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รศ.ดร. สนัติยา  เอกอคัร 

วชิาเศรษฐศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวติที่ดี 
(Economics for Better Living : 999041 )

บทที่ ๑๑ จริยธรรมและธรรมาภิบาล
๑๑.๔  จริยธรรมระดบัครัวเรือน
๑๑.๕  จริยธรรมระดบัชุมชนและสังคม
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๑๑.๔  จริยธรรมระดบัครัวเรือน

ครัวเรือนจดัเป็นหน่วยการตดัสินใจทีเ่ลก็ทีสุ่ดใน
ระบบเศรษฐกจิ

ค่านิยมของบุคคลหรือครัวเรือนจะมบีทบาทส าคญัอย่าง
มากในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม  

จริยธรรมและคุณธรรมระดับบุคคลมบีทบาทส าคญัและ
เป็นปัจจัยส าคญัทีช้ี่น าทศิทางของจริยธรรมในระดับ
องค์การและสังคม
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๑๑.๔.๑ มาตรฐานจริยธรรม (Moral Standards) หมายถึง 
จริยธรรมทีสั่งคมยอมรับ

แบ่งออกเป็น ๓ ประเดน็ส ำคญั

๑๑.๔  จริยธรรมระดบัครัวเรือน

๑๑.๔.๒ การวเิคราะห์และวนิิจฉัยพฤตกิรรมของบุคคลด้าน
จริยธรรม 

๑๑.๔.๓ หลกัจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวติของบุคคล
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๑๑.๔.๑ มาตรฐานจริยธรรม (Moral Standards) หมายถึง 
จริยธรรมทีสั่งคมยอมรับ

ก าหนดจาก ๓ แนวคดิทีส่ าคญัคือ

(๑) มนุษยธรรมนิยม ถือว่าการกระท าใดๆ กต็ามที่เป็นไปเพ่ือ
พฒันาคุณภาพมนุษย์จดัว่าถูกหลกัจริยธรรม เช่น

การพฒันาประสิทธิภาพ  สติปัญญา  ความเป็นธรรม

แบ่งออกเป็น ๓ ประเดน็ส ำคญั

๑๑.๔  จริยธรรมระดบัครัวเรือน
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ก าหนดจาก ๓ แนวคดิทีส่ าคญัคือ

(๒) สัจจนิยม ถือว่าความดสีากลทีถู่กก าหนดโดยศาสนา 

จดัว่าเป็นจริยธรรม ไม่มกีารเปลีย่นแปลงหรือโอนอ่อน 
ตามผลประโยชน์ทีจ่ะตกอยู่กบัผู้ใด

๑๑.๔.๑ มาตรฐานจริยธรรม (Moral Standards)

รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร       ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์               fecosye@ku.ac.th



6

ก าหนดจาก ๓ แนวคดิทีส่ าคญัคือ

(๓) ประโยชน์นิยม ถือว่าพฤตกิรรมใดทีก่่อให้เกดิประโยชน์

ต่อส่วนรวมและสังคมอย่างกว้างขวาง ถือว่าเป็น

มาตรฐานแห่งจริยธรรม

๑๑.๔.๑ มาตรฐานจริยธรรม (Moral Standards)
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มลีกัษณะทีส่ าคญั ๓ ประการ

ประการแรก มาตรฐานด้านจริยธรรม จะมคีวามเกีย่วข้อง
กบัพฤตกิรรมทีก่่อให้เกดิผลกระทบต่อสวสัดิการและ
การอยู่ร่วมกนัของสังคมมนุษย์และ

พฤตกิรรมเหล่านี ้ สามารถสร้างประโยชน์ และ
ไม่ก่อให้เกดิโทษต่อประชาชนทัว่ไป

๑๑.๔.๑ มาตรฐานจริยธรรม (Moral Standards)
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มลีกัษณะทีส่ าคญั ๓ ประการ

ประการแรก ตัวอย่าง
 พฤตกิรรมสร้างประโยชน์ เช่น การรักษาความ
สัตย์ความซ่ือตรงต่อหน้าที ่การช่วยเหลือผู้อ่ืน 
ความเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน ฯลฯ

