยธรรม 

ฝกปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา สงเสริมใหบําเพ็ญประโยชน และสงเสริมสนับสนุนใหชวยเหลือซ่ึง

กันและกัน 

 ๒. กระบวนการสงเสริมจริยธรรมตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 

 กระบวนการสงเสริมจริยธรรมตามหลักฆราวาสธรรม ๔ เปนกระบวนการท่ีสภา

ทนายความจะตองนําเอาหลักของฆราวาสธรรม ๔ ประการไปประยุกตใชในการสงเสริมจริยธรรมของ

ทนายความเพ่ือใหเกิดการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภในข้ันตอนตอไป ประกอบดวยหลักธรรม ๔ ประการคือ 



 

๑๗๖ 

 ๑. สัจจะ ความจริง เปนกระบวนการท่ีสําคัญประการแรก ท่ีจะสงผลใหเกิดการพัฒนา

ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยท่ีสภาทนายความ

จะตองสงเสริมใหทนายความ ไมบิดเบือนขอมูล มีความซ่ือสัตยในการปฏิบัติหนาท่ี สื่อสารกับ

ลูกความดวยขอมูลจริง รักษาสัจจะ และมีความจริงจังและจริงใจตอลูกความ 

 ๒. ทมะ ความฝกตน เปนกระบวนการท่ีสําคัญประการแรก ท่ีจะสงผลใหเกิดการพัฒนา

ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยท่ีสภาทนายความ

จะตองสงเสริมใหทนายความไดรับการฝกอบรมใหมีทักษะและประสบการทํางาน สนับสนุนสงเสริม

ใหทนายความพัฒนาตนเองอยูเสมอ ฝกใหทนายความรูจักการทําดีใหชิน ใหแสวงหาประสบการณ 

และเตรียมกายและใจใหพรอม กายคือมีรางกายแข็งแรง ใจคือมีจิตใจท่ีหนักแนนเขมแข็งมีจิต

สาธารณะ 

 ๓. ขันติ ความอดทน เปนกระบวนการท่ีสําคัญประการแรก ท่ีจะสงผลใหเกิดการพัฒนา

ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยท่ีสภาทนายความ

จะตองสงเสริมใหทนายความไดรับการฝกใหมีความอดทนในการปฏิบัติงาน ใหมีความมุงม่ันในการ

ปฏิบัติงาน เขมแข็งยืนหยัดอยูในความถูกตอง อดทนตอความลําบากกาย และอดทนตอความลําบาก

ใจท่ีจะเกิดข้ึนในสถานการณตางๆ 

 ๔. จาคะ การเสียสละ เปนกระบวนการท่ีสําคัญประการแรก ท่ีจะสงผลใหเกิดการพัฒนา

ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยท่ีสภาทนายความ

จะตองสงเสริมใหทนายความมีจิตสาธารณะ รูจักเสียสละเพ่ือสังคม มีน้ําใจแบงปนเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

ทําบุญหรือบริจาคเปนประจํา และรูจักสงเคราะหผูดอยโอกาสหรือผูประสบภัยพิบัติตางๆ 

 ๓. การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ 

 การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ มี

องคประกอบดานประสิทธิผล ๔ ประการ ไดแก  

 ๑) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร คือ เม่ือมีการสงเสริมจริยธรรมใหกับ

ทนายความโดยสภาทนายความแลวผลท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือ มีความเทาเทียมกันเกิดข้ึนในองคกร 

องคกรเกิดความสมานฉันทกัน ดําเนินไปสูเปาหมายขององคกรอยางเปนเอกภาพ ผูมีสวนเก่ียวของ

ไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน บุคลากรมีความเปนกัลยาณมิตรตอกัน  

 ๒) การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม เม่ือมีการสงเสริมจริยธรรม

ใหกับทนายความโดยสภาทนายความแลว ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาประการท่ี ๒ คือ องคกรจะกลายเปน

องคกรแหงจริยธรรม ท่ีมีกระบวนการทํางานแบบพลวัฒน มีเครือขายจริยธรรมภายนอก เกิดการ

ปรับตวัเขากับสถานการณปจจุบัน และเกิดการปรับกระบวนการทํางานท่ีตามสภาพแวดลอม 



 

๑๗๗ 

 ๓) การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม เม่ือมีการสงเสริมจริยธรรมใหกับ

ทนายความโดยสภาทนายความแลว ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาประการท่ี ๓ คือ องคกรจะเปนองคกรแหง

จริยธรรมเพ่ือสังคม เกิดการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม จนกลายเปนท่ี

ยอมรับของสังคม สังคมใหความไววางใจ และเปนผูนําดานจริยธรรมของสังคม 

 ๔) ผลผลิตขององคกร เม่ือมีการสงเสริมจริยธรรมใหกับทนายความโดยสภาทนายความ

แลว ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาประการท่ี ๔ คือ ทุกสวนท่ีเก่ียวของไดรับประโยชนอยางเปนธรรมอยางเทา

เทียมกัน องคกรมีทนายความท่ีมีคุณภาพ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรท่ีไดวางไว มี

การรองเรียนเรื่องผิดจรยิธรรมลดนอยลง องคกรยกระดับสูความเปนองคกรสากลดานจริยธรรม 

 ๔.๔.๒ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

 จากผลของการวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวาองคความรูท่ีผูวิจัยไดนําเสนอนั้นโดยการรับรอง

ของผูทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุมเฉพาะ มีความสมบูรณและสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา

ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ของภาครัฐและเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากองคความรูดังกลาวผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหตอใน

เชิงปฏิบัติ ซ่ึงเปนองคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

  



 

๑๗๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑๔ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

การพัฒนา

ประสิทธิผล 

การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ 

การสงเสริม

จริยธรรม 

        ความรู 
     หม่ันศึกษาใน     

   หลักการ 

  และวิธีการ 

ทัศนคติ 
สรางคานิยมรวม 

ในการสงเสริมจริยธรรม 

เหตุผล 
   ใชเหตุผลคิด 

     วิเคราะห 

     แกปญหา 

พฤติกรรม 
มีมรรยาท บําเพ็ญประโยชน 

การพัฒนา

ประสิทธิผล 

ฆราวาสธรรม 

          ซ่ือสัตย 
        จริงใจ,     

    รักษาสัจจะ  

     สื่อสารดวย 

      ความจริง 

อดทน 
พัฒนาทักษะ  

และประสบการณ 

 ฝกตน 
     มุงมั่น,  

       ฝาฟน  

      เขมแข็ง, 
เสียสละ 
เอ้ือเฟอเผื่อแผ, มีจิตสาธารณะ 

การปรับตัว 

ขององคกร 

ใหสอดคลองกับ    

     สภาพแวดลอม 

   การปรบัตัว 

ขององคกร 

ใหสอดคลอง 

กับสังคม 

ความเปน 

อันหน่ึงอันเดียวกัน 

ในองคกร 

ผลผลิต 

ขององคกร 

๑ ๒ 
๓ ๔ 



 

๑๗๙ 

 จากแผนภาพท่ี ๔.๒ องคความรู ท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย สามารถอธิบายถึง

รายละเอียดในเชิงปฏิบัติไดดังตอไปนี้ 

 หลักการ 

 หลักการในการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ คือสวนของหลักฆราวาสธรรม จัดเปนหลักการท่ีเปนตัวควบคุมทิศทางของการพัฒนา

ประสิทธิผลใหเปนไปในทิศทางท่ีถูกตองตามเปาหมาย มีหลักการท่ีสําคัญอยู ๔ ประเด็นคือ จริงใจ 

อดทน ฝกตน และเสียสละ จริงใจ คือการ ปฏิบัติงานดวยความจริงใจ สื่อสารดวยความจริง อดทน 

คือการอดทนตอความยากลําบากทางกายและทางใจ ฝกตน คือการฝกฝนอบรมพัฒนาตนเองใหรูและ

เขาใจและปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และเสียสละ คือการฝกอบรมตนเองใหมีจิตใจเสียสละมีจิต

สาธารณะทํางานเพ่ือสังคม 

 วิธีการ 

 ในสวนของวิธีการคือ กระบวนการท่ีจะกอนใหเกิดการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ มี ๔ กระบวนการหรือวิธีการ ไดแก ความรู 

ทัศนคติ เหตุผล และพฤติกรรม ในสวนของความรูคือ การสงเสริมสนับสนุนใหทนายความไดมีความรู

ดานจริยธรรมพรอมท้ังเขาใจในการประยุกตใช ทัศนคติ เปนการปรับแนวคิดใหมีความเห็นถูกตอง 

มองวาจริยธรรมเปนสิ่งจําเปนเปนสิ่งท่ีทนายความทุกคนจะตองใสใจและตระหนัก เหตุผล คือเปนการ

สงเสริมใหทนายความไดใชหลักของเหตุผลในการตัดสินใจแยกแยะความถูกและความผิด และ

พฤติกรรม เปนการสงเสริมใหทนายความไดแสดงออกอยางเหมาะสมตามหลักจริยธรรม 

 ประสิทธิผล 

 ประสิทธิผล คือการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระ

บรมราชูปถัมภ กลาวคือผลท่ีเกิดจากการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม โดยใชหลักการ ๔ 

ประการ และวิธีการ ๔ ประการขางตน สงผลใหเกิดประสิทธิผลซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ ประการ

ท่ี ๑ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร คือองคกรเปนเอกภาพและเสมอภาค มีการสงเสริม

จริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมเชนเดียวกันท้ังองคกร ประการท่ี ๒ การปรับตัวขององคกรให

สอดคลองกับสภาพแวดลอม คือปรับพฤติกรรมและวัฒนธรรมขององคกรใหเปนไปตามหลักจริยธรรม

ท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอม ประการท่ี ๓ การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม คือการปรับ

พฤติกรรมและวัฒนธรรมองคกรใหมีความสอดคลองกับลักษณะของจริยธรรมขององคกรท่ัวไป 

ประการท่ี ๔ ผลผลิตขององคกร คือสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับองคกรท่ีเปนตัวชี้วัดความสําเร็จขององคกร 



 

๑๘๐ 

กลาวคือ การท่ีองคกรมีความเปนเอกภาพ เปนองคกรท่ีเปนผูนําดานจริยธรรม การมีทนายความท่ีมี

คุณธรรมจรยิธรรม พรอมท่ีจะใหบริการแกสังคม 

 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระ

บรมราชูปถัมภ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือนําเสนอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ในบทนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอประเด็นสําคัญอันเปนผลจากการวิจัย

ดังหัวขอตอไปนี้  

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากตํารา และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ จากนั้นไดดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูล และสังเคราะหเปนองคความรู ซ่ึงสามารถสรุปได

ดังตอไปนี้ 

 ๕.๑.๑ ระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา ระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม โดยภาพรวม เฉลี่ยทุกดานอยูใน

