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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริ ย ธรรมเพื ่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ เ ป็ น หลั ก ในการกำหนดประมวลจริ ย ธรรมสำหรั บ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และมาตรา 258 ข .
ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (4) บั ญ ญั ต ิ ใ ห้ ม ี ก ารปรั บ ปรุง และพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลภาครัฐ
เพื่อจูงใจให้ผ ู้มีความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้า
ได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้ าตัดสินใจ และกระทำ
ในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส ่ว นรวมมากกว่าประโยชน์ส ่ว นตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้ น
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) กำกับดูแลหน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินการเตรียมการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ โดยการจั ด ทำมาตรฐานทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมบุ ค คลของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม และมาตรา 258 ข. (4) ให้คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ รับผิดชอบดำเนินการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 มีมติรับทราบข้อเสนอแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
เห็นชอบร่างพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมกับ
ผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ เป็นผู้จัดทำขึ้น และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.มาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และกำหนดให้มีคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ในการจัดทำและปรับปรุงประมวลจริยธรรม การกำหนดหลักเกณฑ์การนำจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงวินิจฉัย ตีความ หรือให้ความเห็นในเรื่องที่ขัดแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรม
ตลอดจนกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ
และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ 89 /2561 เป็นพิเศษเมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ เ สนอร่ า งพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริย ธรรม พ.ศ. .... ซึ ่ ง ที ่ ป ระชุ ม มี ม ติ ร ั บ หลั ก การและ
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา และในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ 7/2562
1

เป็ น พิ เ ศษ เมื ่ อ วั น พฤหั ส บดี ท ี ่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ที ่ ป ระชุ ม ได้ ม ี ม ติ เ ห็ น สมควรประกาศใช้
ร่างพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย
อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ในการประชุมครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 รับทราบแผนและการเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานทาง
จริยธรรมของสำนักงาน ก.พ. ตามร่างพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... และหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่
นร 1019/64 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่องรายงานผลการจัดทำร่างพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. .... โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับทราบการเตรียมการจัดทำกฎหมายลูกบทและ
การศึกษาแนวทางเพื่อจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินกระบวนการรักษา
จริย ธรรม รวมทั้งกลไกและการบังคับ ใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บังคับบัญชาสามารถนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ใน
กระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
ราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื ่ อ วั น ที ่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วย
มาตรฐานทางจริยธรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพ.ร.บ.ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา โดยพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดังกล่าว มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
สำนั ก งาน ก.พ. ได้ จ ั ด ตั ้ ง ศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม (ศจ.) ขึ ้ น ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือนและพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 8
กำหนดให้ส ำนักงาน ก.พ. รับ ผิดชอบปฏิบัติงานให้แ ก่ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดย ก.ม.จ. จึงทำให้ ศจ. มีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุม
ข้าราชการประเภทต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม
ภาครัฐที่ครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในกำกับฝ่ายบริหาร สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรดำเนินการ
โครงการศึ ก ษาเพื่ อ เตรีย มการขั บ เคลื ่อ นมาตรฐานทางจริย ธรรมสำหรั บ เจ้า หน้า ที่ ข องรัฐ : การจั ด ทำ
ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นมาตรฐานทางจริ ย ธรรมและการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมภาครั ฐ เพื ่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เสนอ
ต่อคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) และคณะรัฐมนตรีต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาและพัฒ นาองค์ความรู้ด้ านการส่งเสริมจริยธรรมและการขับเคลื่อนมาตรฐาน
ทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1.2.2 เพื่อสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
1.2.3 เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
1.2.4 เพื่อพัฒ นาแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริม
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน
1.3.1 จัดทำแผนการดำเนินการโครงการศึกษาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ: การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
1.3.2 ศึกษารวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ในต่างประเทศที่ม ีผ ล
การส่งเสริมคุณธรรมจริย ธรรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาล หรือการป้องกันทุจริต ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นที่ประจักษ์จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ
1.3.3 ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากประเทศตามข้ อ 1.3.2 ที ่ เ กี ่ ย วกั บ การจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมจัดทำรายงานที่มีเนื้อหาอย่างน้อยประกอบด้วย
1.3.3.1 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ มาตรการหรือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรม
1.3.3.2 อำนาจหน้ า ที ่ แ ละบทบาทขององค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ หรือมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรม
1.3.3.3 ปั ญ หาอุ ป สรรคและปั จ จั ย ความสำเร็ จ ในการกำหนดนโยบายยุ ท ธศาสตร์ ห รือ
มาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรม
1.3.4 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือป้องกัน
ทุจริตของข้าราชการในประเทศแต่ละประเภทจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ประเภท พร้อมจัดทำรายงานที่มีเนื้อหา
อย่างน้อยประกอบด้วย
1.3.4.1 มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ค่านิยม หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์
1.3.4.2 โครงสร้างอัตรากำลังหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนด
นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรม
1.3.4.3 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
1.3.5 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการเสริมสร้า งธรรมาภิบาลหรือการ
ป้องกันทุจริตของหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ในประเทศจำนวนไม่น้อยกว่า 5 แห่ง พร้อมจัดทำรายงานที่
มีเนื้อหาอย่างน้อยประกอบด้วย
1.3.5.1 มาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรมค่านิยมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์
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1.3.5.2 โครงสร้างอัตรากำลังหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนด
นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรม
1.3.5.3 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
1.3.6 สำรวจทัศนคติของประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทาง
จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ล ะประเภทที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. 2562 โดยดำเนินการอย่างน้อยดังนี้
1.3.6.1 จั ด ทำร่ า งแบบสำรวจทั ศ นคติ ข องประชาชนที ่ ม ี ต ่ อ ค่ า นิ ย มหรื อ มาตรฐานทาง
จริ ย ธรรมของข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที ่ ข องรั ฐ แต่ ล ะประเภทและเสนอสำนั ก งาน ก.พ. พิ จ ารณาให้
ความเห็นชอบก่อนนำไปดำเนินการทดสอบคุณภาพของร่างแบบสำรวจ
1.3.6.2 ทดสอบคุณภาพของร่างแบบสำรวจตามหลักการทางสถิติทางด้านความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมในด้านความถูกต้องของการนำไปใช้ (Usability) เพื่อหา
คุณภาพเชิงประจักษ์ (Empirical approach) พร้อมด้วยวิธีการจัดเก็บข้อมูลและการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
เสนอ สำนักงาน ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.3.6.3 นำร่างแบบสำรวจที่ผ่านความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.พ. ไปดำเนินการสำรวจ
ทั ศ นคติ ข องประชาชนทั ้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู ม ิ ภ าคที ่ ม ี ต ่ อ ค่ า นิ ย มหรื อ มาตรฐานทางจริ ยธรรม
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามหลักการทางสถิติ
1.3.6.4 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และสรุปผลตามหลักการทางสถิติ
1.3.6.5 จัดทำรายงานผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทาง
จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐฉบับสมบูรณ์
1.3.7 ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการจัดทำนโยบายหรือยุทธศาสตร์หรือด้านพฤติกรรมศาสตร์ หรือ
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ หรือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัด ทำ
ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐหรือการจัดทำแนวทางการส่งเสริม
จริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน
พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการสัมภาษณ์
1.3.8 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำยุทธศาสตร์
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง รวมจำนวนผู้เข้าร่วม
การสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 150 คน พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการจัดสัมมนา
1.3.9 จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเพื ่ อ จั ด ทำข้ อ เสนอแนวทางการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและรู ป แบบ
การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง รวมผู้เข้าร่วม
การสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน พร้อมจัดทำสรุปรายงานผลการจัดสัมมนา
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1.3.10 จัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐที่มีเนื้อหาอย่าง
น้อยประกอบด้วย
1.3.10.1 การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
- การสังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ (Strategy Alignment)
1.3.10.2 การกำหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ซึ่งรวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
1.3.10.3 การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่ต้องการมุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญเพื่อที่จะ
บรรลุวิสัยทัศน์
1.3.10.4 การกำหนดเป้าประสงค์
1.3.10.5 การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแต่ละเป้าประสงค์
1.3.10.6 การกำหนดกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
1.3.11 จั ด ทำข้ อ เสนอแนวทางการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและรู ป แบบการขั บ เคลื ่ อ นงานด้ ว ย
การส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1.3.12 จั ด ทำรายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ เรื ่ อ ง การศึ ก ษาเพื ่ อ เตรี ย มการขั บ เคลื ่ อ นมาตรฐาน
ทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐ
1.4 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
1.4.1 ผลผลิต
- แผนการดำเนินการโครงการศึกษาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ: การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
- รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของต่างประเทศที่เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล หรือการป้องกันทุจริตของข้าราชการในประเทศแต่ละประเภท
- รายงานผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
- รายงานสรุปผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
- รายงานสรุป ผลการจัดสัมมนาเชิง ปฏิบัต ิก ารเพื่ อจัด ทำข้ อเสนอแนวทางการส่ง เสริ ม
จริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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- ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนงานด้านการส่ง เสริม
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- รายงานฉบับสมบูร ณ์เรื่องการศึกษาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ: การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
1.4.2 ผลลัพธ์
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผลการศึกษาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐาน
ทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และสามารถขับเคลื่อน
มาตรฐานทางจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน (31 กรกฎาคม - 28 พฤศจิกายน 2562)
1.6 ผู้รับผิดชอบและดำเนินงานโครงการ
- ผู้รับผิดชอบโครงการ: สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ดำเนินงานโครงการ: วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บทที่ 2
ระเบียบวิธีวิจัย
การสำรวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล กับ กลุ่ มประชาชนและเจ้า หน้า ที่ ข องรัฐ ทั้ งส่ ว นกลางและส่ว นภู มิ ภ าค
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. การพัฒนาแบบสำรวจทัศนคติและทดสอบคุณภาพแบบสำรวจ (Questionnaire development)
1.1 การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
1.2 การทดสอบความเหมาะสมในด้านความถูกต้องของการนำไปใช้ (Usability)
1.3 การทดสอบคุณภาพเชิงประจักษ์ (Empirical Approach)
2. การสำรวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.1 กลุ่มประชาชน
2.2 กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งนี้สามารถแจกแจงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้
1. การพัฒนาแบบสำรวจทัศนคติและทดสอบคุณภาพแบบสำรวจ (Questionnaire development)
คณะผู้ว ิจ ัย ได้ศึกษาทบทวนงานเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐ โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการออกแบบสอบถามโดยนำข้อคำถามเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่ การรับรู้ทางกฎหมาย
มาตรฐานจริยธรรม การใช้กฎหมายหรือระเบียบของหน่ว ยงาน หน่วยงานรับผิดชอบการส่งเสริมจริยธรรม
นโยบายและการส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์ กลไกของ
หน่วยงาน ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติการปฏิบัติตน นำมาเปรียบเทียบกับสภาพ
การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานภาครัฐโดยอ้างอิงจากมาตรฐานจริยธรรม
7 ประการ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยมีการทดสอบทดสอบคุณภาพของร่างแบบสำรวจ
ตามหลักการทางสถิติ ทั้งด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในด้านความ
ถูกต้องของการนำไปใช้ (Usability) และหาคุณภาพเชิงประจักษ์ Empirical Approach) โดยดำเนินการดังนี้
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1.1 การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) คณะผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นทั้งส่วนที่ทำการ
สำรวจประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งสองแบบ นำแบบสำรวจที่ได้รับการพัฒ นาแล้วนำไปสัมภาษณ์กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
- ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพฤติกรรมศาสตร์ (จิตวิทยา ) สำนักงานราชบัณฑิตย
สภา เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมในเชิงพฤติกรรมศาสตร์
- นางกัลยา หนูทอง อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล (ยุทธศาสตร์ การบริหารงานบุคคล) สำนักงาน
ก.พ. เพื่ อให้ความเห็น เกี่ย วกับ ปัจ จัย การส่ งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานจริ ยธรรมในเชิงนโยบายและการ
บริหารงานบุคคล
- ดร.ปรียาพร พรหมพิทักษ์ อดีต ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมในมุมมองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยให้ผ ู้ทรงคุณวุฒ ิเป็น ผู้พิจารณาทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจน
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) ความชัดเจนของข้อคำถามในแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้อง
ว่ามีเนื้อหาคลอบคลุมในกลุ่มเนื้อหาที่ต้องการสอบถามหรือไม่ และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อ
ขอคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้ได้แบบสอบถามที่สื่อความหมายตรงกัน
1.2 การทดสอบความเหมาะสมในด้านความถูกต้องของการนำไปใช้ (Usability)
คณะผู้วิจัยได้นำร่างแบบสำรวจที่ได้พัฒนาแล้วดังกล่าวมาทดสอบความถูกต้องของการนำไปใช้โดยนำมา
ทดลองสอบถามอาสาสมัครซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาและความชัดเจนของแบบสอบถาม
และนำร่างแบบสำรวจมาทดลองสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ จำนวน 2 ครั้ง
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ และเมื่อวัน ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อทดสอบความชัดเจนของแบบสอบถาม ความเข้าใจในแบบสำรวจในแต่ละข้อคำถามของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อทดสอบความความเหมาะสมถูกต้องในแง่ของการนำไปใช้ นอกจากนี้ยังได้มีการนำ
แบบสอบถามมาทดลองสอบถามผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่ว ยงานภาครัฐ แต่ล ะประเภทแยกตามประเภทองค์กรกลางบริห ารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถามอีก ชั้นหนึ่ง และได้นำร่างแบบสอบสำรวจมาประชุมกลุ่ม
ย่อยร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ให้แบบสอบถามที่ได้มีความสมบูรณ์ที่สุด ก่อนนำไปทดสอบทางสถิติ
1.3 การทดสอบคุณภาพเชิงประจักษ์ (Empirical Approach)
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การทดสอบคุณภาพเชิงประจักษ์ได้การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ในทางสถิติโดย
ทำการทดสอบด้ว ยการนำแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ทั้งสองแบบมาทำการทดสอบกับกลุ่มตัว อย่ าง
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ร ัฐ จำนวนอย่างละ 30 ตัวอย่าง แล้วนำผลจากการทดสอบมาทดสอบความเชื่ อ มั่น
(Reliability) ของเครื่องมือ โดยใช้เทคนิคการวัดความสอดคล้องภายในชุดเดียวกัน (Internal Consistency
method) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาท (Cronbach’ Alpha Coefficient) ด้วยโปรแกรม SPSS
ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ที่ยอมรับคือค่าสัมประสิท ธิ์อัลฟาของครอนบาท ต้องมีค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป ตามมาตรฐาน
ทางสถิติ ซึ่งหมายความว่าข้อคำถามชุดนั้นมีความเที่ยงและยิ่งมีค่าความเที่ยงสูงก็แสดงถึงความเที่ยงของข้อคำถาม
ชุดนั้นที่สูงตามไปด้วย ในทางกลับกันหากชุดคำถามดังกล่าวมีค่า Cronbach's Alpha ที่วัดได้ไม่ถึง 0.70 ในกรณีนี้
จะต้องลองตัดคำถามบางข้อที่ส่งผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์ทิ้งจนกว่าค่า Cronbach's Alpha จะถึง 0.70 แต่
หากลองตัดข้อคำถามเหล่านั้นทิ้งแล้วและค่า Cronbach's Alpha ที่วัดได้ยังไม่ถึง 0.70 สะท้อนให้เห็นว่าจะไม่
สามารถนำคำถามชุดนั้นไปใช้ได้หรือต้องพิจ ารณาสร้างข้อคำถามใหม่และนำลงไปทดสอบแบบสำรวจอีกครั้ง
เพื่อให้ได้ข้อคำถามที่มีความเที่ยงตรงโดยวัดจากเกณฑ์ Cronbach's Alpha ที่ 0.70 ขึ้นไปเป็นสำคัญ ซึ่งผลการ
ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้ Cronbach's Alpha ของแบบสำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
แบบสำรวจประชาชนเพื่อสำรวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีต่อ
ค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผลปรากฏดังนี้
ผลการทดสอบแบบสำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1) ด้านความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม ประกอบด้วยข้อคำถาม 7 ข้อ ได้ทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.868
2) ด้านการใช้กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อคำถาม 2 ข้อ ได้ทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.710
3) ด้านหน่วยงานส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อคำถาม 3 ข้อ
ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.887
4) ด้านนโยบายและการส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐ ประกอบด้วยข้อคำถาม 5 ข้อ ได้ทดสอบ
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.882
5) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.894
6) ด้านกลไกของหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อคำถาม 7 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาท เท่ากับ 0.720
7) ด้านภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ประกอบด้วยข้อคำถาม 5 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาท เท่ากับ 0.948
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8) ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยข้อคำถาม 3 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.931
9) ด้านทัศนคติในการปฏิบัติตน ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.710
10) ด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบด้วยข้อคำถาม 7 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาท เท่ากับ 0.750
11) ด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1 ประกอบด้วยข้อคำถาม 5 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.918
12) ด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2 ประกอบด้วยข้อคำถาม 5 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.895
13) ด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 3 ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.949
14) ด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4 ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.730
15) ด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5 ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.973
16) ด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6 ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.955
17) ด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7 ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.965
ผลการทดสอบแบบสำรวจภาคประชาชน
1) ด้านความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม ประกอบด้วยข้อคำถาม 8 ข้อ ได้ทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.910
2) ด้านระเบีย บกฎหมายภาครัฐ ประกอบด้วยข้อคำถาม 2 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.865
3) ด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบด้วยข้อคำถาม 8 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาท เท่ากับ 0.800
4) ด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1 ประกอบด้วยข้อคำถาม 5 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.909
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5) ด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2 ประกอบด้วยข้อคำถาม 5 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.810
6) ด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 3 ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.966
7) ด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4 ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.723
8) ด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5 ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.972
9) ด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6 ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.956
10) ด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7 ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ข้อ ได้ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาท เท่ากับ 0.969
ทั้งนี้ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาท ที่ได้มีค่าสูงกว่า 7.0 ในทุก ๆ กลุ่มปัจจัยที่
ทำการสำรวจดังที่รายงานผลการทดสอบข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบสำรวจมีความเที่ยงตรงสามารถยอมรับ
แบบสำรวจที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และสามารถนำไปดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้ครบตามที่กำหนด
ต่อไป ทั้งนี้ได้นำร่างแบบสำรวจและผลการทดสอบทางสถิตินำเสนอสำนักงาน ก.พ. และได้รับความเห็นชอบจาก
ทางสำนักงาน ก.พ. ให้นำไปดำเนินการสำรวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ (รายละเอียดปรากฏ
ในผนวก ก และผนวก ข)
2. การสำรวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรม
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การสำรวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรั ฐเพื่อทราบถึงทัศนคติและมุมมองที่มีต่อมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท และสภาพการดำเนินการในปัจจัยที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน โดยในการศึกษาในครั้งนี้จะทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของ
ประชาชนทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ

2.1 กลุม่ ประชาชนทั่วไป
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การสำรวจทัศคติของประชาชนทั่วไปเพื่อทราบถึงทัศนคติและมุมมองของประชาชนที่มีต่อมาตรฐานทาง
จริยธรรม ทำการสำรวจประชาชนผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่งตามการแยกประเภทข้าราชการตามการแบ่งประเภทองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ดังนี้
1. ข้าราชการการเมือง
2. ข้าราชการพลเรือนสามัญ (กพ.)
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5. ข้าราชการตำรวจ
6. ข้าราชการทหาร
7. เจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการกรุงเทพมหานคร
8. เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
9. เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
ประสบการณ์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความถึง ประชาชนผู้เคยติดต่อและรับรู้ถึงสภาพการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในแต่ละหน่วยงานของรัฐที่ทำการสำรวจข้อมูลเป็นอย่างดีและสามารถตอบคำถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานดังกล่าวได้ เช่น เคยติดต่อใช้บริการ
หน่วยงานของรัฐ มีบุตรหลานศึกษาอยู่ในโรงเรียนและเคยติดต่อบุคลากรของโรงเรียน เคยเข้ารับการฝึกหรือเกณฑ์
ทหารในหน่วยงานทหาร เคยศึกษาและใช้บริการบุคลากรหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
กรณีข้าราชการการเมือง ซึ่งหมายความถึง บุคลากรฝ่ายการเมืองที่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณรายจ่าย
หมวดเงิ น เดื อ นของรั ฐ ซึ ่ ง หมายความถึ ง 1) ที ่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี รองนายกรั ฐ มนตรี หรื อ รั ฐ มนตรี
2) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 3) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 4) โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5) รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐ มนตรี 6) เลขานุการรัฐ มนตรีประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรี หรือ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 7) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และ 8) ผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งในส่วน
ของข้าราชการการเมืองนั้นประชาชนจะไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงกับข้าราชการเมือง ในงานวิจัยชิ้นนี้จะทำการ
สำรวจข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานรัฐมนตรีในสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสำนักงานรัฐมนตรี
แต่ละกระทรวงซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงกับข้าราชการการเมืองเป็นกลุ่มของประชาชนผู้มีประสบการณ์กับ
ข้าราชการการเมืองแทนประชาชนทั่วไป
การเก็บข้อมูลประชาชนใช้การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face) เพื่อให้ผู้เก็บข้อมูลได้มีโอกาส
ชี้แจงและตอบข้อสงสัยให้แก่ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม
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คณะผู้วิจัยจะทำการสำรวจประชาชนทั้งประเทศโดยคัดเลือกจากจังหวัดใน 13 พื้นที่กลุ่มจังหวัดเพื่อเป็น
ตัวแทนของประชากรทั้งประเทศโดยประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนกลาง
ภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือ
ตอนล่าง ซึ่งการแบ่งพื้นที่ดังกล่าวได้อ้างอิงตามการแบ่งพื้นที่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลกำลังพลภาครัฐฝ่ายพลเรือน
2561 (สำนักงาน ก.พ., 2562) ซึ่งเป็นเอกสารรวบรวมและประมวลข้อมูลสถิติกำลังพลภาครัฐที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ที่สุด โดยในเอกสารข้อมูลกำลังพลภาครัฐฝ่ายพลเรือนดังกล่าวมีการจำแนกข้อมูลจำนวนข้าราชการพลเรือน
จำแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นรายจังหวัดและแยกเป็นรายเขตพื้นที่ทจำแนกตามพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่
จังหวัดส่วนภูมิภาคเป็น 12 กลุ่มจังหวัด ซึ่งรวมแล้วเป็นพื้นที่ 13 กลุ่มจังหวัดตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั ้ น ภู ม ิ (Stratified Sampling) โดยแยกออกเป็ น 13 จั ง หวั ด (กทม. และ
12 เขตพื้นที่) โดยในแต่ละพื้นที่จะมีการเก็บข้อมู ลพื้นที่ละ 1 จังหวัด ซึ่งในจังหวัดที่ถูกคัดเลือกมาเป็นตัวอย่างจะ
สุ่มตัวอย่างจังหวัดที่มีจำนวนข้าราชการ มาก ปานกลาง น้อย โดยอ้างอิงจากข้อมูลกำลังพลภาครัฐฝ่ายพลเรือน
จำแนกตามพื้นที่ปฏิบัติการ (จังหวัด) โดยแบ่งกลุ่มจังหวัดในจำนวนที่ใกล้เคียงกันทั้งในภาพรวมและ ภายใน
พื้นที่ภาค ดังนี้
ตารางที่ 2.1 รายชื่อจังหวัดจากการแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling)
เขตพื้นที่
ส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคกลางตอนบน
ภาคกลางตอนกลาง
ภาคกลางตอนล่าง
ภาคใต้
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภาคใต้ชายแดน
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง
(จังหวัดตัวอย่าง)

จำนวนข้าราชการ
(คน)

ประเภทจังหวัด
ตามจำนวนข้าราชการ

กรุงเทพฯ

191,969

มาก

นนทบุรี
นครนายก
นครปฐม

26,659
5,485
17,492

มาก
น้อย
ปานกลาง

พัทลุง
พังงา
สงขลา

13,207
6,272
30,476

ปานกลาง
น้อย
มาก

ชลบุรี

24,361

มาก
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เขตพื้นที่

รายชื่อตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง
(จังหวัดตัวอย่าง)
หนองบัวลำภู
กาฬสินธุ์
อุบลราชธานี

จำนวนข้าราชการ
(คน)
8,601
18,638
32,250

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคเหนือ
ภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม่
38,419
ภาคเหนือตอนล่าง
อุทัยธานี
7,015
หมายเหตุ: ข้อมูลจากข้อมูลกำลังพลภาครัฐฝ่ายพลเรือน 2561 สำนักงาน ก.พ.

ประเภทจังหวัด
ตามจำนวนข้าราชการ
น้อย
ปานกลาง
มาก
มาก
น้อย

-กลุม่ ตัวอย่าง
ในการสุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มีประสบการณ์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นปัจจุบันยังไม่มีการ
เก็บข้อมูลผู้ใช้บริการเจ้าหน้าที่ของรัฐในแต่ละกลุ่มที่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทางคณะผู้วิจัยจึงได้คำนวณขนาด
ตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับเก็บ ข้อมูล รายจังหวัดจากสูตรการหาขนาดตัว อย่ างกรณีไม่ทราบค่าที่แน่ช ัด ของ
ประชากรของ Cochran (Cochran, 1977) โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้
𝑧2𝜎 2
𝑛= 2
𝑒
เมื่อ

𝑛
𝜎

𝑒
𝑧

คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างที่มีประชากรใกล้เคียงกันที่มีการ
เก็บข้อมูลครั้งก่อนหน้า แต่ถ้าไม่เคยมีการเก็บตัว อย่างข้อมูลมาก่อนตามสูตรของ
Cochran ให้ใช้ค่ามาตรฐานที่ 10 เท่าของค่าความคลาดเคลื่อน กรณีนี้ได้เลือกใช้ระดับ
ความเชื ่ อ มั ่น ที ่ 95% ดั ง นั ้ น ค่ า ความคลาดเคลื่ อ น จึ ง เป็ น 0.05 ค่ า ส่ ว นเบี ่ย งเบน
มาตรฐานที่ใช้เทียบเคียงคือ 0.05x10=0.5
คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้เท่ากับ 0.05
คือ ค่า z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสำคัญ
- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยสำคัญ 0.05 มีค่า Z=1.96
- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 99% หรือระดับนัยสำคัญ 0.01 มีค่า Z=2.58
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กรณีงานวิจัยทางสังคมศาสตร์จะใช้ค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ในระดับ 95%
หรือระดับนัยสำคัญ 0.05 ขึ้นไป และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะใช้ค่าความ
เชื่อมั่นที่ยอมรับได้ที่ 99% หรือระดับนัยสำคัญ 0.01 ขึ้นไป
แทนค่า 𝑛 =

1.962 0.52
0.052

𝑛 = 384.16
จากการคำนวณจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมตามสูตรของ Cochran ที่ระดับความเชื่อมั่นในการ
เก็บข้อมูล 95% ควรมีการเก็บตัวอย่างในแต่ละพื้นที่อย่างน้อย 384 ตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้จึงจะสามารถใช้เป็น
ตัวแทนของแต่ละพื้นที่ได้ โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่เป็น พื้นที่ละ 400 ตัวอย่างเพื่อ
ลดความคลาดเคลื่อนลง เมื่อประกอบกับการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มที่เป็นระบบ (Systematic Sampling)
แล้วจะส่งผลให้ข้อมูลมีความอคติน้อยลงและการศึกษามีความเป็นวัตถุวิสัย (Objective) มากขึ้น (Leedy and
Ormrod, 2013; McNabb, 2004; Robson, 2011)
จากการที่การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการในประเทศไทยมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นส่วนกลาง ส่วน
ภู ม ิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ซึ ่ ง ในเขตพื ้ น ที ่ ก รุ ง เทพมหานครจะมี ค วามพิ เ ศษกว่ า พื ้ น ที ่ จ ั ง หวั ด อื ่ น โดยใน
กรุงเทพมหานครจะมีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ขึ้นกับการบังคับบัญชาหรือการกำกับดูแลจาก
กระทรวงต่าง ๆ โดยตรง และหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ (Front Office)
โดยหน่วยงานให้บริการประชาชนในพื้นที่มีทั้งที่เป็นหน่วยงานให้บริการของส่วนราชการ หน่วยให้บริการของ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรมหาชน และหน่วยงานให้บริการขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงได้
แยกเก็บข้อมูลออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นหน่วยงานส่ว นกลาง และหน่วยงานที่ให้บริการระดับพื้นที่ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเลือกเก็บข้อมูลประชาชนผู้มีประสบการณ์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ส่วนกลางเพื่อเป็นตัวแทนหน่วยงานส่วนกลางจำนวน 400 ตัวอย่าง และประชาชนผู้มีประสบการณ์โดยตรงกับ
หน่วยงานให้บริการในระดับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครอีกจำนวน 400 ตัวอย่าง เพื่อให้การสำรวจข้อมูลใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถใช้ข้อมูลเป็นตัวแทนทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานให้บริการระดับพื้นที่ใน
กรุงเทพมหานครได้ ซึ่งเมื่อรวมขนาดกลุ่มตัวอย่างจากทั้ง 13 พื้นที่ทั่วทั้งประเทศ อีก พื้นที่ละ 400 ตัวอย่างแล้ว
จำนวนตัวอย่างจะเท่ากับ 5,600 ตัวอย่าง
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ตารางที่ 2.2 การแบ่งพื้นที่กลุ่มตัวอย่างตามจังหวัดที่เก็บข้อมูล
เขตพื้นที่
ส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคกลางตอนบน
ภาคกลางตอนกลาง
ภาคกลางตอนล่าง
ภาคใต้
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภาคใต้ชายแดน
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคเหนือ
ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนล่าง

รายชื่อตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง (จังหวัดตัวอย่าง)

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

กรุงเทพฯ หน่วยงานส่วนกลาง
กรุงเทพฯ หน่วยงานให้บริการระดับพื้นที่

400
400

นนทบุรี
นครนายก
นครปฐม

400
400
400

พัทลุง
พังงา
สงขลา

400
400
400

ชลบุรี

400

หนองบัวลำภู
กาฬสินธุ์
อุบลราชธานี

400
400
400

เชียงใหม่
อุทัยธานี

400
400
5,600

รวม

- แผนการสุ่มตัวอย่าง
สำหรับการสำรวจประชากรกำหนดให้ใช้ กลุ่มจังหวัดเป็นชั้นภูมิ (Stratum) และมีจังหวัดเป็น
หน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง จากนั้นจึงกำหนดโควตาสุ่มตัวอย่างประชากรตามหน่วยงานของรัฐ 9 ประเภทที่กำหนดไว้
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง (Primary sampling selection)
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแยกออกเป็น 13 จังหวัด (กทม. และ
12 เขตพื้นที่) โดยในแต่ละพื้นที่จะมีการเก็บข้อมูลพื้นที่ละ 1 จังหวัด ตามจังหวัดที่มีจำนวนข้าราชการ มาก ปาน
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กลาง น้อย โดยอ้างอิงจากข้อมูลกำลังพลภาครัฐฝ่ายพลเรือนจำแนกตามพื้ นที่ปฏิบัติการ (จังหวัด) ตามที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น
2) การกำหนดสัดส่วนการสุ่มตัวอย่าง (Quota Sampling)
ตามประเภทหน่วยงานของรัฐ ในแต่ละหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง (จังหวัดตัวอย่าง) จะทำการเก็บ
ตัวอย่างประชากรจากประเภทหน่วยงานของรัฐ ทั้ง 9 ประเภท โดยกำหนดให้เก็บข้อมูลจากกลุ่มหน่ว ยงาน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.3 รายชื่อตัวอย่างขั้นที่ 2 (กลุ่มหน่วยงาน) จำแนกตามประเภทหน่วยงานของรัฐ
ประเภท

พลเรือนสามัญ (กพ.)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ตำรวจ
ทหาร

กลุ่มหน่วยงาน
สำนักนายกรัฐมนตรี (ยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียน
มหาวิทยาลัย
หน่วยงานตำรวจ และสถานีตำรวจ
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
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ประเภท
ส่วนการปกครองท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน

กลุ่มหน่วยงาน
องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.)
กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน

ข้อมูลกำลังพลภาครัฐตามเอกสารข้อมูลกำลังพลภาครัฐฝ่ายพลเรือน 2561 (สำนักงาน ก.พ., 2562) เป็น
การรวบรวมข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ครบถ้วนที่สุดโดยมีการรวบรวมข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งที่เป็นข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งพนักงานจ้าง ทั้งในส่วนหน่วยงานของรัฐประเภทหน่วยงานพลเรือนสามัญ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ตำรวจ และส่วนการปกครองท้องถิ่น อย่างไรก็ตามข้อมูลกำลัง
พลภาครัฐฝ่ายพลเรือนดังกล่าวยังไม่มีข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานทหาร รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน
โดยคณะผู้วิจัยพยายามค้นหาข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐจากแหล่งต่าง ๆ แล้ว ไม่สามารถหาข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่
ของรัฐในส่วนของทหาร รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นได้ จึงทำให้ไม่สามารถ
กำหนดสัดส่วนการจัดเก็บตัวอย่าง (Quota Sampling) โดยอ้างอิงจากข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เนื่องจากมี
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดหายไปใน 3 ประเภท ประกอบกับในปี พ.ศ.2562 ได้มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการ
โดยมีการตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีการยุบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมารวมกับหน่วยงานทางด้านวิจัยและสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะทำให้ข้อมูลจำนวนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่มีการปรับโครงสร้างมีความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลกำลังพลภาครัฐฝ่ายพลเรือน
2561 ดังนั้นคณะผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจำนวนหน่วยงานของรัฐในแต่ละประเภทซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ประชาชนสามารถมีประสบการณ์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่แล้วนำมาจัดทำข้อมูลจำนวนหน่วยงานเพื่อใช้ในการกำหนด
สัดส่วนการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2.4 จำนวนหน่วยงานของหน่วยงานของรัฐแต่ละประเภท
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ประเภทหน่วยงาน

จำนวน
หน่วยงานส่วนกลาง

สำนักรัฐมนตรี (ข้าราชการการเมือง)
พลเรือนสามัญ (กพ.)
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั ่ น คงของ
มนุษย์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ตำรวจ
ทหาร
ส่วนการปกครองท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ

20
198
38
15
14
5
8

กลุ่มหน่วยงาน
จำนวนหน่วยบริการ
ระดับพื้นที่
(กทม.)
109
1
43
1

10
10

6
-

233
-

6
6
9
10
10
8
7
8
10
8
16
5
25
60
1
57

19
17
20
2
591
41
104
18
50
924

81
76
466
467
3,003
238
133
362
87
3,396
25,440
188
1,467
132
10,293
12,438

จำนวนหน่วยบริการ
ระดับพื้นที่
(ภูมภิ าค)
9,310
99
320
76
273
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ประเภทหน่วยงาน

จำนวน
หน่วยงานส่วนกลาง

องค์การมหาชน
38
หมายเหตุ: รายละเอียดการจำแนกข้อมูลหน่วยงานปรากฎตามภาคผนวก

กลุ่มหน่วยงาน
จำนวนหน่วยบริการ
ระดับพื้นที่
(กทม.)
2

จำนวนหน่วยบริการ
ระดับพื้นที่
(ภูมภิ าค)
16

จากข้อมูลหน่วยงานของรัฐตามตารางที่ 3 ดังกล่าว สามารถนำมากำหนดสัดส่วนการจัดเก็บตัวอย่าง
(Quota Sampling) ตามจำนวนหน่วยงานได้ดังนี้
ตารางที่ 2.5 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจำนวนหน่วยงานส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร
ประเภทหน่วยงาน
สำนักรัฐมนตรี (ข้าราชการการเมือง)
พลเรือนสามัญ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ตำรวจ
ทหาร
ส่วนการปกครองท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน
รวม

จำนวนหน่วยงาน
20
198
5
25
60
1
57
38
404

ร้อยละ
4.95%
49.01%
1.24%
6.19%
14.85%
0.25%
14.11%
9.41%
100.00%

จำนวนตัวอย่างที่เก็บ
20
196
5
0
25
59
1
56
38
400

ตารางที่ 2.6 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจำนวนหน่วยงานให้บริการระดับพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
ประเภทหน่วยงาน
สำนักรัฐมนตรี (ข้าราชการการเมือง)
พลเรือนสามัญ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ตำรวจ
ทหาร
ส่วนการปกครองท้องถิ่น

จำนวนหน่วยงาน
109
591
41
104
18
50

ร้อยละ
5.93%
32.14%
2.23%
5.66%
0.98%
2.72%

จำนวนตัวอย่างที่เก็บ
24
129
9
23
4
11
20

ประเภทหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน
รวม

จำนวนหน่วยงาน
924
2
1,839

ร้อยละ
50.24%
0.11%
100.00%

จำนวนตัวอย่างที่เก็บ
201
0
400

ตารางที่ 2.7 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจำนวนหน่วยงานให้บริการระดับพื้นที่ในต่างจังหวัด
ประเภทหน่วยงาน
สำนักรัฐมนตรี (ข้าราชการการเมือง)
พลเรือนสามัญ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ตำรวจ
ทหาร
ส่วนการปกครองท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน

จำนวนหน่วยงาน
ร้อยละ
จำนวนตัวอย่างที่เก็บ
9,310
15.70%
63
25,440
42.91%
172
188
0.32%
1
1,467
2.47%
10
132
0.22%
1
10,293
17.36%
69
12,438
20.98%
84
16
0.03%
0
รวม
59,284
100.00%
400
หมายเหตุ: กรณีจังหวัดไหนไม่มีหน่วยงานทหารหรือสถาบันอุดมศึกษาอาจแบ่งสัดส่วนการเก็บข้อมูลไปยังจังหวัดที่มีหน่วยงาน
ทหารหรือสถาบันการศึกษาทดแทน

ในการเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่ให้มีการเก็บข้อมูลประชาชนที่มีประสบการณ์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
ครอบคุลมทุกประเภทหน่วยงานของรัฐ โดยมีการแบ่งสัดส่วนการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้มีประสบการณ์โดยตรง
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐแต่ละประเภทในแต่ละพื้นที่ตามสัดส่วนจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ปรากฎ
ในตารางที่ 4,5,6 ทั้งนี้ในการเก็บข้อมูลโดยรวมแล้วจะต้องมีการเก็บข้อมูลประชาชนผู้มีประสบการณ์ตรงกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุมในหน่วยงานของทุกกระทรวงและครอบคลุมหน่วยงานตามประเภทหน่วยงานทั้ง
9 ประเภท

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณสำหรับการเก็บข้อมูลจากประชาชน

การเลือกตัวอย่างขัน้ ที่ 1
หน่วยตัวอย่าง : 13 จังหวัดใน
ส่วนกลางและภูมภิ าค

การเลือกตัวอย่างขัน้ ที่ 2:
จาก 9 ประเภทหน่วยงานของรัฐ

การเลือกตัวอย่างขัน้ ที่ 3:
21
สุ่มตัวอย่างประชาชน
ผูม้ ปี ระสบการณ์กบั เจ้าหน้าที่
ของรัฐตามสัดส่วนโดยอ้างอิงจาก
จานวนหน่วยงาน

2.2 กลุม่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นอกจากการสำรวจทัศนคติของประชาชนแล้ว ในงานวิจัยชิ้ นนี้ยังได้ออกแบบให้มีการสำรวจทัศนคติและ
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งรับทราบสภาพการส่งเสริมและรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว โดยให้มีผู้แทนของ
หน่วยงานของรัฐครบทุกประเภท อันได้แก่
1. ข้าราชการการเมือง
2. ข้าราชการพลเรือนสามัญ (กพ.)
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5. ข้าราชการตำรวจ
6. ข้าราชการทหาร
7. เจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการกรุงเทพมหานคร
8. เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
9. เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
ในการสำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
- กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลาง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง จาก
หน่วยงานในส่วนกลาง และตัวอย่างจากหน่วยงานให้บริการในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 400
ตัวอย่าง รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 ตัวอย่าง
โดยในการเก็บข้อมูลจากส่วนกลางจะใช้วิธีการกระจายแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ทาง
ไปรษณีย์แล้วให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเก็บแบบสอบถามคืนจากแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในการเก็บข้อมูลอ้างอิงจาก
อัตราจำนวนการตอบแบบสอบถามคืน ร้อยละ 20 จะต้องมีการกระจายแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่ างๆ ใน
ส่ ว นกลางไม่ น ้ อ ยกว่ า 2,000 แบบสอบถาม และกระจายแบบสอบถามไปยั ง หน่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารในพื ้ น ที่
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กรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 2,000 แบบสอบถาม หรือจนกว่าจะได้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างตามเป้าหมายโดยอ้างอิง
กลุ่มตัวอย่างที่คำนวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ตามตารางที่ 4,5
- กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐส่วนภูมิภาค
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง เพื่อเป็น
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างจังหวัด โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จาก 12 จังหวัด
ตามที่ได้แบ่งไว้ในการสำรวจประชาชน ซึ่งจะได้จำนวนตัวอย่างประมาณ 33 ตัวอย่างต่อ 1 จังหวัด โดยในงานวิจัย
ชิ้นนี้ได้กำหนดให้มีการเก็บข้อมูลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 50 ตัวอย่าง เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนการเก็บข้อมูล (Quota Sampling) โดยการเก็บข้อมูลใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) ดังนี้
ตารางที่ 2.8 การแบ่งพื้นที่กลุ่มตัวอย่างตามจังหวัดที่เก็บข้อมูล
เขตพื้นที่
ภาคกลาง
ภาคกลางตอนบน
ภาคกลางตอนกลาง
ภาคกลางตอนล่าง
ภาคใต้
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภาคใต้ชายแดน
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคเหนือ
ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนล่าง

รายชื่อตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง (จังหวัดตัวอย่าง)

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

นนทบุรี
นครนายก
นครปฐม

50
50
50

พัทลุง
พังงา
สงขลา

50
50
50

ชลบุรี

50

หนองบัวลำภู
กาฬสินธุ์
อุบลราชธานี

50
50
50

เชียงใหม่
อุทัยธานี

50
50
600

รวม
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ตารางที่ 2.9 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจำนวนหน่วยงานให้บริการระดับพื้นที่ในต่างจังหวัด
ประเภทหน่วยงาน
สำนักรัฐมนตรี (ข้าราชการการเมือง)
พลเรือนสามัญ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ตำรวจ
ทหาร
ส่วนการปกครองท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน

จำนวนหน่วยงาน
9,310
25,440
188
1,467
132
10,293
12,438

ร้อยละ
15.70%
42.91%
0.32%
2.47%
0.22%
17.36%
20.98%

จำนวนตัวอย่างที่เก็บ
8
21
1
1
1
9
10

16

0.03%

0

รวม
59,284
100.00%
หมายเหตุ: 1) ให้มี Quota Sampling ของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทหารแม้สัดส่วนจะไม่ถึงจำนวนหนึ่งคน
2) กรณีจังหวัดไหนไม่มีหน่วยงานทหารหรือสถาบันอุดมศึกษาอาจแบ่งสัดส่วนการเก็บข้อมูลไปยังจังหวัดที่มี
หน่วยงานทหารหรือสถาบันการศึกษาทดแทน
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ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณสำหรับการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การเลือกตัวอย่างขัน้ ที่ 1:
13 จังหวั
ดในส่เคราะห์
วนกลางและ
การวิ
ข้อมูล
ภูมภิ าค

การเลือกตัวอย่างขัน้ ที่ 2:
จาก 9 ประเภท
หน่วยงานของรัฐ

การเลือกตัวอย่างขัน้ ที่ 3:
ส่วนกลาง 400 ตัวอย่าง
หน่วยให้บริการระดับพืน้ ทีใ่ นเขตพืน้ ที่
กทม. 400 ตัวอย่าง
ต่างจังหวัด จังหวัดละ 50 ตัวอย่าง

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยใช้สถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่
(Frequency) การหาค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี ่ ย (Means) และค่ า เบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และหาค่าความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างตัวแปร เป็นต้น
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บทที่ 3
ผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ที่มีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในบทนี้จะเป็นการนำเสนอผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคที่มีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,000 ราย แบ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนจำนวน 5,600 ราย และเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวน 1,400 ราย โดยดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ทั้งในพื้น ที่ส ่ว นกลางและส่ว นภูม ิภ าค (รายละเอียดปรากฏในบทที ่ 2) ในช่ว งเดือนพฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2562 โดยผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนและเจ้ าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จะนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ และข้อเสนอ
แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนงานด้วยการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ทั้งนี้ผลสำรวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีต่อ
ค่านิย มหรือมาตรฐานทางจริย ธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถแจกแจงรายละเอียด
ในแต่ละประเด็นได้ดังต่อไปนี้
3.1 ผลสำรวจทัศนคติของประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
การสำรวจทัศนคติประชาชนที่มีต่อค่านิยมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้ทำการสุ่มตัวอย่างประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 5,600 ตัวอย่าง ที่มีอายุตั้งแต่
18 ปีขึ้นไป ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานของรัฐตามประเภทข้าราชการตามการแบ่ง
ประเภทองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล โดยในส่วนของประชาชนจะทำการศึกษาในประเด็นความรับรู้
กฎหมายจริยธรรม ปัจจัยระเบียบกฎหมายภาครัฐ การรับรู้เรื่องสื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์ ปัจจั ยบริบท
แวดล้ อ มอื ่ น ๆ ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม และทั ศ นคติ แ ละการรั บ รู ้ ต ่ อ มาตรฐานทางจริ ย ธรรม
ของหน่วยงานที่ตนมีประสบการณ์โดยตรงหรือเข้าไปติดต่อรับบริการ
โดยผลการศึกษาประกอบด้วยแต่ละส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจประชาชนทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นด้านความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นด้านระเบียบกฎหมายภาครัฐ
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นด้านสื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ
ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นมาตรฐานจริยธรรมด้านต่าง ๆ
ส่วนที่ 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างสหสัมพันธ์ (Regression)
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3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจประชาชนทั่วไป
ผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 14.3 รองลงมา คือ
จังหวัดนนทบุรี หนองบัวลำภู ชลบุรี พัทลุง นครปฐม กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี นครนายก อุทัยธานี สงขลา
เชียงใหม่ และ พังงา ที่เท่ากัน ร้อยละ 7.1 ตามลำดับ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ส่วนใหญ่ต่ำกว่าปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมา คือ ปริญญาตรี ร้อยละ 39.1 ด้านเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
66.3 ส่วนใหญ่อายุ ต่ำกว่า 30 ปี ร้อยละ 33.9 รองลงมา คือ อายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 27.4 และส่วนใหญ่
รายได้อยู่ที่ ต่ำกว่า 20,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 76.5 รองลงมา คือ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 12.1
รายได้ครัวเรือน ส่วนใหญ่รายได้อยู่ที่ ต่ำกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.4 รองลงมา คือ มากกว่า
40,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 19.0 หน่วยงานขององค์กรกลางการบริหารงานบุคคลที่ลงไปเก็บข้อมูล
ส่วนใหญ่ คือ รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมา คือ โรงเรียน (ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
ท้องถิ่น/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ตาราง 3.1 จำนวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจประชาชนทั่วไป
ตัวแปร
จำนวน
ร้อยละ
พื้นที่
1. กรุงเทพมหานคร
800
14.3
2. นนทบุรี
400
7.1
3. นครนายก
400
71
4. นครปฐม
400
7.1
5. พัทลุง
400
7.1
6. พังงา
400
7.1
7. สงขลา
400
7.1
8. ชลบุรี
400
7.1
9. หนองบัวลำภู
400
7.1
10. กาฬสินธุ์
400
7.1
11. อุบลราชธานี
400
7.1
12. เชียงใหม่
400
7.1
13. อุทัยธานี
400
7.1
รวม
5600
100.0
ระดับการศึกษาสูงสุด
1. ต่ำกว่าปริญญาตรี
3132
55.9
2. ปริญญาตรี
2190
39.1
26