 พฤตกิรรมทีเ่ป็นโทษ เช่น การพูดเทจ็ การลกัขโมย 
การหลอกลวง การท าร้ายผู้อ่ืน ฯลฯ

๑๑.๔.๑ มาตรฐานจริยธรรม (Moral Standards)
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ประการทีส่อง มาตรฐานด้านจริยธรรมมี
ความส าคญัมากกว่ามาตรฐานอ่ืนๆ รวมทั้งความเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน

ดงัน้ัน ในการก าหนดหรือควบคุมความ
ประพฤตขิองบุคคล จ าเป็นต้องค านึงถึงมาตรฐานด้าน
จริยธรรมมากกว่าส่ิงอ่ืน

๑๑.๔.๑ มาตรฐานจริยธรรม (Moral Standards)
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ประการทีส่าม การยอมรับหรือการปฏิบัตติาม
มาตรฐานด้านจริยธรรมขึน้อยู่กบัเหตุผลทีส่นับสนุนและ
อธิบาย

แตกต่างไปจากมาตรฐานด้านอ่ืนๆ เช่น
 กฎหมาย จะถูกก าหนดโดยสภาผู้แทนราษฎร

 มาตรฐานในการประกอบอาชีพ จะถูกก าหนดโดย
สมาคมวชิาชีพ 

๑๑.๔.๑ มาตรฐานจริยธรรม (Moral Standards)



การวเิคราะห์และวนิิจฉัยพฤติกรรมปัญหาด้านจริยธรรม ใช้หลักส าคญั 
๓ ประการ

(๑) หลกัความพอใจ (utility) พฤติกรรมดังกล่าวท าให้เกดิความพอใจกบัผู้
มปีระโยชน์ร่วมทุกฝ่ายหรือไม่

การวเิคราะห์พฤตกิรรมควรตดัสินด้วยผลกระทบที่เกดิขึน้ว่า
 ควรเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 ไม่เป็นอนัตรายต่อผู้อ่ืน
 ใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ

จดุอ่อน อาจจะมีการค านึงถึงความพอใจของผู้มีประโยชน์ร่วมเพยีงบางฝ่าย
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๑๑.๔.๒ การวเิคราะห์และวนิิจฉัยพฤตกิรรมของบุคคลด้านจริยธรรม 
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(๒) สิทธิ (rights) พฤตกิรรมดงักล่าวเคารพสิทธิของบุคคล
อ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรือไม่
 มนุษย์ทุกคนมีสิทธิข้ันพืน้ฐานที่ควรได้รับความเคารพใน
การตัดสินใจ

 การกระท าที่ไปกระทบหรือลดิรอนสิทธิอนัชอบธรรมของ
บุคคล ถือว่าเป็นส่ิงไม่ถูกต้อง

 สิทธิขั้นพืน้ฐานในแต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกัน
โดยปกติมักก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ
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๑๑.๔.๒ การวเิคราะห์และวนิิจฉัยพฤตกิรรมของบุคคลด้านจริยธรรม 
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(๓) ความยติุธรรม (justice) พฤติกรรมทีเ่กดิขึน้มี
ความสอดคล้องกบัหลกัความยุติธรรมหรือไม่

ผู้ทีถู่กตดัสินว่าถูกหรือผดิควรค านึงถึง
 ความเสมอภาค
ความไม่ล าเอยีงในการกระจายต้นทุนและประโยชน์ไป
ยงับุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
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๑๑.๔.๒ การวเิคราะห์และวนิิจฉัยพฤตกิรรมของบุคคลด้านจริยธรรม 
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ตัวอย่าง ผู้บริหารสถาบันการเงินปล่อยสินเช่ือโดยมี
หลกัทรัพย์ค า้ประกนัไม่เพยีงพอ

(๑) หลกัความพอใจ: มคีวามเส่ียงสูง กระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของธนาคาร ส่งผลเสียหายต่อผู้กู้หรือผู้ฝาก
เงินรายอ่ืน

(๒) สิทธิ: กระทบสิทธิของผู้กู้รายอ่ืน สิทธิของผู้ฝากเงิน ผู้
ถือหุ้น

(๓) ความยติุธรรม: เกดิความไม่เสมอภาค ความล าเอยีงใน
การกระจายประโยชน์และต้นทุน
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๑๑.๔.๒ การวเิคราะห์และวนิิจฉัยพฤตกิรรมของบุคคลด้านจริยธรรม 
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ปรัชญาเมธี ชาวเยอรมัน Immanual Kant
(๑) หลักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยให้ค านึงถึงเสมอว่า

การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะถูกหลกัจริยธรรมก็
ต่อเม่ือบุคคลคนน้ันต้องยอมรับการกระท าในท านองเดียวกนั
ของทุกๆ คน ที่ตกอยู่ในภาวะเช่นเดียวกนั

(๒)  หลักที่ว่าอย่าใช้บุคคลเป็นเคร่ืองมือเพือ่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตนเองต้องการ การกระท าใดๆ กต็ามไม่ควรที่
จะไปจ ากดัการกระท าของคนอ่ืนและท าให้เขาต้องตกเป็นผู้
เสียเปรียบ

๑๑.๔.๒ การวเิคราะห์และวนิิจฉัยพฤตกิรรมของบุคคลด้านจริยธรรม 
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http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oskole.sk/userfiles/image/nos/Immanuel%2520Kant/Immanuel%2520Kant.jpg&imgrefurl=http://www.oskole.sk/%3Fid_cat%3D1%26clanok%3D5026&usg=__epmvlpqOqbA1qy98SylI_-kbtkA=&h=875&w=650&sz=104&hl=th&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rGbNdQIz-ambiM:&tbnh=146&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3DImmanual%2BKant%26um%3D1%26hl%3Dth%26tbs%3Disch:1
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ในทศันะของ Kant สรุปคุณค่าทางจริยธรรมไว้ดงันี ้

“ความดอีันเป็นคณุค่าทางจริยธรรมเป็น
นามธรรม เป็นส่ิงทีจ่ริง เป็นสัจจะในตัวมนัเอง จงึ
ไม่จ าเป็นต้องค านึงถงึผลของการประพฤติ ความดี
น้ันเองเป็นเคร่ืองตัดสิน”

๑๑.๔.๒ การวเิคราะห์และวนิิจฉัยพฤตกิรรมของบุคคลด้านจริยธรรม 

รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร       ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์               fecosye@ku.ac.th
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๑๑.๔.๓ หลกัจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวติของบุคคล
มี ๑๐ ประการดงัน้ี

(๑) ความซ่ือสัตย์ (Honesty) พูดความจริง จริงใจ ซ่ือตรง
ปราศจากอคต ิไม่หลอกลวง ไม่โกหก
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๑๑.๔.๓ หลกัจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวติของบุคคล
มี ๑๐ ประการดงัน้ี

(๒)ความมัน่คง/ความสมบูรณ์ (Integrity) ยดึถือหลกัการ
มเีกยีรต ิมคีวามกล้าหาญและยอมรับผดิ ไม่ตสีองหน้า 
ยอมรับผลการตดัสิน

Integrity

จุดประสงค/์เจตนำรมณ์:
Purpose

(Why I exist)

หลกักำร/หลกัธรรม:
Principle

(What I stand for)

ควำมตั้งใจ:
Intention

(What I am up to)



(๓) การรักษาสัญญา (Promise-keeping) ให้คุณค่าต่อความ
ไว้วางใจ ปฏิบัตติามข้อตกลง ไม่อนุโลมหรือแก้ตวัเพ่ือยกเลกิ
ข้อตกลง 

๑๑.๔.๓ หลกัจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวติของบุคคล
มี ๑๐ ประการดงัน้ี
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๑๑.๔.๓ หลกัจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวติ
มี ๑๐ ประการดงัน้ี

(๔) ความจงรักภักด ี(Fidelity)
ให้ความศรัทธาและความภักดี
ต่อครอบครัว เพ่ือน นายจ้างและ
ประเทศชาต ิไม่ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลลบัเพ่ือหาประโยชน์
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๑๑.๔.๓ หลกัจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวติ
มี ๑๐ ประการดงัน้ี

(๕)ความยุติธรรม (Fairness) มคีวามยุตธิรรมเปิดใจกว้าง
ตั้งใจรับความผดิพลาดและความเหมาะสม ไม่แสวงหาผล
ประโยชน์จากความผดิพลาดหรือความทุกข์ยากของผู้อ่ืน

รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร       ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์               fecosye@ku.ac.th