ระดับมาก (x� = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๗๑) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๔, S.D. = ๐.๖๗)  รองลงมา ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๖๔)  และดานเหตุผลเชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๖๙)  ตามลําดับ 

 ระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตาม

หลักฆราวาสธรรม โดยภาพรวม เฉลี่ยทุกดานอยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๗๓) เม่ือ



๑๘๒ 

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = 

๔.๑๔, S.D. = ๐.๖๗)  รองลงมา ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๑, 

S.D. = ๐.๖๔)  และดานเหตุผลเชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๑, S.D. = 

๐.๖๙)  ตามลําดับ 

 ระดับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ โดยภาพรวม เฉลี่ยทุกดานอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๗๑) เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๔, S.D. = 

๐.๖๗)  รองลงมา ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๖๔)  

และดานเหตุผลเชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (x� = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๖๙)  

ตามลําดับ 

 ๕.๑.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระ

บรมราชูปถัมภ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ พบวา ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) ซ่ึงเปน

ตัวแปรอิสระ มีองคประกอบคือ ดานความรูเชิงจริยธรรม (X11), ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม (X12), 

ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม (X13), และดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม (X14) มีอิทธิพลรวมกันตอ การ

พัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ (Y) เปนตัวแปร

ตาม ไดรอยละ ๓๙.๕๐ 

 ปจจัยฆราวาสธรรม ๔  (X2) เปนตัวแปรอิสระ ซ่ึงมีองคประกอบคือ ดานสัจจะ ความจริง 

(X21), ดานทมะ การฝกตน (X22), ดานขันติ ความอดทน (X23), และดานจาคะ การเสียสละ (X24) 

อิทธิพลรวมกัน ตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรม

ราชูปถัมภ (Y) โดยองคประกอบท้ังหมดของปจจัยฆราวาสธรรม ๔ รวมกันอธิบายความผันแปรของ

การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ (Y) ไดรอยละ 

๓๑.๗๐ 

ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) ไดสมการการถดถอย

ดังนี้คือ 

 Y = 31.206 + 0.395 (X1) + 0.274 (X2) โดยมี F = 105.784 , p-value = 0.000 และ 

R
2 = 0.375 (37.50%) β1 = 0.447 และ β2 = 0.316 แสดงวา ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) 

และปจจัยฆราวาสธรรม 4 (X2) มีอิทธิพลรวมกันตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ (Y) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ โดยท่ีปจจัยการสงเสริม



๑๘๓ 

จริยธรรม (X1) และปจจัยฆราวาสธรรม ๔ (X2) สามารถรวมกันอธิบายความแปรผันของการพัฒนา

ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ ไดถึงรอยละ ๓๗.๕๐ 

และเม่ือพิจารณาอิทธิพลเปนรายปจจัย พบวา ปจจัยการสงเสริมจริยธรรม (X1) มีคาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยมาตรฐาน (β1) เทากับ ๐.๔๔๗ และปจจัยฆราวาสธรรม ๔  (X2) มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย

มาตรฐาน (β2) เทากับ ๐.๓๑๖ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณพบวา 

 ๑. การสงเสริมจริยธรรม 

 ๑) ความรู เชิงจริยธรรม คือกระบวนการสําคัญประการแรกท่ีจะสงผลใหเกิดการ

พัฒนาการสงเสริมจริยธรรม โดยสภาทนายความจะตองมีการดําเนินการคือ สรางชองทางนําเสนอ

สาระเชิงจริยธรรมแกทนายความ จัดอบรมสงเสริมใหทราบความใหมีความรูดานจริยธรรม  

 ติดตามผลการอบรมจริยธรรม พัฒนาความรูเชิงจริยธรรมอยางตอเนื่อง และสงเสริมให

ทนายความสามารถพ่ึงตนเองและใหความชวยเหลือผูอ่ืนดานจริยธรรมได 

 ๒) ทัศนคติเชิงจริยธรรม คือกระบวนการประการท่ีสองท่ีจะสงผลใหเกิดการพัฒนาการ

สงเสริมจริยธรรม โดยสภาทนายความจะตองมีการสรางคานิยมรวมท่ีดีใหเกิดกับทนายความและให

เกิดภายในองคกรของตน สงเสริมใหทนายความยินดีและภาคภูมิใจเม่ือปฏิบัติตนตามจริยธรรม ใหมี

ทัศนคติเชิงบวกตอจริยธรรม สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และสงเสริมใหรักใน

เกียรติและศักดิ์ศรีการเปนทนายความท่ีดีของสังคม 

 ๓) เหตุผลเชิงจริยธรรม คือกระบวนการท่ีสําคัญประการท่ีสาม ท่ีจะสงผลใหเกิดการ

พัฒนาการสงเสริมจริยธรรม โดยสภาทนายความจะตองมีการฝกอบรมในการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ฝกใหใชเหตุผลในการตัดสินแยกแยะถูกผิด ฝกทักษะการคิดวิเคราะหแยกแยะ สงเสริมใหใชเหตุผลใน

การแกไขปญหา และฝกใหตัดสินใจภายใตหลักจริยธรรม 

 ๔) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม คือกระบวนการท่ีสําคัญประการท่ีสี่ ท่ีจะสงผลใหเกิดการ

พัฒนาการสงเสริมจริยธรรม โดยสภาทนายความจะตองใชวิธีการฝกอบรมมารยาทและการแสดงออก

ใหทนายความมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม ฝกปฏิบัติงานใหชํานาญและสอดคลองกับหลักจริยธรรม 

ฝกปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา สงเสริมใหบําเพ็ญประโยชน และสงเสริมสนับสนุนใหชวยเหลือซ่ึง

กันและกัน 

 ๒. การสงเสริมจริยธรรมตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 

 ๑) สัจจะ ความจริง เปนกระบวนการท่ีสําคัญประการแรก ท่ีจะสงผลใหเกิดการพัฒนา

ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยท่ีสภาทนายความ



๑๘๔ 

จะตองสงเสริมใหทนายความ ไมบิดเบือนขอมูล มีความซ่ือสัตยในการปฏิบัติหนาท่ี สื่อสารกับ

ลูกความดวยขอมูลจริง รักษาสัจจะ และมีความจริงจังและจริงใจตอลูกความ 

 ๒) ทมะ ความฝกตน เปนกระบวนการท่ีสําคัญประการแรก ท่ีจะสงผลใหเกิดการพัฒนา

ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยท่ีสภาทนายความ

จะตองสงเสริมใหทนายความไดรับการฝกอบรมใหมีทักษะและประสบการณทํางาน สนับสนุนสงเสริม

ใหทนายความพัฒนาตนเองอยูเสมอ ฝกใหทนายความรูจักการทําดีใหชิน ใหแสวงหาประสบการณ 

และเตรียมกายและใจใหพรอม กายคือมีรางกายแข็งแรง ใจคือมีจิตใจท่ีหนักแนนเขมแข็งมีจิต

สาธารณะ 

 ๓) ขันติ ความอดทน เปนกระบวนการท่ีสําคัญประการแรก ท่ีจะสงผลใหเกิดการพัฒนา

ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยท่ีสภาทนายความ

จะตองสงเสริมใหทนายความไดรับการฝกใหมีความอดทนในการปฏิบัติงาน ใหมีความมุงม่ันในการ

ปฏิบัติงาน เขมแข็งยืนหยัดอยูในความถูกตอง อดทนตอความลําบากกาย และอดทนตอความลําบาก

ใจท่ีจะเกิดข้ึนในสถานการณตางๆ 

 ๔) จาคะการเสียสละ เปนกระบวนการท่ีสําคัญประการแรก ท่ีจะสงผลใหเกิดการพัฒนา

ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยท่ีสภาทนายความ

จะตองสงเสริมใหทนายความมีจิตสาธารณะ รูจักเสียสละเพ่ือสังคม มีน้ําใจแบงปนเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

ทําบุญหรือบริจาคเปนประจํา และรูจักสงเคราะหผูดอยโอกาสหรือผูประสบภัยพิบัติตางๆ 

 

 ๕.๑.๓ การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภ และไดสรุปผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

 ๑) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร คือ เม่ือมีการสงเสริมจริยธรรมใหกับ

ทนายความโดยสภาทนายความแลวผลท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือ มีความเทาเทียมกันเกิดข้ึนในองคกร 

องคกรเกิดความสมานฉันทกัน ดําเนินไปสูเปาหมายขององคกรอยางเปนเอกภาพ ผูมีสวนเก่ียวของ

ไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน บุคลากรมีความเปนกัลยาณมิตรตอกัน  

 ๒) การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม เม่ือมีการสงเสริมจริยธรรม

ใหกับทนายความโดยสภาทนายความแลว ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาประการท่ี ๒ คือ องคกรจะกลายเปน

องคกรแหงจริยธรรม ท่ีมีกระบวนการทํางานแบบพลวัฒน มีเครือขายจริยธรรมภายนอก เกิดการ

ปรับตัวเขากับสถานการณปจจุบัน และเกิดการปรับกระบวนการทํางานท่ีตามสภาพแวดลอม 



๑๘๕ 

 ๓) การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม เม่ือมีการสงเสริมจริยธรรมใหกับ

ทนายความโดยสภาทนายความแลว ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาประการท่ี ๓ คือ องคกรจะเปนองคกรแหง

จริยธรรมเพ่ือสังคม เกิดการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม จนกลายเปนท่ี

ยอมรับของสังคม สังคมใหความไววางใจ และเปนผูนําดานจริยธรรมของสังคม 

 ๔) ผลผลิตขององคกร เม่ือมีการสงเสริมจริยธรรมใหกับทนายความโดยสภาทนายความ

แลว ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาประการท่ี ๔ คือ ทุกสวนท่ีเก่ียวของไดรับประโยชนอยางเปนธรรมอยางเทา

เทียมกัน องคกรมีทนายความท่ีมีคุณภาพ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรท่ีไดวางไว มี

การรองเรียนเรื่องผิดจรยิธรรมลดนอยลง องคกรยกระดับสูความเปนองคกรสากลดานจริยธรรม 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระ

บรมราชูปถัมภ” ผูวิจัยไดสรุปผลวิจัยตามเนื้อหาท่ีปรากฏแลวขางตน และมีประเด็นสําคัญท่ีนําไปสู

การอภิปรายผลดังตอไปนี้ 

 ๑. ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาสภาพของประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภ อยูในระดับมาก แสดงวามีการสงเสริมจริยธรรมใหกับทนายความอยางตอเนื่อง 

ใหรูและเขาใจพรอมนําไปสูการปฏิบัติตามหลักของการสงเสริมจริยธรรม โดยกระบวนการในการ

พัฒนาและสงเสริมจริยธรรมประกอบดวย การสงเสริมความรูเชิงจริยธรรม การสงเสริมทัศนคติเชิง

จริยธรรม การสงเสริมการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม การสงเสริมดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ซ่ึงการ

สงเสริมในลักษณะดังกลาวเปนผลใหเกิดประสิทธิผล กลาวคือองคกรยกระดับข้ึนเปนองคกรแหง

จริยธรรม ท่ีมีการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ไพศาล เครือแสง0

๑  ท่ีไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง ผลการวิจัยพบวา การ

สงเสริมจริยธรรม เนนหลักนิติธรรมกับหลักศีลธรรม หลักคุณธรรมกับหลักปญญา เพ่ือควบคุม

พฤติกรรมท่ีถูกตอง มีจิตสํานึก และมีการเนนหลักความโปรงใส และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิตา

ภา เบ็ญจาธิกุล 1

๒ ท่ีไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

                                           

 
๑
ไพศาล เครือแสง, “รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูนํา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง”, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

 
๒
ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล, “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนอรท  กรุงเทพ, ๒๕๕๗). 