ตัวแปร

รวม

จำนวน
245
33
5600

ร้อยละ
4.4
0.6
100.0

รวม

3715
1839
46
5600

66.3
32.8
0.8
100.0

รวม

1896
1136
1033
1535
5600

33.9
20.3
18.4
27.4
100.0

รวม

4286
675
304
335
5600

76.5
12.1
5.4
6.0
100.0

รวม

3492
642
402
1064
5600

62.4
11.5
7.2
19.0
100.0

หน่วยงานขององค์กรกลางการบริหารงานบุคคล
1. กระทรวง/ ทบวง/ กรม ในฝ่ายพลเรือน
1127

20.1

3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
เพศ
1. หญิง
2. ชาย
3. เพศทางเลือก
อายุ
1. ต่ำกว่า 30 ปี
2. 31 - 40 ปี
3. 41 - 50 ปี
4. 51 ปีขึ้นไป
รายได้ส่วนบุคคล
1. ต่ำกว่า 20,000 บาท
2. 20,001 - 30,000 บาท
3. 30,001 - 40,000 บาท
4. มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป
รายได้ครัวเรือน
1. ต่ำกว่า 20,000 บาท
2. 20,001 - 30,000 บาท
3. 30,001 - 40,000 บาท
4. มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป
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ตัวแปร
จำนวน
ร้อยละ
2. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น (อบจ. / เทศบาล/ อบต./
820
14.6
กรุงเทพมหานคร/ เมืองพัทยา)
3. สถาบันอุดมศึกษา
60
1.1
4. โรงเรี ย น (ทั ้ ง ในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและท้ อ งถิ ่ น /
1573
28.1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
5. กระทรวงกลาโหม (สำนั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม /
15
0.3
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก/ เรือ/ อากาศ)
6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
152
2.7
7. รัฐวิสาหกิจ
1849
33.0
8. องค์การมหาชน
4
0.1
9. อื่น ๆ เช่น กอ.รมน. ศรชล. ธปท.
0
0.0
รวม
5600
100.0
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการออก พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 หรือไม่
1. ทราบ
1032
18.4
2. ไม่ทราบ
4568
81.6
รวม
5600
100.0
ท่านเคยศึกษาทำความเข้าใจกับประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานที่ท่านไปติดต่อหรือไม่
1. เคย
1233
22.0
2. ไม่เคย
4367
78.0
รวม
5600
100.0
3.1.2 ความคิดเห็นด้านความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม
จากการสำรวจประชาชนทั่วไปพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนถึงร้อยละ 81.6 ไม่ทราบเกี่ยวกับการ
ออก พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริย ธรรม พ.ศ.2562 อีกทั้งไม่เคยศึกษาทำความเข้าใจกับประมวลจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ถึงร้อยละ 78.0
ในส่วนของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการรับรู้มาตรฐานจริยธรรม พบว่าประชาชนให้คะแนน
กับประเด็นความสำคัญของมาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับ 4.52 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าประชาชนให้ความสำคัญกับมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับ “มาก” โดยมีผู้ตอบแบบ
สำรวจ ‘มากที่สุด’ ร้อยละ 26.0 ‘มาก’ ร้อยละ 30.0 ‘ค่อนข้างมาก’ ร้อยละ 20.8 ‘ค่อนข้างน้อย’ ร้อยละ
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17.6 ‘น้อย’ ร้อยละ 4.3 และ ‘น้อยที่สุด’ ร้อยละ 1.2 โดยประชาชนผู้ตอบแบบสำรวจมีความโน้มเอียงไป
ในทางให้ความสำคัญมากต่อมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็นความเข้าใจเกี่ยวกับ “จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ในระดับ 3.59
จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ “จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ในระดับ
“ค่อนข้างมาก” โดยมีผ ู้ตอบแบบสอบถาม ‘มากที่ส ุด ’ ร้อยละ 9.1 ‘มาก’ ร้อยละ 20.0 ‘ค่อนข้างมาก’
ร้อยละ 23.2 ‘ค่อนข้างน้อย’ ร้อยละ 26.6 ‘น้อย’ ร้อยละ 1.8 และ ‘น้อยที่สุด ’ ร้อยละ 1.4 อย่างไรก็ดี
ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเนื่องจากประชาชนในสัดส่วนที่สูงมากถึงร้อยละ 47.8 มีแนวโน้มไปในทาง
เห็นด้วยว่าตนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ “จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” และเป็นข้อคำถามที่มีค่าคะแนน
ต่ำสุด
ประชาชนให้คะแนนกับ ประเด็น ของความจำเป็นในการที่รัฐ กำหนดให้มีการจัดทำ “มาตรฐาน
จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ในระดับ 4.77 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคัญกับการที่
รัฐกำหนดให้มีการจัดทำ “มาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ในระดับ “มาก” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม
‘มากที่สุด’ ร้อยละ 32.2 ‘มาก’ ร้อยละ 31.4 ‘ค่อนข้างมาก’ ร้อยละ 20.4 ‘ค่อนข้างน้อย’ ร้อยละ 13.5
‘น้อย’ ร้อยละ 1.6 และ ‘น้อยที่สุด’ ร้อยละ 0.8 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่ามีความจำเป็นในการ
ที่รัฐกำหนดให้มีการจัดทำ “มาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
นอกจากนี้ จากการสำรวจความคิดเห็ นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนช่วยของกฎหมายมาตรฐาน
จริยธรรมนั้น พบว่า ประชาชนให้คะแนนกับประเด็นกฎหมายมาตรฐานจริยธรรมสามารถป้องกันการประพฤติ
ผิดและการละเมิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในระดับ 4.31 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชน
ให้ความสำคัญกับกฎหมายมาตรฐานจริยธรรมในการช่วยให้สามารถป้องกันการประพฤติผิดและการละเมิด
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ในระดับ “ค่อนข้างมาก” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘มากที่สุด’ ร้อยละ 17.7
‘มาก’ ร้อยละ 30.2 ‘ค่อนข้างมาก’ ร้อยละ 26.6 ‘ค่อนข้างน้อย’ ร้อยละ 18.8 ‘น้อย’ ร้อยละ 3.9 และ ‘น้อย
ที่สุด’ ร้อยละ 2.8 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางค่อนข้างเห็นด้วยว่ากฎหมายมาตรฐานจริยธรรมสามารถ
ป้องกันการประพฤติผิดและการละเมิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประชาชนให้คะแนนกับ ประเด็น การมีส ่ว นช่ว ยให้ เจ้าหน้ าที ่ข องรัฐ ทราบถึ งความคาดหวั ง ทาง
จริย ธรรมต่อการปฏิ บัติงานตามอำนาจหน้าที่ของตน ในระดับ 4.32 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ประชาชนให้ความสำคัญกับกฎหมายมาตรฐานจริยธรรมในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบถึงความคาดหวัง
ทางจริยธรรมต่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของตนในระดับ “ค่อนข้างมาก” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม
‘มากที่สุด’ ร้อยละ 17.1 ‘มาก’ ร้อยละ 31.1 ‘ค่อนข้างมาก’ ร้อยละ 27.5 ‘ค่อนข้างน้อย’ ร้อยละ 17.8
‘น้อย’ ร้อยละ 3.9 และ ‘น้อยที่สุด’ ร้อยละ 2.6 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางค่อนข้างเห็นด้วยว่ากฎหมาย
มาตรฐานจริยธรรมมีส่วนช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบถึงความคาดหวังทางจริยธรรมต่อการปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าที่ของตน
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็นการมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ ในระดับ 4.41 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคั ญกับ
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กฎหมายมาตรฐานจริยธรรมในการช่วยสร้างความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
หน่วยงานของรัฐ ในระดับ “มาก” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘มากที่สุด’ ร้อยละ 20.8 ‘มาก’ ร้อยละ 30.8
‘ค่อนข้างมาก’ ร้อยละ 26.0 ‘ค่อนข้างน้อย’ ร้อยละ 16.3 ‘น้อย’ ร้อยละ 3.3 และ ‘น้อยที่สุด’ ร้อยละ 2.9
โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็น ด้วยว่ากฎหมายมาตรฐานจริยธรรมมีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็นการมีส่วนช่วยทำให้เกิดการตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ละเมิดจริยธรรม ในระดับ 4.43 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคัญกับกฎหมาย
มาตรฐานจริยธรรมในการช่วยทำให้เกิดการตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ละเมิดจริยธรรมในระดับ
“มาก” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘มากที่สุด’ ร้อยละ 21.0 ‘มาก’ ร้อยละ 32.7 ‘ค่อนข้างมาก’ ร้อยละ 25.3
‘ค่อนข้างน้อย’ ร้อยละ 13.8 ‘น้อย’ ร้อยละ 3.6 และ ‘น้อยที่สุด’ ร้อยละ 3.6 โดยมีความโน้มเอียงไปในทาง
เห็นด้วยว่ากฎหมายมาตรฐานจริยธรรมมีส่วนช่วยมากในการทำให้เกิดการตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่ข อง
รัฐผู้ละเมิดจริยธรรม
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็นการมีส่วนช่วยทำให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นธรรม ไม่มี
การเลือกปฏิบ ัติ ในระดับ 4.41 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคัญกับกฎหมาย
มาตรฐานจริยธรรมในการสร้างการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ในระดับ
“มาก” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘มากที่สุด’ ร้อยละ 21.4 ‘มาก’ ร้อยละ 31.3 ‘ค่อนข้างมาก’ ร้อยละ 26.0
‘ค่อนข้างน้อย’ ร้อยละ 13.4 ‘น้อย’ ร้อยละ 3.8 และ ‘น้อยที่สุด’ ร้อยละ 4.1 โดยมีความโน้มเอียงไปในทาง
เห็นว่ากฎหมายมาตรฐานจริยธรรมมีส่วนช่วยมากในการให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นธรรม ไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ
จากผลการสำรวจดังกล่าวสรุป ได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ “มาตรฐานจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ” และให้ความเห็นว่า “มาตรฐานจริยธรรม” จะมีส่วนช่วยป้องกันการประพฤติผิดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบถึงความคาดหวังทางจริยธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความ
เชื่อถือศรัทธาให้แก่ประชาชน มีการตรวจสอบและลงโทษผู้ละเมิดจริยธรรม และสร้างการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ดีมีประเด็นที่ควรให้ความสำคัญกับประเด็นการรับรู้และความเข้าใจต่อ
“มาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ” ที่ควรสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรับรู้เข้าใจมากขึ้น

ตาราง 3.2 ความคิดเห็นต่อด้านความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม
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1. ในฐานะประชาชน
ผู้รับบริการจากรัฐท่านให้
ความสำคัญกับมาตรฐาน
จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มากน้อยเพียงใด
2. ท่านมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ “จริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ” มาก
น้อยเพียงใด
3. ท่านคิดว่าการที่รัฐ
กำหนดให้มีการจัดทำ
“มาตรฐานจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ” นั้นเป็น
เรื่องจำเป็น

1458 1680 1167 985 243
(26.0) (30.0) (20.8) (17.6) (4.3)

𝑋̅

S.D.

น้อยที่สุด

ระดับความคิดเห็น
รวม

น้อย

ค่อนข้างน้อย

มาก

มากที่สุด

มาตรฐานจริยธรรม

ค่อนข้างมาก

ความรับรู้ในกฎหมาย

แปล
ความหมาย

67 5600 4.52 1.235
(1.2) (100.0)

มาก

508 1118 1299 1487 606 582 5600 3.59 1.423 ค่อนข้างมาก
(9.1) (20.0) (23.2) (26.6) (10.8) (10.4) (100.0)

1803 1761 1141 758 90
(32.2) (31.4) (20.4) (13.5) (1.6)

47 5600 4.77 1.136
(0.8) (100.0)

มาก

ท่านคิดว่ากฎหมายมาตรฐานจริยธรรมจะมีส่วนช่วยในเรื่องต่อไปนี้ในระดับใด
1. สามารถป้องกันการ
990 1692 1491 1051 219 157 5600 4.31 1.231 ค่อนข้างมาก
ประพฤติผิดและการละเมิด (17.7) (30.2) (26.6) (18.8) (3.9) (2.8) (100.0)
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
2. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
956 1739 1542 997 219 147 5600 4.32 1.210 ค่อนข้างมาก
ทราบถึงความคาดหวังทาง (17.1) (31.1) (27.5) (17.8) (3.9) (2.6) (100.0)
จริยธรรมต่อการปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่ของตน
3. สร้างความเชื่อถือ
1167 1723 1456 910 182 162 5600 4.41 1.235
มาก
ศรัทธาของประชาชนต่อ (20.8) (30.8) (26.0) (16.3) (3.3) (2.9) (100.0)
31

เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐ
4. ทำให้เกิดการตรวจสอบ
และลงโทษเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้ละเมิดจริยธรรม
5. สามารถสร้างการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น
ธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

𝑋̅

S.D.

น้อยที่สุด

ระดับความคิดเห็น
รวม

น้อย

ค่อนข้างน้อย

มาก

มากที่สุด

มาตรฐานจริยธรรม

ค่อนข้างมาก

ความรับรู้ในกฎหมาย

แปล
ความหมาย

1176 1832 1419 770 199
(21.0) (32.7) (25.3) (13.8) (3.6)

204 5600 4.43 1.261
(3.6) (100.0)

มาก

1199 1754 1457 748 215
(21.4) (31.3) (26.0) (13.4) (3.8)

227 5600 4.41 1.286
(4.1) (100.0)

มาก

3.1.3 ความคิดเห็นด้านระเบียบกฎหมายภาครัฐ
จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายภาครัฐนั้น พบว่า ประชาชน
ส่วนให้คะแนนในเชิงบวกต่อประเด็นคำถามเกี่ยวกับ ขั้นตอนการติดต่อราชการในหน่วยงานที่ไปติดต่อมีความ
ยุ่งยาก และมีภาระค่าใช้จ่ายต่อประชาชนมากเกินไปหรือไม่ ในระดับ 4.57 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีแนวโน้ม “เห็นด้วย” ว่าขั้นตอนการติดต่อราชการในหน่วยงานของรัฐที่ประชาชนไป
ติดต่อไม่ได้มีความยุ่งยากและไม่มีภาระค่าใช้จ่ายต่อประชาชนมากเกินไป โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประเด็นความยุ่งยากซับซ้อนของขั้นตอนการติดต่อราชการ ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 3.2 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ
7.6 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 12.6 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 20.5 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 18.0 และ ‘ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 38.1 แสดงถึงความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่าขั้นตอนการติดต่อราชการใน
หน่วยงานที่ไปติดต่อมีความยุ่งยากและมีภาระค่าใช้จ่ายต่อประชาชนมากเกินไป
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น การใช้ระเบียบ กฎหมาย หรือ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในการให้
สิทธิพิเศษแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ในเชิงบวกในระดับ 4.69 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วน
ใหญ่มีแนวโน้ม “เห็นด้วย” ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อไม่สามารถใช้ระเบียบ
กฎหมาย หรื อ อำนาจหน้ า ที ่ ข องหน่ ว ยงานในการให้ ส ิ ท ธิ พ ิ เ ศษแก่ บ ุ ค คลหนึ ่ ง บุ ค คลใด โดยมี ผ ู ้ ต อบ
แบบสอบถามในประเด็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้ระเบียบ กฎหมาย หรือ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใน
การให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 2.1 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 6.6 ‘ค่อนข้างเห็น
ด้วย’ ร้อยละ 13.5 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 18.2 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 17.3 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
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ร้อยละ 42.3 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่ไปติดต่อสามารถใช้
ระเบียบ กฎหมาย หรือ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
ตาราง 3.3 ความคิดเห็นต่อด้านระเบียบกฎหมายภาครัฐ
ระดับความคิดเห็น

1148

𝑋̅

S.D.