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://pics.unigang.com/major/poli/5.jpg&imgrefurl=http://www.unigang.com/Article/63&usg=__OFLbh4dpB3Sn_igpwk0cZB417eY=&h=312&w=390&sz=12&hl=th&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=UtWuSaZO85WoRM:&tbnh=98&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://pics.unigang.com/major/poli/5.jpg&imgrefurl=http://www.unigang.com/Article/63&usg=__OFLbh4dpB3Sn_igpwk0cZB417eY=&h=312&w=390&sz=12&hl=th&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=UtWuSaZO85WoRM:&tbnh=98&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
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(๖) การเอาใจใส่ต่อผู้อ่ืน (Caring for others) เอาใจใส่ 
ให้ความกรุณา เมตตา แบ่งปัน ช่วยในส่ิงทีจ่ าเป็น

(๗) ความเคารพต่อบุคคลอ่ืน (Respect for others) เคารพ
ความเป็นส่วนตวัและสิทธิการตดัสินใจ ด้วยความสุภาพ 
ความฉับพลนั ด้วยเกยีรต ิ

(๘) หน้าทีข่องพลเมือง (Responsible citizenship) ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย มสี านึก
ทางสังคมและบริการสาธารณะชน

๑๑.๔.๓ หลกัจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวติ

รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร       ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์               fecosye@ku.ac.th
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(๙) การแสวงหาคุณงามความด ี(Pursuit of Excellence) 
แสวงหาความดใีนทุกเร่ือง มคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง
และอาชีพ ขยนัหมัน่เพยีร น่าเช่ือถือ มคีวามพยายามปฏิบัตงิาน
เตม็ความสามารถ แสวงหาความรู้และมกีารเตรียมตวัทีด่ี
(๑๐) ความรับผดิชอบ (Accountability) ยอมรับทีจ่ะรับ
ผดิชอบต่อการตดัสินใจและผลทีเ่กดิขึน้ เป็นแบบอย่าง
ส าหรับผู้อ่ืน สร้างความสามคัคแีละความน่าเช่ือถือให้กบั
ครอบครัว องค์กร วชิาชีพ และรัฐ

๑๑.๔.๓ หลกัจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวติ
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๑๑.๕.๑ จริยธรรมและกฎหมาย

กฎหมาย (laws)  หมายถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคบัที่
ถูกประมวลขึน้อย่างเป็นทางการในการทีจ่ะห้ามหรือ
อนุญาตให้บุคคลกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง 

การกระท าทีถู่กกฎหมายอาจจะสอดคล้องหรือไม่
สอดคล้องกบัหลักจริยธรรมหรือศีลธรรมกไ็ด้

แต่โดยทัว่ไปแล้วการบัญญัติกฎหมายควรอยู่บน
พืน้ฐานของมาตรฐานจริยธรรมของสังคมน้ัน

๑๑.๕  จริยธรรมระดบัชุมชนและสังคม

รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร       ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์               fecosye@ku.ac.th
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๑๑.๕.๑ จริยธรรมและกฎหมาย

 โดยทัว่ไปแล้วการบัญญัติกฎหมายควรอยู่บนพืน้ฐาน
ของมาตรฐานจริยธรรมของสังคมนั้น

 ถ้ากฎหมายสอดคล้องกบัจริยธรรมมาก สังคมจะอยู่
ร่วมกนัอย่างมีความสุข

 ถ้าผู้ตรากฎหมายไม่ค านึงถงึคณุธรรมและจริยธรรม 
สังคมจะมีปัญหา เศรษฐกจิและการเมืองขาดเสถยีรภาพ

๑๑.๕  จริยธรรมระดบัชุมชนและสังคม

รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร       ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์               fecosye@ku.ac.th
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 การทีบุ่คคลปฏิบัติตามกฎหมายไม่เป็นส่ิงทีเ่พยีงพอส าหรับ
มาตรฐานด้านจริยธรรม

เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุที่อาจจะถึงแก่ชีวิต

การปฏิบัติที่เป็นสองมาตรฐาน

ผลประโยชน์ทับซ้อน

๑๑.๕  จริยธรรมระดบัชุมชนและสังคม

๑๑.๕.๑ จริยธรรมและกฎหมาย

รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร       ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์               fecosye@ku.ac.th
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๑๑.๕.๒ จริยธรรมและมารยาท

มารยาท หมายถึง พฤติกรรมทีไ่ด้รับการยอมรับ
ในสังคม หรือความสุภาพ อ่อนโยน ของบุคคลต่อ
ผู้อ่ืน เม่ือพจิารณาจากกริิยามารยาทแล้วสังคมกจ็ะ
ตัดสินว่า เป็นพฤติกรรมที่ “ด”ี หรือ “ไม่ด”ี