๑๘๖ 

ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมจริยธรรม เนนหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสะทอนถึงจรรยาบรรณและ

มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีข้ันตอนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตั้งแตกอนการพัฒนา ระหวางการพัฒนา 

และหลังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหทราบถึงพัฒนาการ 

 เม่ือพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา ระดับประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามหลักการสงเสริมจริยธรรม  ดานความรูเชิงจริยธรรม มี

คาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก เนื่องจากสภาทนาความมีชองทางในการนําเสนอเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวกับ

ความรูเชิงวัฒนธรรมใหสามารถสืบคนและศึกษาเพ่ิมเติมได และมีการสงเสริมและสนับสนุน

ทนายความดานความรูในเชิงจริยธรรม ซ่ึงการเรียนรูจะเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีจะกอใหเกิดจริยธรรม

ภายในองคกร เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไมเกิดการทุจริตคอรัปชั่น พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต 2

๓ ท่ี

ไดวิจัยเรื่อง การสงเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในจงัหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เครือขายการสรางองคความรูดานจริยธรรม มีการสงเสริมใหบุคลากรสราง

เครือขายกับเพ่ือนรวมงานและองคกรอ่ืนๆ เปนเครือขายในการสรางองคความรูดานจริยธรรม และ

สงเสริมใหมีการเรียนรูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล 

 ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา การสงเสริมจริยธรรมนอกจากจะใชกระบวนการศึกษาเขา

มาเปนสวนสําคัญในการสงเสริมจริยธรรมแลวยังตองมีการอบรมพัฒนากันอยางตอเนื่อง โดยในดาน

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองจากดานความรูเชิงจริยธรรม แสดงวาดาน

พฤติกรรมการแสดงออกทางกายก็ตองไดรับการสงเสริมใหมีการแสดงออกท่ีสอดคลองกับจริยธรรม

ดวย เชนการฝกอบรมใหทนายความมีกิริยามารยาทท่ีดี ฝกใหการชวยเหลือสังคมปฏิบัติงานดวย

ความตรงไปตรงมา ซ่ึงการแสดงออกเหลานี้เปนตัวบงชี้วาทนายความมีจริยธรรม ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซหลี) 3

๔ ท่ีไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร  ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม จะตองดําเนินการตามกลยุทธ ๔ ประการคือ สรางภูมิคุมกันดวยการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมอยางจริงจัง  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปนคนดีมีคุณธรรม สงเสริมให

นักเรียนกลุมเปาหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหมี

                                           

 
๓
พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต, “การสงเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดระยอง”, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

 
๔
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซหลี), “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ

พระธรรมวิทยากร”, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๘๗ 

การแสดงออกทางกายดวยความเรียบรอยดีงาม และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระปลัดเทียน   

พลวุฑฺโฒ (คําพงษ) 4

๕  ท่ีไดวิจัยเรื่อง การสงเสริมจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบวา แนวทางการสงเสริมจริยธรรม จะสงเสริมดานกายสุจริตให

ปฏิบัติตนถูกตองตามระเบียบวินัย สงเสริมดานวจีสุจริต คือใหมีการสื่อสารความจริง ไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง และสงเสริมใหมีมโนสุจริต มีสติยับยั้ง สรางองคความรูทางจริยธรรม 

 ๒. ปจจัยท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ มี

ปจจัยท่ีสําคัญคือ การสงเสริมจริยธรรมตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ประการ ซ่ึงไดแก สงเสริมดานสัจจะ 

ใหมีความซ่ือสัตย รักษาสัจจะ สื่อสารดวยความจริง สงเสริมดานทมะ ฝกตน  ใหมีการพัฒนาทักษะ 

และประสบการณ สงเสริมดานขันติ มุงม่ัน อดทนตอความยากลําบากทางกายและทางใจ และสงเสมิ

ใหมีการเสียสละ ซ่ึงคลองกับงานวิจัยของ พระเหมวรารักษ ญาณสีโล (แกวกําพล)5

๖  ไดวิจัยเรื่อง 

การบริหารจัดการกลุมสัจจะออมทรัพยตามหลักฆราวาสธรรมในเขต ตําบลไผขวาง อําเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบวา บุคลากร จะตองมีความเสียสละ การคัดเลือกผูท่ีมีความชํานาญ 

แตงตั้งคณะกรรมการอยางมีความยุติธรรม มีการพัฒนาบุคคล และมีการโยกยายตําแหนงอยางเปน

ธรรม ดานการอํานวยการ จะตองมีความอดทนตอหนาท่ี ประธานกลุมมีความสามารถชักจูงบุคลากร

ใหปฏิบัติงาน ใหสวัสดิการอยางยุติธรรมมีความอดทน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความเสียสละ 

กระตือรือรน และดานการควบคุมงาน จะตองรูจักขมใจตอหนาท่ี ติดตามทวงหนี้อยางเปนธรรม ให

โอกาส การตรวจสอบอยางซ่ือสัตย เปนธรรม มีความอดทนในการแกไขปญหา ใชคําพูดท่ีมีความ

ไพเราะ ใหกูยืมเงินอยางเทาเทียมกัน และมีการประเมินผล ความโปรงใส ยุติธรรม และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ทัศนีย กลางเภา6

๗ ท่ีไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางหลักฆราวาสธรรมกับคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน ของขาราชการสํานักงานอัยการภาค ๔ ผลการวิจัยพบวา หลักฆราวาสธรรมไดแก สัจจะ 

ทมะ ขันติ จาคะ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานในเชิงบวก เนื่องจากการปฏิบัติงานรวมกันตองมี

ความจริงใจตอกัน มีความอดทน และเสียสละเอ้ือเฟอ และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระทะนงชัย 

                                           

 
๕
พระปลัดเทียน  พลวุฑฺโฒ (คําพงษ), “รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิ

บาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง”, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

 
๖
พระเหมวรารักษ ญาณสีโล (แกวกําพล), “การบริหารจัดการกลุมสัจจะออมทรัพยตามหลักฆราวาส

ธรรมในเขต ตําบลไผขวาง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร”, วารสารวิจยวิชาการ, ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๓) : ๑-

๒. 

 
๗
ทัศนีย กลางเภา, “ความสัมพันธระหวางหลักฆราวาสธรรมกับคุณภาพการปฏิบัติงาน ของขาราชการ

สํานักงานอัยการภาค ๔”, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแกน,  ปท่ี ๓  ฉบับท่ี ๑ (๒๕๕๙) : ๑-๑๐. 



๑๘๘ 

อภิชโย 7

๘ ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาการพัฒนามนุษยตามหลักฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

ผลการวิจัย การพัฒนามนุษยตามหลักฆราวาสธรรม ไดแก สัจจะ อาศัยความซ่ือสัตยจริงใจตอกัน 

ทมะ อาศัยการรูจักบังคับควบคุมอารมณขมใจระงับความรูสึก ขันติ อาศัยความอดทนอดกลั้นตอ

ความหนักและความรายแรงท้ังหลาย จาคะ อาศัยความเสียสละความเผื่อแผแบงปนตลอดถึงความมี

น้ําใจเอ้ือเฟอตอกัน 

 การสงเสริมจริยธรรมท่ีมีผลเห็นประจักษก็คือการแสดงออกถึงความมีน้ําใจตามหลักจาคะ 

การเสียสละ แบงปนน้ําใจใหกันและกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปนทิพย มโนสุจริตธรรม8

๙  ได

วิจัยเรื่อง วิกฤตครอบครัวในสังคมไทย: ศึกษาและเสริมสรางครอบครัวสันติสุขตามหลักฆราวาสธรรม 

ผลการวิจัยพบวา การสรางเสริมจริยธรรมเนนท่ีหลักจาคะ การเสียสละแบงปนและการมีน้ําใจ เปน

หลักธรรมโดยตรงของฆราวาสผูอยูครองเรือน และเปนหลักธรรมชวยควบคุมใหบุคคลมีความสมาน

สามัคคีกลมเกลียวกัน ทําใหชีวิตคูของผูครองเรือนมีความสงบสุขราบรื่น 

 นอกจากนี้ปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งคือความอดทนอดกลั้นตอการปฏิบัติงาน ซ่ึง

ทนายความจะไดรับการอบรมบมนิสัยใหมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติงานเม่ือเจอกับเหตุการณท่ี

ไมพึงประสงคก็ใหมีสติอดทนอดกลั้นและใชปญญาในการแกไขปญหา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุภาพ สิทธิพานิช 9

๑๐ ไดวิจัยเรื่อง แนวทางการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมในการทํางานของ

บุคลากร สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การประยุกตใช

หลักฆราวาสธรรมในการทํางานของบุคลากร สวนใหญยึดหลักขันติ ความอดทน เนื่องจากมีการติดตอ

ประสานงานกับบุคคลภายนอกองคกรท่ีมีพฤติกรรมแตกตางกัน บุคลากรตองจัดการกับขอรองเรียน

ของผูรับบริการดวยความอดทน 

 ๓. การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

โดยหลักการคือการพัฒนาโดย โดยใชหลักการ ๔ ประการ และวิธีการ ๔ ประการขางตน สงผลใหเกิด

ประสิทธิผลซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ เกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร องคกรเปน

เอกภาพและเสมอภาค  เกิดการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม คือปรับพฤติกรรม

และวัฒนธรรมขององคกรใหเปนไปตามหลักจริยธรรมท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอม เกิดการปรับตัว

                                           

 
๘
พระทะนงชัย อภิชโย, “ศึกษาการพัฒนามนุษยตามหลักฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท”, 

วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน,  ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๒) : ๔๑. 

 
๙
ปนทิพย มโนสุจริตธรรม, “วิกฤตครอบครัวในสังคมไทย: ศกึษาและเสริมสรางครอบครัวสันติสุขตาม

หลักฆราวาสธรรม”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปท่ี ๘ ฉบับเพ่ิมเตมิ (๒๕๖๓) : ๔๘-๔๙. 

 
๑๐

สุภาพ สิทธิพานิช, “แนวทางการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมในการทํางานของบุคลากร สํานัก

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม”, วารสารพุทธศาสตรศึกษา,  ปท่ี ๘  ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๒) : 

๔๑. 