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

1010

เห็นด้วย

2132

รวม

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

1. ขั้นตอนการติดต่อ
ราชการในหน่วยงาน
ที่ท่านไปติดต่อมี
ความยุ่งยาก และมี
ภาระค่าใช้จ่ายต่อ
ประชาชนมากเกินไป
(คำถามเชิงลบ)
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยงานที่ท่านไป
ติดต่อสามารถใช้
ระเบียบ กฎหมาย
หรือ อำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานในการ
ให้สิทธิพิเศษแก่
บุคคลหนึ่งบุคคลใด
(คำถามเชิงลบ)

ไม่เห็นด้วย

ภาครัฐ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระเบียบกฎหมาย

707

425

178

5600 4.57 1.448

(38.1) (18.0) (20.5)

(12.6)

(7.6)

(3.2)

(100.0)

2369

1017

756

370

117

5600 4.69 1.406

(42.3) (17.3) (18.2)

(13.5)

(6.6)

(2.1)

(100.0)

971

แปล
ความหมาย

เห็นด้วย

เห็นด้วย

หมายเหตุ: กรณีคำถามเชิงลบได้มีการกลับค่าคะแนนเฉลี่ยสำหรับการวิเคราะห์ให้เป็นไปในทางเดียวกัน ค่าคะแนนมาก
หมายความว่าประชาชนให้ความเห็นใน ‘เชิงบวก’ ต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว

3.1.4 ความคิดเห็นด้านสื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์
33

พบว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ประชาชนได้รับรู้การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐผ่าน 3 ช่องทาง
คือ อันดับแรกมากที่สุด ได้แก่ โซเซียลมีเดีย เช่น เฟสบุค ไลน์ คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมา คือ โทรทัศน์
และการประกาศของทางรายการ คิดเป็นร้อยละ 24.5 และ 4.5 ตามลำดับ
ส่ ว นช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ ส ่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมภาครั ฐ เพิ ่ ม เติ ม นั ้ น ส่ ว นใหญ่ ค ิ ด ว่ า ควร
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 3 อันดับแรก ได้แก่ โซเซียลมีเดีย เช่น เฟสบุค ไลน์ คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมา
คือ โทรทัศน์ และ การประกาศของทางรายการ ร้อยละ 25.9 และ 7.5 ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพล
ของสื่อใหม่ อันได้แก่ โซเชียลมีเดีย ต่างๆ ที่มีอิทธิพลมากขึ้น
ตาราง 3.4 จำนวนและร้อยละ ด้านสื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์
สื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์
มากที่สุด
มากเป็นอันดับสอง มากเป็นอันดับสาม
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านได้รับรู้การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐผ่านทางช่องทางใดมากที่สุด
1.โซเซียลมีเดีย เช่น เฟสบุค ไลน์
2452
530
221
(43.8)
(9.5)
(3.9)
2.วิทยุ
143
351
382
(2.6)
(6.3)
(6.8)
3.โทรทัศน์
1373
1638
345
(24.5)
(29.3)
(6.2)
4.หนังสือพิมพ์
58
224
713
(1.0)
(4.0)
(12.7)
5.เสียงตามสายตามหมู่บ้าน
81
108
298
(1.4)
(1.9)
(5.3)
6.ประกาศของทางรายการ
250
234
386
(4.5)
(4.2)
(6.9)
7.คำแนะนำของผู้นำชุมชน กำนัน
123
177
369
ผู้ใหญ่บ้าน
(2.2)
(3.2)
(6.6)
8. คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
198
277
284
หน่วยงานที่ไปติดต่อ
(3.5)
(4.9)
(5.1)
9. กิจกรรม/โครงการ รณรงค์ต่าง ๆ
115
131
373
(2.1)
(2.3)
(6.7)
10.การเชิดชูบุคคลที่มีจริยธรรมเป็นที่
70
169
162
ยอมรับ
(1.3)
(3.0)
(2.9)
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สื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์
11.อื่น ๆ

มากที่สุด
มากเป็นอันดับสอง มากเป็นอันดับสาม
0
0
0
(0.0)
(0.0)
(0.0)
ท่านคิดว่าการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐควรทำผ่านช่องทางใด เพิ่มเติม มากที่สุด
1.โซเซียลมีเดีย เช่น เฟสบุค ไลน์
2592
721
393
(46.3)
(12.9)
(7.0)
2.วิทยุ
179
509
348
(3.2)
(9.1)
(6.2)
3.โทรทัศน์
1450
1577
580
(25.9)
(28.2)
(10.4)
4.หนังสือพิมพ์
5.เสียงตามสายตามหมู่บ้าน
6.ประกาศของทางรายการ
7.คำแนะนำของผู้นำชุมชน กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
8. คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานที่ไปติดต่อ
9. กิจกรรม/โครงการ รณรงค์ต่าง ๆ
10.การเชิดชูบุคคลที่มีจริยธรรมเป็นที่
ยอมรับ
11.อื่น ๆ

92
(1.6)
176
(3.1)
421
(7.5)
97
(1.7)
228
(4.1)
252
(4.5)
157
(2.8)
0
(0.0)

263
(4.7)
338
(6.0)
346
(6.2)
252
(4.5)
398
(7.1)
163
(2.9)
75
(1.3)
12
(0.2)

738
(13.2)
390
(7.0)
358
(6.4)
350
(6.3)
478
(8.5)
417
(7.4)
98
(1.8)
0
(0.0)

3.1.5 ความคิดเห็นด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ
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จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ บริบทแวดล้อมอื่นๆ นั้น พบว่า ประชาชนให้
คะแนนกับประเด็น ไม่มีความจำเป็นจะต้องติดต่อผู้ใหญ่หรือได้รับการฝากฝังจากผู้ที่เจ้าหน้าที่เกรงใจจึงจะ
ได้รับความสะดวกในการติดต่อรับบริการ ในระดับ 4.60 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนคิดว่าไม่มี
ความจำเป็นจะต้องติดต่อผู้ใหญ่หรือได้รับการฝากฝังจากผู้ที่เจ้าหน้าที่เกรงใจจึงจะได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อรับบริการ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 39.0 ‘เห็นด้วย’
ร้อยละ 19.1 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 19.0 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 11.6 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 8.1
และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 3.2 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องติดต่อ
ผู้ใหญ่หรือได้รับการฝากฝังจากผู้ที่เจ้าหน้าที่เกรงใจจึงจะได้รับความสะดวกในการติดต่อรับบริการ
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น ไม่มีความจำเป็นจะต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทนต่อเจ้าหน้าที่ ใน
ระดับ 4.65 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงว่าประชาชนเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทนต่อ
เจ้าหน้าที่จึงจะได้รับความสะดวกในการติดต่อรับบริการ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 42.2 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 16.2 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 18.7 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’
ร้อยละ 13.9 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 5.8 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 3.2 โดยมีความโน้มเอียงไปในทาง
เห็นด้วยว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทนต่อเจ้าหน้าที่จึงจะได้รับความสะดวกในการติดต่อ
รับบริการ
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น สามารถที่จะเปิดเผยการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในระดับ 4.13
จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงว่าประชาชนเห็นว่าสามารถที่จะเปิดเผยการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พบเห็นใน
หน่วยงานที่ไปติดต่อได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่ออิทธิพล หรือเกรงว่าจะได้รับอันตราย หรือกลัวว่าจะถูกกลั่น
แกล้งให้ได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม
‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 15.1 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 29.2 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 26.1 ‘ค่อนข้างไม่เห็น
ด้วย’ ร้อยละ 17.7 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 7.1 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 4.9 โดยในประเด็นนี้เป็น
ประเด็นที่ควรให้ความสนใจ เนื่องจากประชาชนในสัดส่วนที่ ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 29.6 ให้ความเห็นโน้มเอียง
ไปในทางเห็นด้วยว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พบเห็นในหน่วยงานที่ไปติดต่อได้
โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่ออิทธิพล หรือเกรงว่าจะได้รับอันตราย หรือกลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งให้ได้รับการปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น การยกย่องเชิดชูผู้มีพฤติกรรมทางจริยธรรม ในระดับ 4.07 จาก 6
คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อรับบริการมีการยกย่องเชิดชูผู้มีพฤติกรรมทาง
จริยธรรม ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 11.4 ‘เห็นด้วย’
ร้อยละ 29.2 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 30.0 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 17.9 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 7.9
และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 3.9 โดยในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจ เนื่องจากประชาชน
ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 29.5 ให้ความเห็นโน้มเอียงไปในทางค่อนข้างเห็นด้วยว่าหน่วยงานที่ไปติดต่อ
รับบริการไม่ได้มีการยกย่องเชิดชูผู้มีพฤติกรรมทางจริยธรรม
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ประชาชนให้คะแนนกับประเด็นการพัฒนาแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้งานสำเร็จดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์
และใช้นวัตกรรมใหม่ในการให้บริการ ในระดับ 4.34 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่ประชาชน
ไปติดต่อรับบริการมีการพัฒนาแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้งานสำเร็จดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้ นวัตกรรม
ใหม่ในการให้บริการ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 19.7 ‘เห็น
ด้วย’ ร้อยละ 29.2 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 36.9 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 16.8 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ
4.6 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 2.8 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่า หน่วยงานที่ไปติดต่อรับ
บริการมีการพัฒนาแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้งานสำเร็จดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้นวัตกรรมใหม่ในการ
ให้บริการ
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่มีความสามัคคีช่วยเหลือกันทำงานเป็นอย่างดี ในระดับ
4.45 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่ประชาชนไปติดต่อรับบริการมีความ
สามัคคีช่วยเหลือกันทำงานเป็นอย่างดี ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อย
ละ 18.6 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 34.9 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 25.9 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 15.5 ‘ไม่
เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.9 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 2.2 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้ว ยว่า
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่ไปติดต่อรับบริการมีความสามัคคีช่วยเหลือกันทำงานเป็นอย่างดี
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น มีการทำงานเป็นระบบ และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ในระดับ
4.48 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อรับบริการมีการทำงานเป็นระบบ และมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 22.1
‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 32.4 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 24.2 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 16.0 ‘ไม่เห็นด้วย’
ร้อยละ 3.3 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 2.0 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่า หน่วยงานที่ไป
ติดต่อรับบริการมีการทำงานเป็นระบบ และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็นการทำงานของเจ้าหน้าที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ใน
ระดับ 4.43 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การทำงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่ประชาชนไป
ติดต่อมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
ร้อยละ 23.8 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 29.2 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 23.8 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 16.5
‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.6 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 3.2 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่ไปติดต่อมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

ตาราง 3.5 ความคิดเห็นต่อด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ
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ระดับความคิดเห็น
แปล
ความหมาย

2185
(39.0)

1069
(19.1)

1062
(19.0)

649 454 181 5600 4.60 1.459
(11.6) (8.1) (3.2) (100.0)

เห็นด้วย

2361
(42.2)

908
(16.2)

1047
(18.7)

779 327 178 5600 4.65 1.442
(13.9) (5.8) (3.2) (100.0)

เห็นด้วย

844
(15.1)

1637
(29.2)

1459
(26.1)

990 396 274 5600 4.13 1.334
(17.7) (7.1) (4.9) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

4. หน่วยงานที่ไปติดต่อ
รับบริการมีการยกย่อง

636
(11.4)

1634
(29.2)

1680
(30.0)

1003 428 219 5600 4.07 1.256
(17.9) (7.6) (3.9) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

1. ท่านไม่มีความจำเป็น
จะต้องติดต่อผู้ใหญ่หรือ
ได้รับการฝากฝังจากผู้ที่
เจ้าหน้าที่เกรงใจจึงจะ
ได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อรับบริการ
2. ท่านไม่มีความจำเป็น
จะต้องให้ผลประโยชน์
ตอบแทนต่อเจ้าหน้าที่จึง
จะได้รับความสะดวกใน
การติดต่อรับบริการ
3. ท่านสามารถที่จะ
เปิดเผยการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่พบ
เห็นในหน่วยงานที่ท่าน
ไปติดต่อได้โดยไม่ต้อง
เกรงกลัวต่ออิทธิพล
หรือเกรงว่าจะได้รับ
อันตราย หรือกลัวว่าจะ
ถูกกลั่นแกล้งให้ได้รับ
การปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมจากเจ้าหน้าที่

ไม่เห็นด้วย

ล้อมอื่น ๆ

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

S.D.

ค่อนข้างเห็นด้วย

𝑋̅

เห็นด้วย

รวม

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

บริบทแวด
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ระดับความคิดเห็น
แปล
ความหมาย

1637
(29.2)

1505
(26.9)

938 257 158 5600 4.34 1.253
(16.8) (4.6) (2.8) (100.0)

เห็นด้วย

1044
(18.6)

1956
(34.9)

1451
(25.9)

868 160 121 5600 4.45 1.167
(15.5) (2.9) (2.2) (100.0)

เห็นด้วย

1236
(22.1)

1816
(32.4)

1357
(24.2)

894 183 114 5600 4.48 1.205
(16.0) (3.3) (2.0) (100.0)

เห็นด้วย

1330
(23.8)

1634
(29.2)

1330
(23.8)

925 202 179 5600 4.43 1.285
(16.5) (3.6) (3.2) (100.0)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

1105
(19.7)

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

S.D.

ค่อนข้างเห็นด้วย

เชิดชูผู้มีพฤติกรรมทาง
จริยธรรม
5. หน่วยงานที่ไปติดต่อ
รับบริการมีการพัฒนา
แนวทางใหม่ๆ เพื่อให้
งานสำเร็จดีขึ้น มี
ความคิดสร้างสรรค์ และ
ใช้นวัตกรรมใหม่ในการ
ให้บริการ
6. เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของที่ไปติดต่อ
รับบริการมีความสามัคคี
ช่วยเหลือกันทำงานเป็น
อย่างดี
7. หน่วยงานที่ท่านไป
ติดต่อรับบริการมีการ
ทำงานเป็นระบบ และมี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ดี
8. การทำงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของรัฐที่ท่านไปติดต่อมี
ความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้

𝑋̅

เห็นด้วย

ล้อมอื่น ๆ

รวม

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

บริบทแวด

3.1.6 ความคิดเห็นมาตรฐานจริยธรรมด้านต่าง ๆ
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ในการศึกษาครั้งนี้ยังได้ทำการศึกษาสภาพความรับรู้ของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามมาตรมาตรฐานจริยธรรมหลัก 7 ประการตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. 2562 ผลการศึกษาปรากฎดังนี้
(1) ความคิดเห็นด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1 ยึดมั่นใน
สถาบันหลักของประเทศ นั้น พบว่า ประชาชนให้คะแนนกับประเด็นการไม่กล่าวให้ร้ายหรือกระทำการใดที่ทำ
ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในระดับ 4.64 จาก 6 คะแนน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อไม่กล่าวให้ร้ายหรือกระทำการใดที่ทำให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วย
อย่างยิ่ง’ ร้อยละ 32.0 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 32.3 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 15.6 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อย
ละ 12.4 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.1 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 4.6 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็น
ด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไปติดต่อไม่กล่าวให้ร้ายหรือกระทำการใดที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยกันรักษาชื่อเสียงและผลประโยชน์
ของประเทศชาติ ในระดับ 4.73 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่ประชาชนไป
ติดต่อช่วยกันรักษาชื่อเสียงและผลประโยชน์ของประเทศชาติ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม
‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 28.8 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 36.1 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 21.6 ‘ค่อนข้างไม่เห็น
ด้วย’ ร้อยละ 8.5 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.4 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 2.6 โดยมีความโน้มเอียงไป
ในทางเห็น ด้ว ยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่ว ยงานที่ ไปติดต่ อช่ว ยกันรั กษาชื่ อเสียงและผลประโยชน์ ข อง
ประเทศชาติ
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักคำสั่งสอนของ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ ในระดับ 4.72 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ประชาชนไป
ติดต่อยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักคำสั่งสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 30.8 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 34.3 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 20.2
‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 9.0 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.0 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 2.8 โดยมี
ความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไปติดต่อยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักคำสั่งสอน
ของศาสนาที่ตนเองนับถือ
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูล ใน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ในระดับ 4.84 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ประชาชนไป
ติดต่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูลในสถาบันพระมหากษัตริย์ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 36.2 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 32.0 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 18.9
‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 8.2 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.1 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 2.7 โดยมี
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เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

1. เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่ท่านไป
ติดต่อไม่กล่าวให้ร้าย
หรือกระทำการใดที่
ทำให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยงานที่ท่านไป
ติดต่อช่วยกันรักษา
ชื่อเสียงและ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไปติดต่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูล
ในสถาบันพระมหากษัตริย์
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในระดับ 4.85 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
ประชาชนไปติดต่อยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในระดับ
“เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 37.9 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 30.8 ‘ค่อนข้างเห็น
ด้วย’ ร้อยละ 17.4 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 8.5 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.8 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’
ร้อยละ 2.6 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไปติดต่อยึดมั่นการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในภาพรวมประชาชนให้ความคิดเห็น ต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1 ยึดมั่นในสถาบัน
หลั ก ของประเทศ ในหน่ ว ยงานที่ ต นไปติ ดต่ อ หรือ มี ประสบการณ์ค ่ อ นข้ างดี โดยมี ค ่ า คะแนนที่ ส ู งเมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานจริยธรรมด้านอื่นๆ
ตาราง 3.6 ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
ระดับความคิดเห็น
รวม 𝑋̅ S.D.
แปล
มาตรฐาน
ความหมา
ย
จริยธรรมด้านที่ 1
1791

1810

874

694

171

260

(32.0)

(32.3) (15.6) (12.4)

(3.1) (4.6) (100.0)

1615

2024

1207

476

132

(28.8)

(36.1) (21.6)

(8.5)

(2.4) (2.6) (100.0)

146

5600 4.64 1.363 เห็นด้วย

5600 4.73 1.183 เห็นด้วย
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ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ
3. เจ้าหน้าที่ใน
1722
หน่วยงานที่ท่านไป
(30.8)
ติดต่อยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนตามหลัก
คำสั่งสอนของศาสนา
ที่ตนเองนับถือ
4. เจ้าหน้าที่ใน
2025
หน่วยงานที่ท่านไป
(36.2)
ติดต่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและ
เทิดทูลในสถาบัน
พระมหากษัตริย์
5. เจ้าหน้าที่ใน
2124
หน่วยงานที่ท่านไป
(37.9)
ติดต่อยึดมั่นการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

ค่อนข้างเห็นด้วย

จริยธรรมด้านที่ 1

รวม

เห็นด้วย

มาตรฐาน

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

1918

1129

506

169

156

(34.3) (20.2)

(9.0)

(3.0) (2.8) (100.0)

1792

1059

458

116

(32.0) (18.9)

(8.2)

(2.1) (2.7) (100.0)

1725

975

474

155

(30.8) (17.4)

(8.5)

(2.8) (2.6) (100.0)

150

147

𝑋̅

S.D.

แปล
ความหมา
ย

5600 4.72 1.229 เห็นด้วย

5600 4.84 1.211 เห็นด้วย

5600 4.85 1.240 เห็นด้วย

(2) ความคิดเห็นด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่
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จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2 ซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ นั้น พบว่า ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น การอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการในการติดต่อราชการโดยปราศจากการเรียกรับผลประโยชน์ ในระดับ 4.38 จาก 6
คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการ
ติดต่อราชการโดยปราศจากการเรียกรับผลประโยชน์ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 16.8 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 36.7 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 22.1 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’
ร้อยละ 18.2 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 4.0 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 2.2 โดยมีความโน้มเอียงไปในทาง
เห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไปติดต่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการติดต่อราชการโดย
ปราศจากการเรียกรับผลประโยชน์
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เมื่อมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พร้อมที่จะรับผิดชอบและแก้ไขความผิดของตนเองโดยไม่โยนความผิดให้ผู้อื่น ในระดับ 4.47 จาก 6
คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
ประชาชนไปติดต่อพร้อมที่จะรับผิดชอบและแก้ไขความผิดของตนเองโดยไม่โยนความผิดให้ผู้อื่น ในระดับ
“เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 16.0 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 38.5 ‘ค่อนข้างเห็น
ด้วย’ ร้อยละ 25.7 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 16.4 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.9 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
ร้อยละ 0.6 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเมื่อมี ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไปติดต่อพร้อมที่จะรับผิดชอบและแก้ไขความผิดของตนเองโดยไม่โยนความผิดให้ผู้อื่น
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามอำนาจ
หน้าที่ ในระดับ 4.46 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อปฏิบัติ
หน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามอำนาจหน้าที่ เช่น ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน ที่กำหนด ให้
ข้อมูลที่แท้จริงกับประชาชน ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 15.6
‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 37.6 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 28.1 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 14.8 ‘ไม่เห็นด้วย’
ร้อยละ 3.3 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 0.6 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ใน
หน่ว ยงานที่ไปติดต่อปฏิบัติห น้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามอำนาจหน้าที่ เช่น ปฏิบัติห น้าที่ตามระเบียบ
กฎหมาย ขั้นตอน ที่กำหนด ให้ข้อมูลที่แท้จริงกับประชาชน
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่ไม่ละทิ้งงานในหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร ใน
ระดับ 4.41 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อไม่ละทิ้งงานในหน้าที่
โดยไม่มีเหตุอันควร เช่น มาสาย กลับเร็ว ทำเรื่องส่วนตัวในเวลางาน นัดแล้วไม่มาพบตามกำหนดนัด ในระดับ
“เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 16.4 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 34.8 ‘ค่อนข้างเห็น
ด้วย’ ร้อยละ 27.4 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 17.4 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.9 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
ร้อยละ 1.0 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไปติดต่อไม่ละทิ้งงานในหน้าที่
โดยไม่มีเหตุอันควร เช่น มาสาย กลับเร็ว ทำเรื่องส่วนตัวในเวลางาน นัดแล้วไม่มาพบตามกำหนดนัด
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ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่ไม่มีการเบียดบังทรัพย์สิน บุคลากร และเวลา
ของหน่วยงานไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ในระดับ 3.91 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
ประชาชนไปติดต่อไม่มีการเบียดบังทรัพย์สิน บุคลากร และเวลาของหน่วยงานไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น นำรถ
หลวงไปใช้ส่วนตัว ใช้ลูกน้องทำงานนอกหน้าที่ ใช้วัสดุสำนักงานในเรื่องส่วนตัว เป็นต้น ในระดับ “ค่อนข้าง
เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 29.6 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 10.1 ‘ค่อนข้างเห็น
ด้วย’ ร้อยละ 16.4 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 16.9 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 19.8 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
ร้อยละ 7.2 โดยประเด็นนี้ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากมีค่าคะแนนต่ำสุด และประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามใน
สัดส่วนที่สูงมากถึงร้อยละ 43.9 ให้ความเห็นโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไปติดต่อมี
การเบียดบังทรัพย์สิน บุคลากร และเวลาของหน่วยงานไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

943
(16.8)

2053
(36.7)

1240
(22.1)

1021
(18.2)

222 121 5600 4.38 1.197
(4.0) (2.2) (100.0)

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

1. เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่ท่านไป
ติดต่ออำนวยความ
สะดวกแก่
ผู้รับบริการ
ในการติดต่อ
ราชการโดย
ปราศจากการเรียก
รับผลประโยชน์

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ตาราง 3.7 ความคิดเห็น ต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2 ซื่อสัตย์ส ุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่
ระดับความคิดเห็น
รวม 𝑋̅ S.D.
แปล
มาตรฐานจริยธรรม
ความหมาย
ด้านที่ 2

เห็นด้วย
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ระดับความคิดเห็น
แปล
ความหมาย

2155
(38.5)

1439
(25.7)

920
(16.4)

160 32 5600 4.47 1.066
(2.9) (0.6) (100.0)

เห็นด้วย

2103
(37.6)

1575
(28.1)

831
(14.8)

186 31 5600 4.46 1.060
(3.3) (0.6) (100.0)

เห็นด้วย

1947
(34.8)

1537
(27.4)

977
(17.4)

165 56 5600 4.41 1.103
(2.9) (1.0) (100.0)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

S.D.

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

𝑋̅

ค่อนข้างเห็นด้วย

2. เมื่อมีความ
894
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น (16.0)
จากการปฏิบัติ
หน้าที่ เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่ท่านไป
ติดต่อพร้อมที่จะ
รับผิดชอบและ
แก้ไขความผิดของ
ตนเองโดยไม่โยน
ความผิดให้ผู้อื่น
3. เจ้าหน้าที่ใน
874
หน่วยงานที่ท่านไป (15.6)
ติดต่อปฏิบัติหน้าที่
อย่างตรงไปตรงมา
ตามอำนาจหน้าที่
เช่น ปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบ
กฎหมาย ขั้นตอน
ที่กำหนด ให้ข้อมูล
ที่แท้จริงกับ
ประชาชน
4. เจ้าหน้าที่ใน
918
หน่วยงานที่ท่านไป (16.4)
ติดต่อไม่ละทิ้งงาน
ในหน้าที่โดยไม่มี

รวม

เห็นด้วย

ด้านที่ 2

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มาตรฐานจริยธรรม
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917
(16.4)

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

567
(10.1)

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เหตุอันควร เช่น มา
สาย กลับเร็ว ทำ
เรื่องส่วนตัวในเวลา
งาน นัดแล้วไม่มา
พบตามกำหนดนัด
1659
5. เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่ท่านไป (29.6)
ติดต่อไม่มีการเบียด
บังทรัพย์สิน
บุคลากร และเวลา
ของหน่วยงานไปใช้
ในเรื่องส่วนตัว เช่น
นำรถหลวงไปใช้
ส่วนตัว ใช้ลูกน้อง
ทำงานนอกหน้าที่
ใช้วัสดุสำนักงานใน
เรื่องส่วนตัว เป็น
ต้น

เห็นด้วย

ด้านที่ 2

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มาตรฐานจริยธรรม

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
รวม

𝑋̅

S.D.

948 1107 402 5600 3.91 1.699
(16.9) (19.8 (7.2) (100.0)
)

แปล
ความหมาย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

(3) ความคิดเห็นมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 3 กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 3 กล้าตัดสินใจและ
กระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมนั้น พบว่า ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น สามารถทักท้วงหรือขอรับฟัง
คำอธิบายจากเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานได้ เมื่อรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง ทุจริต
หรือทำผิดกฎหมาย ในระดับ 4.32 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไป
ติดต่อทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง ทุจริต หรือทำผิดกฎหมาย ประชาชนสามารถทักท้วงหรือขอรับฟังคำอธิบายจาก
เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานได้ ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 14.2 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 37.4 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 23.2 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’
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ร้อยละ 18.9 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 4.1 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 2.3 อย่างไรก็ดีมีประชาชนใน
สัดส่วนค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 25.2 มีความเห็นโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเมื่อรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ไปติดต่อทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง ทุจ ริต หรือทำผิดกฎหมาย ไม่ส ามารถทักท้วงหรือขอรับฟังคำอธิบายจาก
เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานได้
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็นสามารถร้องเรียนการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น
ได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องไปร้องเรียนที่หน่วยงานอื่น ในระดับ 4.39 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ประชาชนสามารถร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงานที่ไปติดต่อด้วยต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นได้โดยตรงโดย
ไม่จำเป็นต้องไปร้องเรียนที่หน่วยงานอื่น ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
ร้อยละ 16.5 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 36.1 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 23.1 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 19.9
‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.0 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 1.5 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่า
ประชาชนสามารถร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงานที่ไปติดต่อด้วยต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นได้โดยตรงโดย
ไม่จำเป็นต้องไปร้องเรียนที่หน่วยงานอื่น
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น หน่วยงานพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกรังแก
หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอย่างเต็มที่ ในระดับ 4.35 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่
ประชาชนไปติดต่อพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกรังแกหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอย่างเต็มที่
ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 14.0 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 37.5
‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 25.5 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 17.8 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.4 และ ‘ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 1.8 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าหน่วยงานที่ไปติดต่อพร้อมให้ ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกรังแกหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอย่างเต็มที่
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็นเจ้าหน้าที่ยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องถูกย้ายหรือไม่
ได้รับการเลือนตำแหน่ง ในระดับ 4.43 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ประชาชนไป
ติดต่อยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องถูกย้ายหรือไม่ได้รับการเลือนตำแหน่ง ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมี
ผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 18.5 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 34.1 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ
24.7 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 18.4 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.6 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 1.6
โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไปติดต่อยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องถูก
ย้ายหรือไม่ได้รับการเลือนตำแหน่ง
ตาราง 3.8 ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 3 กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
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ระดับความคิดเห็น
รวม

1. เมื่อรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานที่ท่านไป
ติดต่อทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง
ทุจริต หรือทำผิด
กฎหมาย ท่านสามารถ
ทักท้วงหรือขอรับฟัง
คำอธิบายจากเจ้าหน้าที่
และผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานได้
2. ท่านสามารถร้องเรียน
การทุจริตในหน่วยงานที่
ท่านไปติดต่อด้วยต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
นั้นได้โดยตรงโดยไม่
จำเป็นต้องไปร้องเรียนที่
หน่วยงานอื่น
3. หน่วยงานที่ท่านไป
ติดต่อพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ถูก
รังแกหรือได้รับการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
อย่างเต็มที่
4. เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่ท่านไปติดต่อ
ยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้อง

𝑋̅

S.D.

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

จริยธรรมด้านที่ 3

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มาตรฐาน

แปล
ความหมาย

794 2094 1299
(14.2) (37.4) (23.2)

1056 230 127 5600 4.32 1.182
(18.9) (4.1) (2.3) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

925 2019 1293
(16.5) (36.1) (23.1)

1114 167 82 5600 4.39 1.149
(19.9) (3.0) (1.5) (100.0)

เห็นด้วย

782 2100 1430
(14.0) (37.5) (25.5)

999 189 100 5600 4.35 1.132
(17.8) (3.4) (1.8) (100.0)

เห็นด้วย

1036 1911 1384
(18.5) (34.1) (24.7)

1033 147 89 5600 4.43 1.154
(18.4) (2.6) (1.6) (100.0)

เห็นด้วย
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ระดับความคิดเห็น
รวม

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

จริยธรรมด้านที่ 3

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มาตรฐาน

𝑋̅

S.D.