๑๑.๕  จริยธรรมระดบัชุมชนและสังคม

รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร       ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์               fecosye@ku.ac.th

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hamamoto-house.com/Japan-bunka-giri/giri/giri_chocora.gif&imgrefurl=http://www.hamamoto-house.com/Nippon_giri_giri_shokora.html&usg=__CUzrK0kdJ5VNr-5YEVdq3u5PFfY=&h=300&w=300&sz=9&hl=th&start=9&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rDG16ASM3jTCYM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hamamoto-house.com/Japan-bunka-giri/giri/giri_chocora.gif&imgrefurl=http://www.hamamoto-house.com/Nippon_giri_giri_shokora.html&usg=__CUzrK0kdJ5VNr-5YEVdq3u5PFfY=&h=300&w=300&sz=9&hl=th&start=9&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rDG16ASM3jTCYM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
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การกระท าที ่“ถูก” หรือ “ผดิ” เหล่านี ้เป็น
ค าพูดทีแ่สดงถึงการตัดสินเกีย่วกบักริิยา ท่าทาง 
หรือค าพูด  ไม่ใช่การช้ีขาดลงไปว่า “ถูก” หรือ 
“ผดิ”  หลกัจริยธรรม

๑๑.๕.๒ จริยธรรมและมารยาท

๑๑.๕  จริยธรรมระดบัชุมชนและสังคม

รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร       ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์               fecosye@ku.ac.th
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๑๑.๕.๓ จรรยาบรรณวชิาชีพ 
(Professional code of ethics)

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติ
ทีผู้่ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึน้ 
เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกยีรติคุณช่ือเสียงและฐานะ
ของสมาชิก อาจเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็
ได้

๑๑.๕  จริยธรรมระดบัชุมชนและสังคม

รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร       ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์               fecosye@ku.ac.th
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โดยทัว่ไปแล้วสมาชิกของวชิาชีพน้ันๆ จะมีความ
เข้าใจและยอมรับร่วมกนัทีจ่ะปฏิบัตติามจรรยาบรรณที่
ก าหนดขึน้  ถ้าหากว่าท าผดิจรรยาบรรณกจ็ะไม่ได้รับ
การยอมรับจากผู้อยู่ในวงการวชิาชีพเดยีวกนั

ในกรณีทีม่ผู้ีกระท าผดิจรรยาบรรณ ความ
รุนแรงในการลงโทษกแ็ตกต่างกนัออกไป

๑๑.๕.๓ จรรยาบรรณวชิาชีพ 

รศ.ดร. สันติยา เอกอัคร       ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์               fecosye@ku.ac.th

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.loenghospital.cathosting.in.th/knowledgebank/sources/q.jpg&imgrefurl=http://www.loenghospital.cathosting.in.th/knowledgebank/counter.jsp%3Fkm_id%3Da00010&usg=__DZEz6ArmjPm6gZoeW6B_bRAOGvQ=&h=550&w=465&sz=63&hl=th&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=yw-HsHn1nEKoCM:&tbnh=133&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259E%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.loenghospital.cathosting.in.th/knowledgebank/sources/q.jpg&imgrefurl=http://www.loenghospital.cathosting.in.th/knowledgebank/counter.jsp%3Fkm_id%3Da00010&usg=__DZEz6ArmjPm6gZoeW6B_bRAOGvQ=&h=550&w=465&sz=63&hl=th&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=yw-HsHn1nEKoCM:&tbnh=133&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259E%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
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จรรยำบรรณวิชำชีพมีควำมแตกต่ำงไปจำกกฎหมำย

(๑) จรรยาบรรณวชิาชีพเกดิจากความต้องการของกลุ่ม
ผู้ทีอ่ยู่ภายในวงวชิาชีพด้วยความสมคัรใจ

(๒) จรรยาบรรณวชิาชีพเป็นอุดมคตสูิงกว่าข้อบงัคบั
ของกฎหมาย

กฏหมายเป็นข้อบังคบัขั้นต า่ทีทุ่กคนต้อง
ปฏิบัตติาม

๑๑.๕.๓ จรรยาบรรณวชิาชีพ 

http://www.youtube.com/watch?v=1mVlKRuZv08
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