๑๘๙ 

ขององคกรใหสอดคลองกับสังคม คือการปรับพฤติกรรมและวัฒนธรรมองคกรใหมีความสอดคลองกับ

ลักษณะของจริยธรรมขององคกรท่ัวไป และมีผลผลิตท่ีเกิดกับองคกร คือองคกรมีความเปนเอกภาพ 

เปนองคท่ีเปนผูนําดานจริยธรรม การมีทนายความท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม พรอมท่ีจะใหบริการแก

สังคม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัทรชัย สีสะใบ1 0

๑๑  ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลประสิทธิผล

พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนยเรียนรูชุมชนการเกษตร  ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการใหเกิด

ประสิทธิผลตองใชหลักของการมีสวนรวม โดยท่ีทุกสวนท่ีมีสวนไดเสียจะตองมีสวนรวมในการพัฒนา

ประสิทธิผลอยางเปนเอกภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญจันทร แสนประสาน 1 1

๑๒ ไดวิจัย

เรื่อง การศึกษาปจจัยสงเสริมการตัดสินใจเชิงจริยธรรมท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงทางการพยาบาลในคลินิก

อยางมีประสิทธิผลของพยาบาลทหารบก ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารจะตองมีแผนในการพัฒนา

จริยธรรม และการพัฒนาความรูดานจริยธรรม เพ่ือใหบุคลากรสามารถตัดสินใจบนพ้ืนฐานจริยธรรม

เพ่ือลดความเสี่ยงและปญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

 อีกประการหนึ่ง ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม

ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ มีปจจัยท่ีสําคัญ คือการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม โดยการสรางวัฒนธรรมองคกร ใหเปนองคกรแหงจริยธรรม การปรับกระบวนการ

ทํางานแบบพลวัฒน การปรับโครงสรางองคกรและกระบวนการทํางานเพ่ือใหสอดคลองกับการ

ใหบริการดวยความถูกตอง ท้ังนี้ก็เพ่ือสงเสริมใหทนายความมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของ กาญจนา หรูเจริญพรพานิช 1 2

๑๓ ท่ีไดวิจัยเรื่อง แนวทางการสงเสริมปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอประสิทธิผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอประสิทธิผล คือการปรับโครงสรางองคการตามเกณฑมาตรฐานในการทํางาน ใชเทคโนโลยี

เขามาประยุกตในการเรียนการสอนใหเกิดกระบวนการเชิงพลวัฒน วางแผนอยางมีประสิทธิภาพและ

สงเสริมจริยธรรมคุณธรรมใหบุคลากรมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรม 

                                           

 
๑๑

สุภัทรชัย สีสะใบ, “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร”, 

ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒). 

 
๑๒

เพ็ญจันทร แสนประสาน, “การศึกษาปจจัยสงเสริมการตัดสินใจเชิงจริยธรรมท่ีเก่ียวกับความเสี่ยง

ทางการพยาบาลในคลินิกอยางมีประสิทธิผลของพยาบาลทหารบก”, วารสารพยาบาลทหารบก, ปท่ี ๑๘ ฉบับท่ี ๓ 

(๒๕๖๐) : ๒๐๑. 

 
๑๓

กาญจนา หรูเจริญพรพานิช, “แนวทางการสงเสริมปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย”, วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ 

(๒๕๖๒) : ๔๕๗. 



๑๙๐ 

คือกระบวนการศึกษา เพราะจะสามารถทําใหเกิดปญญา อีกประปารกนึ่งคือความเทาเทียมกันและ

ความเปนเอกภาพ สามารถทํางานรวมกันเปนทีมได และความซ่ือสัตยสุจริตในหนาท่ี ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ เอกชัย สุระจินดา 1 3

๑๔ ท่ีไดวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการนํายุทธศาสตร การพัฒนาไปปฏิบัติ

ของเทศบาล ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของการนํายุทธศาสตรไป

ใช ดานการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการศึกษามีความสําคัญเปนอันดับแรก และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภัค วิศาลเวชกิจ 1 4

๑๕ ท่ีไดวิจัยเรื่อง การสงเสริมจริยธรรมสวนบุคคลและ

ทีมงานท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา การ

สงเสริมจริยธรรมสวนบุคคลและทีมงานท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการคือ ประกอบดวย 

จริยธรรมสวนบุคคล ทีมงาน และองคกรท่ีเปนเลิศ ความซ่ือสัตยตอหนาท่ีการงาน 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระ

บรมราชูปถัมภ มีประเด็นท่ีผูวิจัยจะใหขอเสนอแนะในภาพรวม ๓ ประการประกอบดวย 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑) ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการสงเสริมจริยธรรมขาดขาดแรงจูงใจท่ีเปนทัศนคติดาน

จริยธรรม ดังนั้นการจะสงเสริมจริยธรรมใหเกิดประสิทธิผลจําเปนตองมีการสรางแรงจูงใจใหเกิดแก

บุคลากรท้ังองคกรอยางเปนเอกภาพ 

 ๒) การสงเสริมจริยธรรมยังขาดการสรางเครือขายระหวางองคกรภายนอกเพ่ือสงเสริม

และสนับสนุนดานจริยธรรม หากสภาทนายความสามารถสรางองคกรภาคีเครือขายรวมในการ

สงเสริมจริยธรรม จะทําใหการสงเสริมจริยธรรมแกทนายความมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ๓) สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีควรเพ่ิมเติมคือการเปนกัลยาณมิตรตอกันใหคําปรึกษาและ

แนะนํากันในเรื่องของจริยธรรม เพ่ือใหองคกรเปนองคกรแหงจริยธรรมอยางสมบูรณท่ีทุกสวนของ

องคกรปฏิบัติตามตามหลักจริยธรรม 

 ๔) หลักฆราวาสธรรม ๔ เปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งท่ีสงผลตอการสงเสริมจริยธรรม ในลักษณะ

เปนหลักธรรมท่ีสนับสนุนโดยนํามาประยุกตใชในการสงเสริมจริยธรรม ใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีมีความ

                                           

 
๑๔

เอกชัย สุระจินดา, “ประสิทธิผลการนํายุทธศาสตร การพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาล ตําบลลี ้

อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, ปท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๙) : ๔๓๔-๔๓๕. 

 
๑๕

ศุภัค วิศาลเวชกิจ, “การสงเสริมจริยธรรมสวนบุคคลและทีมงานท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการ 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๒) : ๒๙๒-๒๙๓. 



๑๙๑ 

ซ่ือสัตยตรงไปตรงมา ฝกในอบรมตนใหมีจริยธรรม มีความอดทนตอการปฏิบัติหนาท่ี และการ

เสียสละ 

 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 ๑) สภาทนายความควรรวมมือกับองคกรทางกฎหมาย สรางแรงจูงใจซ่ึงเปนทัศนคติเชิง

จริยธรรมใหทนายความไดมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม และขวนขวายในการ

แสวงหาความรูเชิงจริยธรรมพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยแรงจูงใจดังกลาวอาจสรางโดยการใหความ

คาดหลังกับทนายความเก่ียวกับความกาวหนาในการทํางาน หรือใหรางวัลเปนการสรางความกําลังใจ 

เพ่ือใหทนายความเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรม 

 ๒) สภาทนายความควรสรางองคกรภาคีเครือขายในการสงเสริมจริยธรรม โดยรวมมือกับ

องคกรทางจริยธรรมเชน กระทรวงวัฒนธรรม องคกรทางศาสนาท่ีจะเขามาใหการชวยเหลือสนับสนุน

ในการฝกอบรมและ เปนภาคีเครือขายซ่ึงกันและกันในการสงเสริมจริยธรรม ซ่ึงจะทําใหการสงเสริม

จริยธรรมแกทนายความมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ๓) สภาทนายความควรใหการอบรมสงเสริมจริยธรรมใหทนายความมีความเปน

กัลยาณมิตรตอกัน ยินดีใหความรวมมือและใหคําแนะนําซ่ึงกันและกันดานจริยธรรม คอยสอดสองดู

และและตักเตือนซ่ึงกันและกันเก่ียวกับการกระทําใด ท่ีลอแหลมตอการละเมิดจริยธรรม สราง

วัฒนธรรมท่ีดีใหเกิดในองคกรทุกคนปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม ซ่ึงจะสงผลใหกรเปนองคกรแหง

จริยธรรมอยางสมบูรณท่ีทุกสวนขององคกรปฏิบัติตามตามหลักจริยธรรม 

 ๔) สภาทนายความควรนําเอาหลักฆราวาสธรรม ๔ ประการ กําหนดเปนแมบทในการ

สงเสริมจริยธรรมใหกับทนายความทุกคน เนื่องจากเปนหลักธรรมท่ีสามารถสรางองคกรใหเปนองคกร

แหงจริยธรรมได โดยทุกครั้งท่ีมีการอบรมหรือการสงเสริมจริยธรรม ใหเนนกิจกรรมหรือการอบรมท่ี

สอดคลองกับหลักฆราวาสธรรม ฝกอบรมทนายความใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีมีความซ่ือสัตย

ตรงไปตรงมา ฝกในอบรมใหมีจริยธรรม มีความอดทนตอการปฏิบัติหนาท่ี และการเสียสละ 

 ๕.๓.๓ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ๑) ควรมีการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมของทนายความ 

เพ่ือใหทราบถึงปจจัยจูงใจท่ีนําไปสูการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักจริยธรรม 

 ๒) ควรมีการวิจัยในเชิงลึกเก่ียวกับกลยุทธในการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความใน

พระบรมราชูปถัมภ 

 ๓) ควรมีการวิจัยเก่ียวกับ ผลกระทบจากการปฏิบัติผิดจริยธรรมของบุคลากรทาง

กฎหมายเพ่ือใหทราบถึงผลเสียจากการผิดจริยธรรม ซ่ึงจะนําไปสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

 ๔) ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการถอดบทเรียนการสงเสริมจรยิธรรมของสภาทนายความ 



๑๙๒ 

ในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือนํามาเปนตัวแบบในการอบรมหรือสงเสริมจริยธรรมใหกับหนวยงานภาครัฐ

อ่ืนๆ และเอกชน 

 ๕) การวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภนี้ มีขอจํากัดคือ อยูในชวงของการระบาดของไวรัส Covid-19 สงผลใหการ

สงเสริมจริยธรรมแกทนายความในลักษณะของกิจกรรมหรือการอบรมลดลง อาจมีผลกระทบตอ

กระบวนการวิจัยและผลของการวิจัยในบางสวน จึงควรมีการวิจัยเรื่องดังกลาวนี้ซํ้าอีกครั้งหนึ่งใน

ภาวะปกติ 

 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย : 

ก. ขอมูลปฐมภูมิ : (Primary sources) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ขอมูลทุติยภูมิ :(Secondary Sources) 

 

(๑) หนังสือ : 

จําเริญรัตน เจือจันทร. จริยศาสตร: ทฤษฎีจริยธรรมสําหรับนักบริหารการศึกษา. พิมพครั้งท่ี ๑. 

กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๘. 

ชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ. จริยธรรมทางวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเลี่ยงเชียง, ๒๕๓๙. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน. พฤติกรรมศาสตรเลม ๒ และจิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยา-ภาษา. 

กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๔. 

ธีรภัทร เสรีรังสรรค. นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชนทับซอน การคอรรัปช่ัน สภาพ

ปญหา สาเหตุผลกระทบ แนวทางแกไข. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 

๒๕๔๙. 

เนตรพัณณา ยาวิราช. จริยธรรมธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ทริปเพ้ิลกรุป จํากัด, ๒๕๕๑. 

นภาพร ขันธนภา. จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๗. 

ฤกษชัย คุณูปการ. หลักการและทฤษฎีการปลูกฝงจริยธรรม. (พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูล

สงคราม, ๒๕๓๙. 

บุญมี แทนแกว. จริยธรรมกับชีวิต. พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๕๒. 

ประภาศรี สีหอําไพ. พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

ปานจิต จินดากุล. การสรางองคการท่ีมีศักดิ์ศรีและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาพลเรือน, ๒๕๔๙. 

ปราชญา กลาผจัญ. คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : เยลโลการพิมพ, 

๒๕๔๔. 

ประภาศรี สีหอําไพ. พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. พิมพครั้งท่ี ๔. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 



๑๙๔ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต). ธรรมะสําหรับผูสูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา, 

๒๕๕๐. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร :  

มูลนิธิศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๙. 

พระเมธีธรรมาภรณ. ความสัมพันธระหวางจริยธรรม จริยศาสตร และจริยศึกษา ความรูคูคุณธรรม.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔ 

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ. พิมพครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : บริษัท แอค

ทีฟ พริ้นทจํากัด, ๒๕๕๖. 

พิบูล ทีปะปาล. การเปนผูประกอบการ. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ, ๒๕๕๒. 

พิภพ วชังเงิน. จริยธรรมวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร สํานักพิมพอมรการพิมพ, ๒๕๔๕. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยตุ.โต). การพัฒนาจริยธรรม. (พิมพครั้งท่ี ๕). กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

พิมพสวย จํากัด, ๒๕๕๑. 

พระราชวรมุนี. พุทธจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๓. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพทศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพครั้งท่ี 

๒. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ, ๒๕๔๘. 

ลําดวน ศรีมณี. จริยธรรมและจริยศาสตรตะวันออก. นครปฐม : กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนาย

รอยตํารวจ, ๒๕๔๓. 

วศิน อินทสระ. พุทธจริยศาสตร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทองกวาว, ๒๕๔๑. 

วิเชียร วิทยอุดม. การจัดการสมัยใหม. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนธัช การพิมพ จํากัด, ๒๕๕๔ 

ศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.. คูมือการพัฒนาและ

สงเสริมการปฏิ บัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือน สําหรับ

คณะกรรมการจริยธรรม พิมพครั้งท่ี ๒. นนทบุรี : กลุมโรงพิมพ สํานักงานเลขาธิการ 

สํานักงาน ก.พ., ๒๕๕๔. 

สมบูรณ ชิตพงศ. การวัดและประเมินดานคุณธรรมและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔ 

แสง จันทรงาม. จริยธรรมและภาวะท่ีไรจริยธรรมจะมีผลตอพฤติกรรมของมนุษยโลกอยางไร. 

กรุงเทพมหานคร :  สํานักปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐ 



๑๙๕ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 
สวลี ศิริไล. นานาทรรศนะเกี่ยวกับจริยธรรม. นครปฐม : คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๓๖. 

สาโรช บัวศรี. จริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๒๖ 

สมยศ นาวีการ. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร จํากัด, ๒๕๓๖ 

 

(๒) วารสาร/บทความ : 

กาญจนา หรูเจริญพรพานิช. “แนวทางการสงเสริมปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย”. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณ

ภูมิ. ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๒) : ๔๕๗. 

ชัยพร วิชชาวุธ. “การพัฒนาจริยธรรมตาทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม”. วารสารครุศาสตร. ปท่ี ๑๑ 

ฉบับท่ี ๔ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๒๖) : ๒๒-๒๓. 

ชัยเสฏฐ พรหมศรี. “การเปนผูนําท่ีมีจริยธรรม”. วารสารนักบริหาร. ปท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๓ (เดือน

กรกฎาคม-เดือนกันยายน ๒๕๕๙) :  ๒๐-๒๕.  

ทัศนีย กลางเภา. “ความสัมพันธระหวางหลักฆราวาสธรรมกับคุณภาพการปฏิบัติงาน ของขาราชการ

สํานักงานอัยการภาค ๔”. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแกน.  ปท่ี ๓  ฉบับท่ี ๑ 

(๒๕๕๙) : ๑-๑๐. 

ปนทิพย มโนสุจริตธรรม. “วิกฤตครอบครัวในสังคมไทย: ศึกษาและเสริมสรางครอบครัวสันติสุขตาม

หลักฆราวาสธรรม”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร. ปท่ี ๘ ฉบับเพ่ิมเติม (๒๕๖๓) : 

๔๘-๔๙. 

พระทะนงชัย อภิชโย. “ศึกษาการพัฒนามนุษยตามหลักฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท”. 

วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน.  ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๒) : ๔๑. 

พระเหมวรารักษ ญาณสีโล (แกวกําพล). “การบริหารจัดการกลุมสัจจะออมทรัพยตามหลักฆราวาส

ธรรมในเขต ตําบลไผขวาง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร”. วารสารวิจยวิชาการ. ปท่ี 

๓ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๓) : ๑-๒. 

เพ็ญจันทร แสนประสาน. “การศึกษาปจจัยสงเสริมการตัดสินใจเชิงจริยธรรมท่ีเก่ียวกับความเสี่ยง

ทางการพยาบาลในคลินิกอยางมีประสิทธิผลของพยาบาลทหารบก”. วารสารพยาบาล

ทหารบก. ปท่ี ๑๘ ฉบับท่ี ๓ (๒๕๖๐) : ๒๐๑. 



๑๙๖ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 
วิจิตรพาณี เจริญขวัญ. “ความเหมือนและความแตกตางของทฤษฎีบุคลิกภาพของฟรอยดและ แอด 

เลอร”. รามคําแหง.  ปท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๑  (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๙) : ๖๑-๘๐ 

วิชา มหาคุณ และคณะ. “จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย”. จุลนิติ. (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๖) : 

๓๔. 

ศุภัค วิศาลเวชกิจ. “การสงเสริมจริยธรรมสวนบุคคลและทีมงานท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการ 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี. ปท่ี ๑๑ ฉบับท่ี 

๒ (๒๕๖๒) : ๒๙๒-๒๙๓. 

สุภาพ สิทธิพานิช. “แนวทางการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมในการทํางานของบุคลากร สํานัก

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม”. วารสารพุทธศาสตรศึกษา.  ปท่ี ๘  

ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๒) : ๔๑. 

ออมเดือน สดมณี และ ฐาศุกร จันประเสริฐจริยธรรม. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม : จากแนวคิดสูแนว

ทางการปฏิบัติ., วารสารพฤติกรรมศาสตร. ปท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม  ๒๕๕๔) : ๒๒. 

เอกชัย สุระจินดา. “ประสิทธิผลการนํายุทธศาสตร การพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาล ตําบลลี้ อําเภอลี้ 

จังหวัดลําพูน”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. ปท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ 

(๒๕๕๙) : ๔๓๔-๔๓๕. 

 

(๓) วิทยานิพนธ/งานวิจัย : 

กีรติ บุญเจือ. “ปญหาและทางแกเก่ียวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (รวมศีลธรรม) ในประเทศ

ไทย : จากมุมมองของแซมมวลฮันทิงทัน”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 

สุนันทา, ๒๕๕๕. 

ขัตติยา กรรณสูตร และคณะ. “คุณธรรม พฤติกรรมความซ่ือสัตยของคนไทย”. รายงานวิจัย. 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, ๒๕๔๗. 

ชัยพร วิชชาวุธ และคณะ. “พฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปจจุบัน : ศึกษาตามแนวทางจิตวิทยา

สังคม”. รายงานวิจัย. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 

ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล. “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนอรท  กรุงเทพ, ๒๕๕๗. 



๑๙๗ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 
ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล. “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนอรท  กรุงเทพ, ๒๕๕๗. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก, “จริยธรรมของเยาวชนไทย”. รายงานวิจัย. 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๐. 

ประทีป มากมิตร. “จริยธรรมของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. ดุษฎีนิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัน

ทิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 

พระปลัดเทียน  พลวุฑฺโฒ (คําพงษ). “รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิ

บาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง”. ดุษฎีนิพนธพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซหลี). “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ

ธรรมวิทยากร”. ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. 

บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต. “การสงเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดระยอง”. ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๙. 

ไพศาล เครือแสง.“รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูนําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง”. ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

สุภัทรชัย สีสะใบ, “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร”, 

ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒). 

เสนห จุยโต และ กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย. “ตัวแบบธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสู

ความเปนเลิศ”. รายงานวิจัย. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕. 

 



๑๙๘ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 
 (๔) ออนไลน : 

วิกิพีเดีย. ปรัชญา, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://www.th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญา. [๑๓ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๓]. 

สุภัทร ปญญาทีป, กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม, ๒๕๔๖, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 

https://sites.google.com/.../kickrrm-sng-seim-khunthrr... [๑ ๒  กุ ม ภ า พั น ธ 

๒๕๖๓]. 

(๕) สัมภาษณ : 

สัมภาษณ พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช). ผูชวยเจาอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และ

รักษาการเจาคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต), ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร, ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 นายเกษม สรศักดิ์ เกษม . ประธานท่ีปรึกษานายกสภาทนายความ และประธาน

คณะกรรมการ อํานวยการสํานักฝกอบรมวิชาวาความ, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 นายทัศไนย ไชยแขวง. อุปนายกฝายตางประเทศ สภาทนายความ , ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๔. 

 นายปญญา จารุมาศ. กรรมการและเลขานุการกรรมการมารยาททนายความ, ๓ เมษายน 

๒๕๖๔. 

 พันตํารวจเอก (พิเศษ) วินัย วงษบุปผา. อดีตรองผูบังคับการ กองบังคับการปราบปราม

การกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 นายสุวัฒน ไวยุพัฒนธี.รองประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ (แผนกคดีภาษีอากร), ๑๗ 

เมษายน ๒๕๖๔. 

 นายปยะ ปะตังทา,ประธานศาลปกครองสูงสุด, ๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 นายประทีป เจริญพร. อดีตรองอธิบดีกรมท่ีดิน, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 นางผกายพรรณ ศิริกุลชยานนท. ท่ีปรึกษาการเงินระหวางประเทศ, ๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๔. 