แปล
ความหมาย

แม้จะต้องถูกย้ายหรือไม่
ได้รับการเลือนตำแหน่ง
(4) ความคิดเห็นมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4 คิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะนั้น พบว่า ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ในระดับ 4.38 จาก 6 คะแนน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ในระดับ “เห็ นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 17.3
‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 37.4 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 20.7 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 17.8 ‘ไม่เห็นด้วย’
ร้อยละ 3.9 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 2.9 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงานที่ไปติดต่อปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่เต็มใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือสังคมหรือแก้ปญ
ั หา
ความเดือดร้อนของประชาชนโดยไม่หวังผลสิ่งใดตอบแทน ในระดับ 4.36 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อเต็มใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือสังคมหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนโดยไม่หวังผลสิ่งใดตอบแทน ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อย
ละ 15.4 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 35.0 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 26.2 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 18.8 ‘ไม่
เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.8 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 1.7 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้ว ยว่า
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไปติดต่อเต็มใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือสังคมหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยไม่หวังผลสิ่งใดตอบแทน
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็นเจ้าหน้าที่ไม่มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์พวก
พ้องหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตัว เช่น ให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ธุรกิจภายนอก มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้
อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ มีหุ้นหรือรับโอนหุ้นธุรกิจดัง กล่าว ในระดับ 4.02 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อไม่มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์พวกพ้องหรือเอื้อประโยชน์
ส่วนตัว เช่น ให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ธุรกิจภายนอก มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ มี
หุ้นหรือรับโอนหุ้นธุรกิจดังกล่าว ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
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ร้อยละ 28.3 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 10.6 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 20.8 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 19.7
‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 16.5 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 4.1 อย่างไรก็ดีประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ควรให้
ความสนใจเนื่องจากมีประชาชนในสัดส่วนที่สูงมากถึงร้อยละ 40.3 มีความเห็นโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่า
เจ้าหน้าที่มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์พวกพ้องหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตัว
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็นในหน่วยงานไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ไปรับงาน
ภายนอกหรือร่วมกิจกรรมภายนอกอันมีผลประโยชน์แอบแฝง เช่น เป็นที่ปรึกษา รับจ้างงาน เป็นวิทยากรโดย
รับค่าจ้างจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ในระดับ 4.01 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ไปรับงานภายนอกหรือร่วมกิจกรรม
ภายนอกอันมีผลประโยชน์แอบแฝง เช่น เป็นที่ปรึกษา รับจ้างงาน เป็นวิทยากรโดยรับค่าจ้างจากธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 29.0 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 11.0 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 18.6 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’
ร้อยละ 19.3 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 17.3 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 4.8 อย่างไรก็ดีประเด็นนี้เป็น
ประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากมีประชาชนในสัดส่วนที่สูงมากถึงร้อยละ 41.4 มีความเห็นโน้มเอียงไป
ในทางเห็นด้วยว่าหน่วยงานที่ไปติดต่อมีการเอื้อประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ไปรับงานภายนอกหรือร่วมกิจกรรม
ภายนอกอันมีผลประโยชน์แอบแฝง

1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ที่ท่านไปติดต่อปฏิบัติ
หน้าที่โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว
2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ที่ท่านไปติดต่อเต็มใจที่จะ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ตาราง 3.9 ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
และมีจิตสาธารณะ
ระดับความคิดเห็น
รวม 𝑋̅ S.D.
แปล
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4
ความหมาย

969 2094 1159 995 221
(17.3) (37.4) (20.7) (17.8) (3.9)

162 5600 4.38 1.233
(2.9) (100.0)

เห็นด้วย

864 1960 1466 1054 159
(15.4) (35.0) (26.2) (18.8) (2.8)

97 5600 4.36 1.138
(1.7) (100.0)

เห็นด้วย
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เข้าไปช่วยเหลือสังคมหรือ
แก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยไม่หวัง
ผลสิ่งใดตอบแทน
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ที่ท่านไปติดต่อไม่มีการใช้
ตำแหน่งหน้าที่เอื้อ
ประโยชน์พวกพ้องหรือ
เอื้อประโยชน์ส่วนตัว เช่น
ให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่
ธุรกิจภายนอก มีธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการใช้
อำนาจในตำแหน่งหน้าที่
มีหุ้นหรือรับโอนหุ้นธุรกิจ
ดังกล่าว
4. ในหน่วยงานที่ท่านไป
ติดต่อไม่มีการเอื้อ
ประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ไป
รับงานภายนอกหรือร่วม
กิจกรรมภายนอกอันมี
ผลประโยชน์แอบแฝง เช่น
เป็นที่ปรึกษา รับจ้างงาน
เป็นวิทยากรโดยรับค่าจ้าง
จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
รวม

𝑋̅

S.D.

แปล
ความหมาย

1584 592 1167 1103 926 228 5600 4.02 1.569
(28.3) (10.6) (20.8) (19.7) (16.5) (4.1) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

1622 617 1043 1080 968 270 5600 4.01 1.609
(29.0) (11.0) (18.6) (19.3) (17.3) (4.8) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย
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ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
รวม

𝑋̅

S.D.

แปล
ความหมาย

การใช้อำนาจในตำแหน่ง
หน้าที่
(5) ความคิดเห็นมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
จากการสำรวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี ่ ย วกั บ มาตรฐานจริ ย ธรรมด้ า นที ่ 5
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น พบว่า ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มกำลัง
ความสามารถ ในระดับ 4.36 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมี ผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง’ ร้อยละ 14.7 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 38.0 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 22.3 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ
20.0 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.8 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.1 อย่างไรก็ดีประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ควร
ให้ความสนใจเนื่องจากมีประชาชนในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 35.1 มีความเห็นโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่า
ในหน่วยงานที่ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็นเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และมีวิธีการ
ในการป้องกัน ความผิดพลาด ในระดับ 4.43 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
ประชาชนไปติดต่อทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และมีวิธีการในการป้องกันความผิดพลาด ในระดับ
“เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 18.4 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 34.7 ‘ค่อนข้างเห็น
ด้วย’ ร้อยละ 24.4 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 17.8 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 4.2 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
ร้อยละ 0.6 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไปติดต่อทำงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ และมีวิธีการในการป้องกันความผิดพลาด
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความประหยัดและใช้ทรัพยากร
ของรัฐอย่างคุ้มค่า ในระดับ 4.35 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ ว ยความประหยัด และใช้ท รัพ ยากรของรั ฐ อย่ า งคุ ้ ม ค่า ในระดั บ “เห็ น ด้ ว ย” โดยมี ผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 15.4 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 35.5 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 23.1
‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 21.8 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.7 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.4 อย่างไร
ก็ดีประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากมีประชาชนในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 25.9 มี
ความเห็นโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไปติดต่อปฏิบัติงานด้วยความประหยัดและ
ใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่า
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1. ในหน่วยงานที่ไปติดต่อ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่เต็มกำลัง
ความสามารถ
2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ที่ท่านไปติดต่อทำงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบ
และมีวิธีการในการป้องกัน
ความผิดพลาด
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ที่ท่านไปติดต่อปฏิบัติงาน
ด้วยความประหยัดและใช้
ทรัพยากรของรัฐอย่าง
คุ้มค่า
4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ที่ท่านไปติดต่อรักษา
มาตรฐานการทำงาน และ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่รักษามาตรฐานการทำงาน และพัฒนาการ
ทำงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ ในระดับ 4.38 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ประชาชน
ไปติดต่อรักษามาตรฐานการทำงาน และพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 17.2 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 34.9 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 22.9
‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 19.7 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.6 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.6 โดยมี
ความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไปติดต่อรักษามาตรฐานการทำงาน และพัฒนาการ
ทำงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
ตาราง 3.10 ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ระดับความคิดเห็น
รวม
แปล
มาตรฐาน
𝑋̅ S.D.
ความหมาย
จริยธรรมด้านที่ 5

822 2126 1249 1129 210 64 5600 4.36 1.136
(14.7) (38.0) (22.3) (20.2) (3.8) (1.1) (100.0)

เห็นด้วย

1028 1945 1364 994 235 34 5600 4.43 1.137
(18.4) (34.7) (24.4) (17.8) (4.2) (0.6) (100.0)

เห็นด้วย

863 1990 1296 1221 150 80 5600 4.35 1.142
(15.4) (35.5) (23.1) (21.8) (2.7) (1.4) (100.0)

เห็นด้วย

965 1957 1282 1104 202 90 5600 4.38 1.176
(17.2) (34.9) (22.9) (19.7) (3.6) (1.6) (100.0)

เห็นด้วย
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ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

จริยธรรมด้านที่ 5

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มาตรฐาน

ไม่เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
รวม

𝑋̅

S.D.

แปล
ความหมาย

พัฒนาการทำงานให้ดี
ยิ่งขึ้นอยู่เสมอ
(6) ความคิดเห็นมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6 ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัตินั้น พบว่า ประชาชนให้คะแนนกับประเด็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้บริการ
กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีบุคคลใดได้รับสิทธิพิเศษหรือได้รับความสะดวกในการรับบริการก่อน
บุคคลอื่น ในระดับ 4.43 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อ
ให้บริการกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทีย ม ไม่มีบุคคลใดได้รับสิทธิพิเศษหรือได้รับความสะดวกในการรับ
บริการก่อนบุคคลอื่น ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 20.4 ‘เห็น
ด้วย’ ร้อยละ 32.8 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 21.0 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 21.5 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ
3.8 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 0.5 อย่างไร ก็ดีประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากมี
ประชาชนในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 25.8 มีความเห็นโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยงานที่ไปติดต่อให้บริการกับประชาชนทุกคนอย่ างเท่าเทียม ไม่มีบุคคลใดได้รับสิทธิพิเศษหรือได้รับ
ความสะดวกในการรับบริการก่อนบุคคลอื่น
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ไม่นำ
ความรู้สึกส่วนตัว ได้แก่ ความรัก ความโลภ ความโกรธ ความกลัว ความหลง มาใช้ในการให้บริการ ในระดับ
4.39 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อปฏิบัติหน้าที่โดย
ปราศจากอคติ ไม่นำความรู้สึกส่วนตัว ได้แก่ ความรัก ความโลภ ความโกรธ ความกลัว ความหลง มาใช้ในการ
ให้บริการ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 17.8 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ
34.1 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 22.9 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 20.3 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.9 และ ‘ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.0 อย่างไรก็ดีประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากมีประชาชนใน
สัดส่วนที่คอ่ นข้างสูงถึงร้อยละ 25.2 มีความเห็นโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ที่ไปติดต่อปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ไม่นำความรู้สึกส่วนตัว ได้แก่ ความรัก ความโลภ ความโกรธ ความ
กลัว ความหลง มาใช้ในการให้บริการ
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ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนที่มา
ติดต่อหรือผู้รับบริการด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ เพศ อายุ สภาพร่างกาย ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ
หรือความเชื่อทางการเมือง ในระดับ 4.41 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่
ประชาชนไปติดต่อไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ
เพศ อายุ สภาพร่างกาย ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ หรือความเชื่อทางการเมือง ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมี
ผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 19.9 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 32.1 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ
22.2 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 20.0 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.3 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 0.6
อย่างไรก็ดีประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากมีประชาชนในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ
25.9 มีความเห็นโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่ไปติดต่อมีการเลือกปฏิบัติต่อ
ประชาชนที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ เพศ อายุ สภาพร่างกาย ศาสนา สถานะ
ทางเศรษฐกิจ หรือความเชื่อทางการเมือง
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ
ด้วยความเต็มใจ ไม่เกี่ยงงานหรือปฏิเสธรับงาน ในระดับ 4.45 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อพร้อมให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ ไม่เกี่ยงงานหรือ
ปฏิเสธรับงาน ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมี ผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 19.4 ‘เห็นด้วย’
ร้อยละ 33.0 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 23.7 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 21.2 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.5
และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 0.2 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไป
ติดต่อพร้อมให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ ไม่เกี่ยงงานหรือปฏิเสธรับงาน

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานที่ท่านไป
ติดต่อให้บริการกับ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
รวม

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

ด้านที่ 6

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มาตรฐานจริยธรรม

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ตาราง 3.11 ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
𝑋̅

S.D.

1140 1836 1177 1206 214 27 5600 4.43 1.171
(20.4) (32.8) (21.0) (21.5) (3.8) (0.5) (100.0)

แปล
ความหมาย

เห็นด้วย
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ประชาชนทุกคนอย่าง
เท่าเทียม ไม่มีบุคคลใด
ได้รับสิทธิพิเศษหรือ
ได้รับความสะดวกในการ
รับบริการก่อนบุคคลอื่น
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานที่ท่านไป
ติดต่อปฏิบัติหน้าที่โดย
ปราศจากอคติ ไม่นำ
ความรู้สึกส่วนตัว ได้แก่
ความรัก ความโลภ
ความโกรธ ความกลัว
ความหลง มาใช้ในการ
ให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานที่ท่านไป
ติดต่อไม่มีการเลือก
ปฏิบัติต่อประชาชนที่มา
ติดต่อหรือผู้รับบริการ
ด้วยความแตกต่างทาง
เชื้อชาติ เพศ อายุ
สภาพร่างกาย ศาสนา
สถานะทางเศรษฐกิจ
หรือความเชื่อทาง
การเมือง

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

ด้านที่ 6

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มาตรฐานจริยธรรม

ระดับความคิดเห็น
รวม

𝑋̅

S.D.

แปล
ความหมาย

995 1912 1281 1136 220 56 5600 4.39 1.164
(17.8) (34.1) (22.9) (20.3) (3.9) (1.0) (100.0)

เห็นด้วย

1113 1795 1242 1232 186 32 5600 4.41 1.161
(19.9) (32.1) (22.2) (22.0) (3.3) (0.6) (100.0)

เห็นด้วย
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ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

ด้านที่ 6

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มาตรฐานจริยธรรม

ระดับความคิดเห็น
รวม

𝑋̅

S.D.

4. เจ้าหน้าที่ใน
1089 1847 1326 1188 138 12 5600 4.45 1.111
หน่วยงานที่ท่านไป
(19.4) (33.0) (23.7) (21.2) (2.5) (0.2) (100.0)
ติดต่อพร้อมให้บริการแก่
ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการด้วยความ
เต็มใจ ไม่เกี่ยงงานหรือ
ปฏิเสธรับงาน

แปล
ความหมาย

เห็นด้วย

(7) ความคิดเห็นมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์
ของทางราชการ
จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7 ดำรงตน
เป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการนั้น พบว่า ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่
ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ และแก่บุคคลทั่วไป ในระดับ 4.35 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ และแก่
บุคคลทั่วไป ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 13.4 ‘เห็นด้วย’
ร้อยละ 37.3 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 24.4 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 21.2 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.8
และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 0.8 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไป
ติดต่อดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ และแก่บุคคลทั่วไป
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ใน
ระดับ 4.41 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อน้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เช่น มีเหตุผล พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อ เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ในระดับ
“เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 15.7 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 36.2 ‘ค่อนข้างเห็น
ด้วย’ ร้อยละ 26.1 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 18.3 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.0 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
ร้อยละ 0.7 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไปติดต่อน้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เช่น มีเหตุผล พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อ เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
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1. เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่ท่านไป
ติดต่อดำรงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ
และแก่บุคคลทั่วไป
2. เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่ท่านไป
ติดต่อน้อมนำปรัชญา

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่ไม่วางตัวเป็นผู้มีสิทธิพิเศษ หรือใช้สถานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาละเมิดกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ในระดับ 4.43 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อไม่วางตัวเป็นผู้มีสิทธิพิเศษ หรือใช้สถานะเจ้าหน้าที่ของรัฐมา
ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ
16.3 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 38.1 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 24.1 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 16.6 ‘ไม่เห็น
ด้วย’ ร้อยละ 3.9 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.1 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่ไปติดต่อไม่วางตัวเป็นผู้มีสิทธิพิเศษ หรือใช้สถานะเจ้าหน้าที่ของรัฐมาละเมิดกฎหมายหรือระเบียบ
ต่าง ๆ
ประชาชนให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่ไม่ประพฤติตนที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ทาง
ราชการ ในระดับ 4.44 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อไม่
ประพฤติตนที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ทางราชการ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วย
อย่างยิ่ง’ ร้อยละ 20.1 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 33.9 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 22.8 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้ วย’
ร้อยละ 17.7 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 4.0 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.4 โดยมีความโน้มเอียงไปในทาง
เห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไปติดต่อไม่ประพฤติตนที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ทางราชการ
ตาราง 3.12 ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของ
ทางราชการ
ระดับความคิดเห็น
รวม
S.D.
แปล
มาตรฐานจริยธรรม
𝑋̅
ความหมาย
ด้านที่ 7

751 2090 1369 1186 159 45 5600 4.35 1.089
(13.4) (37.3) (24.4) (21.2) (2.8) (0.8) (100.0)

เห็นด้วย

879 2026 1464 1025 167 39 5600 4.41 1.089
(15.7) (36.2) (26.1) (18.3) (3.0) (0.7) (100.0)

เห็นด้วย
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ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ เช่น มีเหตุผล
พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อ
เตรียมพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง
3. เจ้าหน้าที่ใน
913 2132 1352
หน่วยงานที่ท่านไป
(16.3) (38.1) (24.1)
ติดต่อไม่วางตัวเป็นผู้มี
สิทธิพิเศษ หรือใช้
สถานะเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมาละเมิดกฎหมาย
หรือระเบียบต่าง ๆ
4. เจ้าหน้าที่ใน
1128 1899 1279
หน่วยงานที่ท่านไป
(20.1) (33.9) (22.8)
ติดต่อไม่ประพฤติตนที่
นำความเสื่อมเสียมาสู่
ทางราชการ

𝑋̅

S.D.