 นางดารุณี โลหะอํานวย. ผูพิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเพทฯ, ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๔. 

 

http://www.th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2.%20%5b%E0%B9%91%E0%B9%93%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%93%5d.
http://www.th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2.%20%5b%E0%B9%91%E0%B9%93%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%93%5d.


๑๙๙ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 
สัมภาษณ ดร.พิณลัพธพร นาคสมบูรณ. ผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี, 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 นายจอมพจน ภูรักศักดิ์ศรี. ผูไกลเกลี่ย คปภ. และผูไกลเกลี่ย กสทช., ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๔. 

นายณรงคชยั ปอพาณิชกรณ. ผูตรวจการอัยการ, ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

 นายถาวร เผด็จสุวรรณนุกูล. ผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี, 

๓ เมษายน ๒๕๖๔. 

 นายกอรปกุล วินิจนัยภาค. รองอธิบดีอัยการสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง

กฎหมายแกประชาชน, ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 รศ.ประณต นันทิยกุล. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔. 

(๖) สนทนากลุมเฉพาะ : 

สนทนากลุมเฉพาะ นายนิทรารัตน แพทยวงศ. ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม ๑๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๔. 

ดร.พิณลัพธพร นาคสมบูรณ. ผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบรุี, 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

รศ.ดร.สมาน งามสนิท. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

ผศ.ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

ผศ.ดร. สุริยา รักษาเมือง. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

 



๒๐๐ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 
สนทนากลุมเฉพาะ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

สนทนากลุมเฉพาะ อ.ดร.สมบัติ นามบุรี. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔. 

 

๒. ภาษาตางประเทศ 

(I) Books: 

Piaget, J. The Moral Judgment of the Childs. Illinois : The Free Press, 1960. 

Atkinson, Conduct R. F. An Introduction to Moral Philosophy. London : Mainilain, 1969. 

Brown R. Social Psychology. New York : The Free Press, 1968.. 

Good, C. V. Dictionary of Education. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1973. 

Bandura, A. Social Learning Theory. New Jersey : Prentice-Hall, 1977. 

Kohlberg, L. Review of Child Development Research. Connecticut : Connecticut Printers,  

Inc, 1964. 

Arbuthno, J., B., and Faust, D. Teaching Moral Reasoning : Theory and Practice. New 

  York : Harper & Row, 1981. 

Pojman, L. P. Ethics : Discovering Right and Wrong. 2nd ed. California : A Division of Wads  

Worth, Inc., 1995. 

Hinman, M. Ethics : A Pluralistic Approach to Moral Theory. San Diego: Harcourt, 1998. 

Thiroux, J. Ethics : Theory and Practice. New Jersey : Prenctic-Hall, 1998. 

MacKinnon, B. Ethics : Theory and Contemporary Issues. 3rd ed. Belmont, Calif :  

Wadsworth, 2001. 

Donald R. Cooper., and Pamela S. Schindler. Business Research Methods. 12th ed. Irwin :  

McGraw-Hill, 2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



๒๐๓ 

 
ภาคผนวก ก 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  



๒๐๔ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง : การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรม

ราชูปถัมภ 

--------------------------------------- 

คําช้ีแจง 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือนําเสนอการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ขอความกรุณาทานไดตอบแบบสอบถามใหครบ

ทุกขอ 

แบบสอบถามในงานวิจัยนี้ แบงเปน ๕ ตอน คือ 

 ตอนท่ี ๑ : เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี ๒ : เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับปจจัยการสงเสริมจริยธรรม 

 ตอนท่ี ๓ : เปนแบบสอบท่ีเก่ียวกับปจจัยฆราวาสธรรม ๔ 

 ตอนท่ี ๔ : เปนแบบสอบท่ีเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

 ตอนท่ี ๕ : เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 ขอมูลจากแบบสอบถามของทาน ผู ศึกษาวิจัยจะถือวาเปนความลับท่ีสุดและไมมี

ผลกระทบกระเทือนตอผูตอบแบบสอบถามแตประการใด 

 ขอบพระคุณทานท่ีไดอนุเคราะหตอบแบบสอบถามเพ่ือเปนประโยชนตอการวิจัยใน
ครั้งนี้ เปนอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณทานมา ณ โอกาสนี้ 

 
กอปรลาภ อภัยภักดิ์ 

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๒๐๕ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง : การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรม

ราชูปถัมภ 

--------------------------------------- 
 

ตอนท่ี ๑ : คุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงใน   หนาขอความตามสภาพท่ีเปนจริงเก่ียวกับ

ผูตอบแบบสอบถาม 

๑. เพศ 

   ชาย     หญิง  

๒. อายุ 

   นอยกวา ๒๕ ป   ๒๖-๓๐ ป  

 ๓๖-๔๕ ป    ๔๖-๕๕ ป 

 ๕๖ ปข้ึนไป 

๓. สถานภาพ 

   โสด     สมรส  

 หมาย (คูครองเสียชีวิต)  หยาราง/แยกกันอยู 

๔. ระดับการศึกษา 

   ปริญญาตรี    ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก 

๕. รายได 

 นอยกวา ๒๐,๐๐๐ บาท  ๒๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท 

   ๔๐,๐๐๑-๖๐,๐๐๐ บาท  มากกวา ๖๐,๐๐๐ บาท 
 

  



๒๐๖ 

ตอนท่ี ๒ การสงเสริมจริยธรรม 
คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานท่ีสุดเพียงขอเดียว โดยมี

หลักเกณฑการพิจารณาดังนี ้
 (๕) มากท่ีสุด หมายถึง มีความเห็นในระดับ มากท่ีสุด 

 (๔) มาก   หมายถึง มีความเห็นในระดับ มาก 

 (๓) ปานกลาง หมายถึง มีความเห็นในระดับ ปานกลาง 

 (๒) นอย  หมายถึง มีความเห็นในระดับ นอย 

 (๑) นอยท่ีสุด หมายถึง มีความเห็นในระดับ นอยท่ีสุด 

 

ขอ การสงเสริมจริยธรรม 

ระดับการความเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
 ดานความรูเชิงจริยธรรม      

๑ 
สภาทนายความมีการจัดการสงเสริมและสนับสนุน

ทนายความดานความรูในเชิงจริยธรรม 
     

๒ 

สภาทนายความมีชองทางในการนําเสนอเนื้อหา

สาระท่ีเก่ียวกับความรูเชิงวัฒนธรรมใหสามารถ

สืบคนและศึกษาเพ่ิมเติมได 
     

๓ 

สภาทนายความมีการจัดการฝกอบรมพัฒนา

ทนายความเก่ียวกับความรู เชิงจริยธรรมอยาง

ตอเนื่อง 
     

๔ 
สภาทนายความสงเสริมและสนับสนุนให

ทนายความใชปญญาและเหตุผลในการแกไขปญหา 
     

 ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม      

๑ 

สภาทนายความมีการสงเสริมทนายความใหมี

ทัศนคติในเชิงบวกตอการปฏิบัติตนใหถูกตองตาม

จริยธรรม 
     

๒ 
สภาทนายความมีการสงเสริมทนายความใหเกิด

คานิยมรวมท่ีดีเก่ียวกับจริยธรรม 
     

๓ 
สภาทนายความมีการจัดโครงการหรือกิจกรรม ท่ี

เปนการสนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจในการยึดม่ันใน
     



๒๐๗ 

ขอ การสงเสริมจริยธรรม 

ระดับการความเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
หลักจริยธรรม 

๔ 

สภาทนายความไดสงเสริมใหทนายความเกิดความ

ยินดีและภาคภูมิใจเม่ือปฏิบัติตนถูกตองตามหลัก

จริยธรรม 
     

 ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม      

๑ 
สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายเก่ียวกับการ

ใหเหตุผลในเชิงจริยธรรม 
     

๒ 
สภาทนายความมีการสงเสริมใหทนายความใช

เหตุผลในการตัดสินแยกแยะถูกผิด 
     

๓ 
สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความใหเกิด

ทักษะในการคิดวิเคราะหแยกแยะ 
     

๔ 
สภาทนายความไดมีการฝกอบรมเก่ียวกับทักษะ

ความสมามารถและประสบการณในการตัดสินใจ 
     

 ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม      

๑ 
สภาทนายความมีการฝกอบรมใหทนายความปฏิบัติ

หนาท่ีอยางตรงไปตรงมาตามหลักจริยธรรม 
     

๒ 

สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความให

สามารถปฏิบั ติ ตน ได อย า ง ถูกต องตามหลั ก

จริยธรรม 
     

๓ 

สภาทนายความไดมีการฝกอบรมทนายความใหมี

ทักษะในการชวยเหลือและให คําแนะนําดาน

จริยธรรมแกผูอ่ืนได 
     

๔ 

สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความเก่ียวกับ

จริยธรรมและมารยาทการแสดงออกท้ังในหนาท่ี

และนอกหนาท่ี 
     

ตอนท่ี ๓ การสงเสริมจริยธรรมตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 



๒๐๘ 

ขอ การสงเสริมจริยธรรมตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 

ระดับการความเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 

 ดานสัจจะ ความจริง      

๑ 
สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความดาน

ความซ่ือสัตยในการปฏิบัติหนาท่ี 
     

๒ 
สภาทนายความสงเสริมสนับสนุนใหทนายความ

สื่อสารดวยขอมูลความจริง 
     

๓ 
สภาทนายความสงเสริมสนับสนุนใหทนายความมี

ความจริงใจตอผูอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ี 
     

๔ 

สภาทนายความไมสงเสริมและสนับสนุนให

ทนายความบิดเบือนขอมูลอันเปนจริงเพ่ือ

ประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง 
     

 ดานทมะ การฝกตน      

๑ 

สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความเก่ียวกับ

ทักษะความรูและประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี

อยางถูกตองตามหลักจริยธรรม 
     

๒ 
สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความใหรูจัก

ฝกฝนตนเองไมยอทอตอการปฏิบัติหนาท่ี 
     

๓ 

สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความใหมี

ความยับยั้งชั่งใจในการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเปนการ

ละเมิดตอจริยธรรม 
     

๔ 

สภาทนายความสงเสริมและสนับสนุนให

ทนายความไดศึกษาและพัฒนาความรู

ความสามารถของตนอยูเสมอ 
     

 ดานขันติ ความอดทน      

๑ 
สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความใหมี

ความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ี 
     

๒ 
สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความใหมี

จิตใจท่ีม่ันคงแนวแนไมหวั่นไหวในสภาวการณตางๆ 
     



๒๐๙ 

ขอ การสงเสริมจริยธรรมตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 

ระดับการความเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 

๓ 
สภาทนายความมีการฝกอบรมทนายความใหมี

ความอดทนตอความลําบากทางกายและทางจิตใจ 
     

๔ 

สภาทนายความสงเสริมและสนับสนุนให

ทนายความมีความเขมแข็งยึดม่ันพรอมท่ีจะปฏิบัติ

หนาท่ีใหถูกตองตามหลักจริยธรรม 
     

 ดานจาคะ การเสียสละ      

๑ 
สภาทนายความมีการฝกอบรมใหความรู

ทนายความเก่ียวกับการเสียสละ 
     

๒ 
สภาทนายความสงเสริมใหทนายความรูจักเสียสละ

ประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม 
     

๓ 
สภาทนายความสงเสริมสนับสนุนใหทนายความมี

จิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนมนุษย 
     

๔ 
สภาทนายความสงเสริมใหทนายความมีจิต

สาธารณะบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม 
     

 

ตอนท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

ขอ 
การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

ระดับการความเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
 ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร      

๑ 
ทนายความมีความสมานฉันท เปนอันหนึ่ ง อัน

เดียวกันท้ังองคกร 
     

๒ 
ทนายความปฏิบัติหนาท่ีตามหลักจริยธรรมโดยมี

มาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร 
     

๓ 

ในกรณีท่ีมีการละเมิดจริยธรรมผูละเมิดจะไดรับ

โทษตามโทษานุโทษโดยไมมีขอยกเวนอยางเทา

เทียมกัน 
     



๒๑๐ 

ขอ 
การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

ระดับการความเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 

๔ 
องคกรประสบความสําเร็จและดําเนินไปสูเปาหมาย

อยางเปนเอกภาพ 
     

 
ดานการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม 
     

๑ 
เกิดการสรางวัฒนธรรมองคกร ใหเปนองคกรแหง

จริยธรรม 
     

๒ 
เกิดการสรางเครือขายระหวางองคกรภายนอกเพ่ือ

สงเสริมและสนับสนุนดานจริยธรรม 
     

๓ 

เกิดการปรับโครงสรางองคกรและกระบวนการ

ทํางานเพ่ือใหสอดคลองกับการใหบริการดวยความ

ถูกตองยุติธรรมตามหลักจริยธรรม 
     

๔ 
เกิดกระบวนการปฏิบัติหนาท่ีแบบพลวัฒน ท่ีมี

ความยืดหยุนปรับตัวเขากับทุกสถานการณไดดี 
     

 ดานการปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม      

๑ 
เกิดการปรับตัวขององคกรเพ่ือใหสอดคลองกับ

วัฒนธรรมทางสังคม 
     

๒ 

เ กิด เปนองคกรแหงจริยธรรมท่ีพรอมในการ

ใหบริการแกสังคมเพ่ือความถูกตองยุติธรรมแกทุก

ฝาย 
     

๓ 
องคกรเปนท่ียอมรับและไววางใจของสังคมในดาน

กฎหมาย 
     

๔ 
องคกรสามารถสงเสริมสนับสนุนและใหคําแนะนํา

ดานจริยธรรมแกสังคมได 
     

 ดานผลผลิตขององคกร      

๑ องคกรประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดวางไว      

๒ 
องคกรมีทนายความท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หนาท่ีใหถูกตองตามหลักจริยธรรม 
     



๒๑๑ 

ขอ 
การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของ

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

ระดับการความเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 

๓ ลูกความพึงพอใจตอการใหบริการ      

๔ ผูมีสวนไดเสียไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม      

 

ตอนท่ี ๕ :  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ เก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริม

จริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

 ๑. ประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ มี

ปญหาอุปสรรคหรือไม อยางไร โปรดชี้แนะ 

 ปญหาอุปสรรค 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ขอเสนอแนะ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ๒. องคประกอบของประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระ

บรมราชูปถัมภ มีอะไรบาง โปรดชี้แนะ 

 ขอเสนอแนะ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



๒๑๒ 

 ๓. การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรม

ราชูปถัมภ ควรเปนอยางไร 

 ขอเสนอแนะ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

  

 

 

กอปรลาภ อภัยภักดิ์ 
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  



๒๑๓ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสัมภาษณเชิงลึก  

เรื่อง : การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรม

ราชูปถัมภ 

--------------------------------------- 

ช่ือผูใหสัมภาษณ_____________________________________ 

ตําแหนงหนาท่ี_______________________________________ 

สัมภาษณเม่ือ วันท่ี__________เดือน__________________พ.ศ.___________ 

 

แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ

ในพระบรมราชูปถัมภ 

 ๑. การสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ เปนอยางไร 

 ๑) ดานความรูเชิงจริยธรรม 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ๒) ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ๓) ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ๔) ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



๒๑๔ 

 ๒. การสงเสริมจริยธรรมตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของสภาทนายความในพระบรม

ราชูปถัมภ เปนอยางไร 

 ๑) ดานสัจจะ ความจริง 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ๒) ดานทมะ การฝกตน  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ๓) ดานขันติ ความอดทน  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ๔) ดานจาคะ การเสียสละ  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

๓. การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

ควรเปนอยางไร 

๑) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคการ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

๒) การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



๒๑๕ 

๓) การปรับตัวขององคกรใหสอดคลองกับสังคม 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

๔) ผลผลิตขององคการ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหสัมภาษณ 

 

กอปรลาภ อภัยภักดิ์ 

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  



๒๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

  



๒๑๗ 

 

 

 
  



๒๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



๒๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 

เปนรายขอ (IOC) ของแบบสอบถาม 

  



๒๒๐ 

 
ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงคเปนรายขอ (IOC) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง : การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภ 

--------------------------------------- 

ตอนท่ี ๒ การสงเสริมจริยธรรม 

ขอ การสงเสริมจริยธรรม 
ผูเชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

 ดานความรูเชิงจริยธรรม         

๑ 

สภาทนายความมีการจัดการ

ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น

ทนายความดานความรูในเชิง

จริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 

สภาทนายความมีชองทางใน

การนําเสนอเน้ือหาสาระท่ี

เก่ียวกับความรูเชิงวัฒนธรรม

ใหสามารถสืบคนและศึกษา

เพ่ิมเติมได 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 

สภาทนายความมีการจัดการ

ฝกอบรมพัฒนาทนายความ

เก่ียวกับความรูเชิงจริยธรรม

อยางตอเน่ือง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ 

สภาทนายความสงเสรมิและ

สนับสนุนใหทนายความใช

ปญญาและเหตุผลในการแกไข

ปญหา 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

 ดานทัศนคติเชิงจริยธรรม         

๑ 

สภาทนายความมีการสงเสรมิ

ทนายความใหมีทัศนคติในเชิง

บวกตอการปฏิบัติตนให

ถูกตองตามจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 



๒๒๑ 

ขอ การสงเสริมจริยธรรม 
ผูเชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

๒ 

สภาทนายความมีการสงเสริม

ทนายความใหเกิดคานิยมรวม

ท่ีดีเก่ียวกับจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 

สภาทนายความมี ก า รจั ด

โครงการหรือกิจกรรม ท่ีเปน

การสนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจ

ในการยึดมั่นในหลักจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ 

สภาทนายความไดสงเสรมิให

ทนายความเกิดความยินดีและ

ภาคภูมิใจเมื่อปฏิบัติตน

ถูกตองตามหลักจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

 ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม         

๑ 

สภาทนายความมีการ

ฝกอบรมทนายเก่ียวกับการให

เหตุผลในเชิงจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 

สภาทนายความมีการสงเสริม

ใหทนายความใชเหตุผลในการ

ตัดสินแยกแยะถูกผิด 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๓ 

ส ภ า ท น า ย ค ว า ม มี ก า ร

ฝกอบรมทนายความใหเกิด

ทักษะในการคิด วิ เคราะห

แยกแยะ 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๔ 

สภาทนายความไดมีการ

ฝกอบรมเก่ียวกับทักษะความ

สมามารถและประสบการณใน

การตัดสินใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม         

๑ 

สภาทนายความมีการ

ฝกอบรมใหทนายความปฏิบัติ

หนาท่ีอยางตรงไปตรงมาตาม

หลักจรยิธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 

ส ภ า ท น า ย ค ว า ม มี ก า ร

ฝ ก อ บ ร ม ท น า ย ค ว า ม ใ ห

สามารถปฏิ บัติตนไดอยาง

ถูกตองตามหลักจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 



๒๒๒ 

ขอ การสงเสริมจริยธรรม 
ผูเชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

๓ 

สภาทนายความ ไ ด มี ก า ร

ฝ กอบรมทนายความ ให มี

ทักษะในการชวยเหลือและให

คําแนะนําดานจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๔ 

สภาทนายความมีการ

ฝกอบรมทนายความเก่ียวกับ

จริยธรรมและมารยาทการ

แสดงออกท้ังในหนาท่ีและ

นอกหนาท่ี 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

 

 
 
 
ตอนท่ี ๓ การสงเสริมจริยธรรมตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
 

ขอ 
การสงเสริมจริยธรรมตาม

หลักฆราวาสธรรม ๔ 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

 ดานสัจจะ ความจริง         

๑ 

สภาทนายความมีการ

ฝกอบรมทนายความดาน

ความซื่อสัตยในการปฏิบัติ

หนาท่ี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 

สภาทนายความสงเสรมิ

สนับสนุนใหทนายความ

สื่อสารดวยขอมลูความจริง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 

สภาทนายความสงเสรมิ

สนับสนุนใหทนายความมี

ความจริงใจตอผูอ่ืนในการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๔ 

สภาทนายความไมสงเสรมิ

และสนับสนุนใหทนายความ

บิดเบือนขอมูลอันเปนจริงเพ่ือ

ประโยชนฝายใดฝายหน่ึง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 



๒๒๓ 

ขอ 
การสงเสริมจริยธรรมตาม

หลักฆราวาสธรรม ๔ 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

 ดานทมะ การฝกตน         

๑ 

สภาทนายความมีการ

ฝกอบรมทนายความเก่ียวกับ

ทักษะความรูและ

ประสบการณในการปฏิบัติ

หนาท่ีอยางถูกตองตามหลัก

จริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 

สภาทนายความมีการ

ฝกอบรมทนายความใหรูจัก

ฝกฝนตนเองไมยอทอตอการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 

สภาทนายความมีการ

ฝกอบรมทนายความใหมีความ

ยับยั้งช่ังใจในการกระทําใด ๆ 

ท่ีอาจเปนการละเมดิตอ

จริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ 

สภาทนายความสงเสรมิและ

สนับสนุนใหทนายความได

ศึกษาและพัฒนาความรู

ความสามารถของตนอยูเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 ดานขันติ ความอดทน     
    

๑ 

สภาทนายความมีการ

ฝกอบรมทนายความใหมีความ

มุงมั่นในการปฏิบัติหนาท่ี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 

สภาทนายความมีการ

ฝกอบรมทนายความใหมีจติใจ

ท่ีมั่นคงแนวแนไมหว่ันไหวใน

สภาวการณตางๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 

สภาทนายความมีการ

ฝกอบรมทนายความใหมีความ

อดทนตอความลําบากทางกาย

และทางจิตใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 



๒๒๔ 

ขอ 
การสงเสริมจริยธรรมตาม

หลักฆราวาสธรรม ๔ 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

๔ 

สภาทนายความสงเสรมิและ

สนับสนุนใหทนายความมี

ความเขมแข็งยึดมั่นพรอมท่ีจะ

ปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตาม

หลักจรยิธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

 ดานจาคะ การเสียสละ         

๑ 

สภาทนายความมีการ

ฝกอบรมใหความรูทนายความ

เก่ียวกับการเสียสละ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 

สภาทนายความสงเสรมิให

ทนายความรูจักเสียสละ

ประโยชนสวนตนเพ่ือ

ประโยชนสวนรวม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 

สภาทนายความสงเสรมิ

สนับสนุนใหทนายความมี

จิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือน

มนุษย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ 

สภาทนายความสงเสรมิให

ทนายความมีจติสาธารณะ

บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

 
 
 

ตอนท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

ขอ 

การพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความในพระบรม

ราชูปถัมภ 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

 ดานความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันในองคกร 
    

    

๑ 

ทนายความมีความสมานฉันท

เปนอันหน่ึงอันเดียวกันท้ัง

องคกร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 



๒๒๕ 

ขอ 

การพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความในพระบรม

ราชูปถัมภ 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

๒ 

ทนายความปฏิบัติหนาท่ีตาม

หลักจริยธรรมโดยมีมาตรฐาน

เดียวกันท้ังองคกร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 

ใ น ก ร ณี ท่ี มี ก า ร ล ะ เ มิ ด

จริยธรรมผูละเมิดจะไดรับโทษ

ตาม โทษ า นุ โ ทษ โดย ไ ม มี

ขอยกเวนอยางเทาเทียมกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๔ 

องคกรประสบความสําเรจ็

และดําเนินไปสูเปาหมายอยาง

เปนเอกภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

 
ดานการปรับตัวขององคกร

ใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม 

    
    

๑ 
เกิดการสรางวัฒนธรรมองคกร 

ใหเปนองคกรแหงจริยธรรม 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 

เกิดการสรางเครือขายระหวาง

องคกรภายนอกเพ่ือสงเสริม

และสนับสนุนดานจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๓ 

เกิดการปรับโครงสรางองคกร

และกระบวนการ ทํ า ง าน

เ พ่ื อ ให ส อดคล อ ง กั บกา ร

ใหบริการดวยความถูกตอง

ยุติธรรมตามหลักจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๔ 

เกิดกระบวนการปฏิบัติหนาท่ี

แบบพลวัฒน ท่ีมีความ

ยืดหยุนปรับตัวเขากับทุก

สถานการณไดด ี

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 ดานการปรับตัวขององคกร

ใหสอดคลองกับสังคม 
    

    

๑ 

เกิดการปรับตัวขององคกร

เพ่ือใหสอดคลองกับวัฒนธรรม

ทางสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 



๒๒๖ 

ขอ 

การพัฒนาประสิทธิผลการ

สงเสริมจริยธรรมของสภา

ทนายความในพระบรม

ราชูปถัมภ 

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

๒ 

เกิดเปนองคกรแหงจริยธรรมท่ี

พรอมในการใหบริการแก

สั ง ค ม เ พ่ื อ ค ว า ม ถู ก ต อ ง

ยุติธรรมแกทุกฝาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ 

องค ก ร เป น ท่ียอมรั บและ

ไว วางใจของสังคมในด าน

กฎหมาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ 

องคกรสามารถสงเสริม

สนับสนุนและใหคําแนะนํา

ดานจริยธรรมแกสังคมได 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 ดานผลผลิตขององคกร +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๑ 
องคกรประสบผลสําเร็จตาม

เปาหมายท่ีไดวางไว 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ 

อ ง ค ก ร มี ท น า ย ค ว า ม ท่ี มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หน า ท่ี ให ถูกต องตามหลั ก

จริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๓ 
ลูกความพึงพอใจตอการ

ใหบริการ 
+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๔ 
ผูมีสวนไดเสียไดรับ

ผลตอบแทนอยางเปนธรรม 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 

 

  



๒๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะหคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

  



๒๒๘ 

ผลการหาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) 

วิจัยเร่ือง การพัฒนาประสิทธิผลการสงเสริมจริยธรรมของสภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.913 48 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

v1 177.2000 133.062 -.278 .905 

v2 177.0667 129.444 -.068 .910 

v3 176.6000 133.007 -.223 .911 

v4 176.7000 130.631 -.144 .915 

v5 175.9333 136.478 -.449 .921 

v6 175.9667 122.171 .333 .921 

v7 175.9333 136.478 -.449 .913 

v8 176.2000 118.166 .437 .916 

v9 176.6000 125.559 .171 .910 

v10 176.8667 129.982 -.108 .909 

v11 176.8000 126.028 .109 .907 

v12 177.0000 129.793 -.087 .912 

v13 177.1000 130.231 -.105 .904 

v14 176.9667 129.551 -.073 .911 

v15 176.6333 124.171 .279 .913 

v16 176.3667 122.102 .489 .914 



๒๒๙ 

v17 175.4667 127.844 .080 .908 

v18 176.3667 122.102 .489 .911 

v19 175.4667 127.844 .080 .903 

v20 176.3667 122.102 .489 .911 

v21 175.4667 127.844 .080 .913 

v22 176.3667 122.102 .489 .910 

v23 175.9667 121.137 .418 .915 

v24 175.8333 129.454 -.069 .916 

v25 176.1667 117.454 .480 .910 

v26 176.7333 117.582 .597 .908 

v27 176.4667 116.809 .396 .914 

v28 176.9000 118.645 .494 .911 

v29 176.6667 116.851 .606 .910 

v30 177.1333 119.706 .419 .915 

v31 176.6000 117.145 .593 .910 

v32 176.7333 121.375 .467 .909 

v33 176.7333 118.892 .467 .913 

v34 176.9333 119.651 .445 .901 

v35 176.6000 118.041 .574 .915 

v36 176.4333 122.392 .438 .914 

v37 175.7667 128.392 -.024 .906 

v38 176.3667 122.447 .462 .913 

v39 176.0667 125.995 .102 .915 

v40 176.0667 124.478 .257 .917 

v41 176.2000 124.579 .128 .899 

v42 176.4667 125.499 .116 .908 

v43 176.2000 122.786 .213 .910 

v44 176.6667 121.747 .262 .911 

v45 176.5333 117.982 .587 .912 

v46 176.7333 120.892 .288 .904 

v47 176.6000 118.248 .531 .907 

v48 176.4000 124.731 .193 .911 

 

 



๒๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 

  



๒๓๑ 

 



๒๓๒ 

 



๒๓๓ 

    

 
  



๒๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ภาพกการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 

  



๒๓๕ 

 
สัมภาษณ พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช) ผูชวยเจาอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

และรกัษาการเจาคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 
สัมภาษณ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 



๒๓๖ 

 
สัมภาษณ นายณรงคชัย ปอพาณชิกรณ ผูตรวจการอัยการ 

วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 
สัมภาษณ นายปยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

  



๒๓๗ 

 
สัมภาษณ รศ.ประณต นันทิยกุล อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

 
สัมภาษณ รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

  



๒๓๘ 

 
 

สัมภาษณ นายกอรปกุล วินิจนัยภาค รองอธิบดีอัยการสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือ 

ทางกฎหมายแกประชาชน วันท่ี วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

 



๒๓๙ 

 
 

สัมภาษณ นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝายตางประเทศ 

สภาทนายความ วันท่ี วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 



๒๔๐ 

 
 

สัมภาษณ นางดารุณี โลหะอํานวย ผูพิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเพทฯ 

สภาทนายความ วันท่ี วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

  



๒๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ 

  



๒๔๒ 

 
 

 
  



๒๔๓ 

 

 
 

 

 



๒๔๔ 

 

 

 

 

 

 

  



๒๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ประมวลภาพจากการสนทนากลุมเฉพาะ 

  



๒๔๖ 

 

 
 

 
 

 

ประมวลภาพจากการสนทนากลุมเฉพาะผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ คน 

วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 



๒๔๗ 

 

ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – สกุล : นายกอปรลาภ อภัยภักดิ์ 

วัน/เดือน/ปเกิด : วันท่ี ๗ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

ภูมิลําเนาท่ีเกิด : กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา  

 : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 :  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 : ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองแหงเนติบัณฑิตยสภา รุนท่ี ๑ 

 :   ประกาศนียบัตรกฎหมายการคาระหวางประเทศ รุนท่ี ๑ แหงเนติ

บัณฑิตยสภา 

 :   ประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุนท่ี ๔ 

สถาบันพระปกเกลา 

 :   ประกาศนียบัตรพรรคการเมือง รุนท่ี ๕ สถาบันพระปกเกลา 

 :   วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุนท่ี ๗ สถาบันวิทยาการประกันภัย 

ระดับสูง สํานักงาน คปภ. 

 :   หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพ่ือสังคม” (นมธ.) รุนท่ี ๑๒ 

สถาบันวิทยาการ ธรรมศาสตรเพ่ือสังคม 

 :   หลักสูตรการบริหารจัดการดานความม่ันคงข้ันสูง รุนท่ี ๑๐ (สวปส. มส 

๑๐) สมาคม วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ 

 :   หลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

 

ประสบการณการทํางาน  

 : อาจารยพิเศษประจาคณะสังคมศาสตร วิชากฎหมายลักษณะพยาน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย 

 : หัวหนาสานักงานกฎหมายกอปรนิติ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปจจุบัน 

 : ท่ีปรึกษาสมาคมการทองเท่ียวสมุทรสาคร 

 : ท่ีปรึกษาสมาคมตัวแทนประกันภัย 

 : ท่ีปรึกษาสภาสถาปนิก 



๒๔๘ 

ผลงานทางวิชาการ : กอปรลาภ อภัยภักด์ิ. บรรยากาศองคกรแหงความสุข: คนเบิกบาน งาน

สําเร็จ Happy Environment in Workplace: Happy Workers and 

Achieving Goals. วารสาร มจร. มนุษยศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๖ ฉบับ

ท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๓๑๕-๓๓๑.   

  กอปรลาภ อภัยภักดิ์. ทุนมนุษย แนวคิด วิวัฒนาการ และแนวโนม. 

นิตยสารพุทธจักร. ฉบับพิเศษ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

  กอปรลาภ อภัยภักดิ์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักสังคหวัตถุ ๔. 

วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน. ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (กรกฎาคม-

ธันวาคม ๒๕๖๔) : ๘๐-๘๘. 

ปท่ีเขาศึกษา : ปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร รุนท่ี ๖ 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา : ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ีอยูปจจุบัน : ๓๐๒/๑๔ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
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