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

ด้านที่ 7

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มาตรฐานจริยธรรม

ไม่เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
รวม

แปล
ความหมาย

927 216 60 5600 4.43 1.124
(16.6) (3.9) (1.1) (100.0)

เห็นด้วย

989 224 81 5600 4.44 1.190
(17.7) (4.0) (1.4) (100.0)

เห็นด้วย

3.1.7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างสหสัมพันธ์ (Regression)
การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างสหสัมพันธ์ ของปัจจัยด้านต่าง ๆ กับ มาตรฐานจริยธรรมด้านต่าง ๆ
ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ปัจจัย 3 ปัจจัย ได้แก่ ความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม, ระเบียบ
กฎหมายภาครัฐ และ บริบทแวดล้อมอื่น ๆ และ มาตรฐานจริยธรรม 7 ด้าน ได้แก่ ด้านยึดมั่นในสถาบันหลัก
ของประเทศ อั น ได้ แ ก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย ์ และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข, ด้านซื่อสัตย์สุจริต มิจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่, ด้านกล้าตัดสินใจ
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และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม, ด้านคิดถึงประโยชน์ส ่ว นรวมมากกว่าประโยชน์ส ่วนตัว และมีจิต
สาธารณะ, ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน, ด้านปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และ ด้านดำรงตน
เป็นอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐาน
จริยธรรม, ระเบียบกฎหมายภาครัฐ และ บริบทแวดล้อมอื่น ๆ เป็นตัวแปรซึ่งมีอิทธิพลต่อมาตรฐานจริยธรรม
7 ด้าน อย่างมีระดับนัยสำคัญ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
1) ด้านความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม มีความสัมพันธ์เชิงถดถอยกับมาตรฐานจริยธรรมทั้ง
7 ด้าน และ ส่งผลอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวได้ว่า ยิ่งมีความเห็นด้วยในด้านความรับรู้ในกฎหมาย
มาตรฐานจริยธรรมมากเท่าไร ความคิดเห็น ต่อมาตรฐานจริยธรรมทั้ง 7 ด้านมากเท่านั้น ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยเท่ากับ 0.047, 0.023, 0.057, 0.023, 0.067, 0.064 และ 0.083 ตามลำดับ
2) ด้านระเบียบกฎหมายภาครัฐ มีความสัมพันธ์เชิงถดถอยกับมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1-6 และ
ส่งผลอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวได้ว่า ยิ่งมีความเห็นด้วยในด้านระเบียบกฎหมายภาครัฐมากเท่าไร
ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1-6 มากเท่านั้น ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.102, 0.188,
0.040, 0.230, 0.037 และ 0.106 ตามลำดับ
3) ด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ มีความสัมพันธ์เชิงถดถอยกับมาตรฐานจริยธรรมทั้ง 7 ด้าน และ ส่งผล
อิทธิพลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวได้ว่า ยิ่งมีความเห็นด้วยในด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ มากเท่าไร ความ
คิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมทั้ง 7 ด้านมากเท่านั้น ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.340, 0.355, 0.249,
0.292, 0.290, 0.293 และ 0.278 ตามลำดับ
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ตาราง 3.13 การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างสหสัมพันธ์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านต่าง ๆ กับ มาตรฐานจริยธรรมด้านต่าง ๆ
ปัจจัยด้านต่าง ๆ
1.ด้านความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม
2.ด้านระเบียบกฎหมายภาครัฐ
3.ด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ
Adjusted R Square
Durbin Watson
Constants
หมายเหตุ * คือ Sig ≤ 0.10, ** คือ Sig ≤0.05, *** คือ Sig ≤0.01

ด้านที่ 1
0.047***
0.102***
0.340***
0.156
1.773
11.44

ด้านที่ 2
0.023*
0.188***
0.355***
0.203
1.581
10.92

มาตรฐานจริยธรรม 7 ด้าน
ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5
0.057*** 0.023* 0.067***
0.040*** 0.230*** 0.037***
0.249*** 0.292*** 0.290***
0.079
0.179
0.105
1.709
1.390
1.697
10.92
6.825
10.10

ด้านที่ 6
0.064***
0.106***
0.293***
0.128
1.666
9.34

ด้านที่ 7
0.083***
0.014
0.278***
0.097
1.533
10.79
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โดยสามารถสรุปปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อมาตรฐานจริยธรรมทั้ง 7 ด้าน ดังภาพแผนต่อไปนี้
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2
ปัจจัยด้านความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 3
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 3
ปัจจัยด้านระเบียบกฎหมายภาครัฐ
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6
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มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2
ปัจจัยด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 3
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7

ทั้งนี้จากผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีต่อค่านิยมหรือ
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปประเด็นเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ และข้อเสนอ
แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนงานด้วยการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ดังนี้
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับการออก พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 และไม่เคย
ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับมาตรฐาน
จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคิดว่าการที่รัฐกำหนดให้มีการจัดทำ “มาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
นั้นเป็นเรื่องจำเป็น และให้ความเห็นว่า “มาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ” จะมีส่วนช่วยป้องกันการ
ประพฤติผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบถึงความคาดหวังทางจริยธรรมต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่ประชาชน มีการตรวจสอบและลงโทษผู้ละเมิดจริยธรรม และสร้าง
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
ในส่วนของการศึกษาปัจจัยส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐจากมุมมองของภาคประชาชนพบว่า
ปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการรับรู้มาตรฐานจริยธรรม ปัจจัยระเบียบกฎหมายภาครัฐ และปัจจัยบริบท
แวดล้อมอื่น ๆ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
โดยผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างสหสัมพันธ์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริม
จริยธรรมด้านต่าง ๆ กับการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมด้านต่าง ๆ
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พบว่าปัจจัยส่งเสริมจริยธรรมในทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานจริยธรรม โดยปัจจัยการรับรู้มาตรฐานจริยธรรมและปัจจัยบริบทแวดล้อมอื่นๆ มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมด้านต่าง ๆ ในทุกด้าน ส่วน
ปัจจัยระเบียบกฎหมายภาครัฐมีความสัมพันธ์กับ การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม 6 ด้านจากทั้งหมด 7 ด้าน ยกเว้นมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7 การดำรงตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการเท่านั้น
นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้ทำการวิเคราะห์ ปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมที่ควรให้ความสนใจในการ
พัฒนาปรับปรุงเนื่องจากเป็นปัจจัยที่ประชาชนให้ค่าคะแนนต่ำหรือมีความรับรู้ว่าในหน่วยงานต่างๆ ที่ไป
ติดต่อรับบริการมีปัจจัยส่งเสริมจริยธรรมเหล่านี้ด้อยกว่าปัจจัยด้านอื่น รวมถึงมีประชาชนในสัดส่วนที่สูงที่มี
แนวโน้มให้ความเห็นในเชิงลบหรือแสดงความคิดเห็นในทางไม่เห็นด้วยต่อสภาพการส่งเสริมจริยธรรมในปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้ โดยได้วิเคราะห์จากปัจจัยส่งเสริมจริยธรรมที่มีสัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อสภาพการ
ส่งเสริมจริยธรรมในปัจจัยต่างๆ ที่มากกว่า ร้อยละ 25 ขึ้นไป ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ความเข้าใจต่อมาตรฐาน
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 47.8) การกล้าเปิดเผยการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 29.6) การยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรม (‘ไม่เห็นด้วย’ร้อยละ 29.5)
ด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่ านโซเซียลมีเดีย เช่น
เฟสบุค ไลน์ มากกว่าสื่อประชาสัมพันธ์อื่น อย่างไรก็ดีสื่อกระแสหลักอย่างเช่น โทรทัศน์ ก็ยังคงต้องใช้เป็นช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์อยู่ รวมถึงสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสียงตามสายตามหมู่บ้าน ประกาศของทางรายการ
คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่ประชาชนไปติดต่อรับบริการ รวมถึง คำแนะนำของผู้ นำชุมชน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่จำเป็นอยู่
ในส่วนของการศึกษาการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พบว่าโดยส่ว นใหญ่แล้ว ประชาชนให้ความเห็นในเชิงบวกต่อการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่ 1 ยึดมั่นสถาบันหลักของ
ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น อย่างไรก็ดีมีมาตรฐานจริยธรรมในบางข้อ ที่ควรให้ความ
สนใจในการพัฒนาปรับปรุงเนื่องจากเป็นปัจจัยที่ประชาชนให้ค่าคะแนนค่อนข้างต่ำหรือมีความรับรู้ว่าใน
หน่วยงานต่างๆ ที่ไปติดต่อรับบริการมี การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น หรือมีประชาชนในสัดส่วนที่สูงที่มีแนวโน้มให้ความเห็นในเชิงลบหรือในทางไม่เห็น
ด้วยต่อการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พบเจอ ซึ่งประเด็นทางมาตรฐาน
จริยธรรมเหล่านี้ได้แก่ ไม่เบียดบังทรัพย์สิน เวลา บุคลากร ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว (ร้อยละ 43.9)
เมื่อเจ้าหน้าที่กระทำทุจริต ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย สามารถทักท้วงหรือขอรับคำอธิบายได้ (ร้อยละ 25.2) ไม่ใช้
ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์พวกพ้องหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตัว (ร้อยละ 40.3) ไม่เอื้อประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐไปรับงานนอกหรือร่วมกิจกรรมภายนอกที่มีผลประโยชน์แอบแฝง (ร้อยละ 41.4) การปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มกำลังความสามารถ (ร้อยละ 35.1) ปฏิบัติงานด้วยความประหยัดและใช้ทรัพยากรรัฐอย่างคุ้มค่า (ร้อยละ
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25.9) การให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่มีบุคคลใดได้สิทธิพิเศษ (ร้อยละ 25.9) ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจาก
อคติ (ร้อยละ 25.2) ไม่มีการเลือกปฏิบัติ (ร้อยละ 25.9)
3.2 ผลสำรวจทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
นอกจากการสำรวจทัศนคติของประชาชนแล้ว ในงานวิจัยชิ้ นนี้ยังได้ออกแบบให้มีการสำรวจทัศนคติ
และความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งรับทราบสภาพการส่งเสริมและรักษาจริยธรรมในหน่วยงานที่ตนสังกัด
โดยมีการสุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานให้บริการประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร และเจ้า หน้าที่ของรัฐในหน่วยงานให้บริการประชาชนในภูมิภาค โดยรวมแล้วมีกลุ่ม
ตัวอย่าง 1,400 ตัวอย่าง ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำการศึกษาในประเด็นความรับรู้กฎหมายจริยธรรม
ปัจจัยระเบียบกฎหมายภาครัฐ หน่วยงานส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน นโยบายการส่งเสริมจริยธรรม
ภาครัฐ การบริห ารทรัพยากรมนุษย์ การรับรู้เรื่องสื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์ กลไกของหน่ว ยงาน
ภาวะผู้นำทางจริยธรรม ภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยบริบทแวดล้อมอื่นๆ ที่มีผลต่อการส่งเสริม
จริยธรรมและทัศนคติและการรับรู้ต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานที่ตนสังกัด
โดยผลการศึกษาประกอบด้วยแต่ละส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจเจ้าหน้าที่รัฐ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นด้านความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นด้านการใช้กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นด้านหน่วยงานส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นนโยบายและการส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐ
ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส่วนที่ 7 ความคิดเห็นด้านสื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 8 ความคิดเห็นด้านกลไกของหน่วยงาน
ส่วนที่ 9 ความคิดเห็นด้านภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
ส่วนที่ 10 ความคิดเห็นด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ส่วนที่ 11 ความคิดเห็นด้านทัศนคติในการปฏิบัติตน
ส่วนที่ 12 ความคิดเห็นด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ
ส่วนที่ 13 ความคิดเห็นมาตรฐานจริยธรรมด้านต่าง ๆ
ส่วนที่ 14 ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างสหสัมพันธ์ (Regression)

3.2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจเจ้าหน้าที่รัฐ
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ผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมา คือ
จังหวัดนนทบุรี หนองบัวลำภู ชลบุรี พัทลุง นครปฐม กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี นครนายก อุทัยธานี สงขลา
เชียงใหม่ และพังงา เท่ากัน คือ ร้อยละ 3.6 ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.9
รองลงมา คือ ปริญญาโท ร้อยละ 31.2 ด้านเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.6 ส่วนใหญ่อายุ
31 - 39 ปี ปี ร้อยละ 32.7 รองลงมา คือ อายุ 41-49 ปี ร้อยละ 24.2 และส่ว นใหญ่รายได้อยู่ที่ ต่ำกว่า
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมา คือ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 24.6 รายได้ครัวเรือน ส่วน
ใหญ่รายได้อยู่ที่ต่ำกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมา คือ มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 29.2 หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ คือ กระทรวง/ ทบวง/ กรม ในฝ่ายพลเรือน คิดเป็นร้อยละ
57.9 รองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. / เทศบาล/ อบต./ กรุงเทพมหานคร/ เมืองพัทยา) คิด
เป็นร้อยละ 12.0 ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจริยธรรม คิดเป็นร้อยละ
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ตาราง 3.14 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจเจ้าหน้าที่รัฐ
ตัวแปร
จำนวน
ร้อยละ
พื้นที่
1. กรุงเทพมหานคร
800
57.1
2. นนทบุรี
50
3.6
3. นครนายก
50
3.6
4. นครปฐม
50
3.6
5. พัทลุง
50
3.6
6. พังงา
50
3.6
7. สงขลา
50
3.6
8. ชลบุรี
50
3.6
9. หนองบัวลำภู
50
3.6
10. กาฬสินธุ์
50
3.6
11. อุบลราชธานี
50
3.6
12. เชียงใหม่
50
3.6
13. อุทัยธานี
50
3.6
รวม
1,400
100.0
ระดับการศึกษาสูงสุด
1. ต่ำกว่าปริญญาตรี
93
6.6
2. ปริญญาตรี
839
59.9
3. ปริญญาโท
437
31.2
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ตัวแปร
รวม

จำนวน
31
1,400

ร้อยละ
2.2
100.0

รวม

1,002
396
2
1,400

71.6
28.3
0.1
100.0

รวม

321
458
339
282
1,400

22.9
32.7
24.2
20.1
100.0

รวม

634
344
180
242
1,400

45.3
24.6
12.9
17.3
100.0

704
160
127
409
1,400

50.3
11.4
9.1
29.2
100.0

811
168

57.9
12.0

23

1.6

4. ปริญญาเอก
เพศ
1. หญิง
2. ชาย
3. เพศทางเลือก
อายุ
1. ต่ำกว่า 30 ปี
2. 31 - 40 ปี
3. 41 - 50 ปี
4. 51 ปีขึ้นไป
รายได้ส่วนบุคคล
1. ต่ำกว่า 20,000 บาท
2. 20,001 - 30,000 บาท
3. 30,001 - 40,000 บาท
4. มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป
รายได้ครัวเรือน
1. ต่ำกว่า 20,000 บาท
2. 20,001 - 30,000 บาท
3. 30,001 - 40,000 บาท
4. มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป
รวม
ท่านปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงาน
1. กระทรวง/ ทบวง/ กรม ในฝ่ายพลเรือน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. / เทศบาล/ อบต./
กรุงเทพมหานคร/ เมืองพัทยา)
3. สถาบันอุดมศึกษา
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ตัวแปร
4. โรงเรียน (ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและท้องถิ่น/
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
5. กระทรวงกลาโหม (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก/ เรือ/ อากาศ)
6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7. รัฐวิสาหกิจ
8. องค์การมหาชน
9. อื่น ๆ เช่น กอ.รมน. ศรชล. ธปท.

จำนวน
145

ร้อยละ
10.4

37

2.8

52
3.7
105
7.5
37
2.6
22
1.5
1,400
100.0
การเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจริยธรรม
1. เคย
492
35.1
2. ไม่เคย
908
64.9
รวม
1,400
100.0
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการออก พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 หรือไม่
1. ทราบ
486
34.7
2. ไม่ทราบ
914
65.3
รวม
1,400
100.0
ท่านเคยศึกษาทำความเข้าใจกับประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานของท่านหรือไม่
1. เคย
629
44.9
2. ไม่เคย
771
55.1
รวม
1,400
100.0
3.2.2 ความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม
จากผลสำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะมีสัดส่วนที่ทราบเกี่ยวกับ การออก พ.ร.บ.
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 และเคยศึกษาทำความเข้าใจกับ ประมวลจริยธรรมมากกว่าประชาชน แต่
ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับการออก พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 คิดเป็นร้อยละ 65.3 และไม่
เคยศึกษาทำความเข้าใจกับประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 55.1
จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับ ความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรมนั้น
พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น ความสำคัญของมาตรฐานจริยธรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในระดับ
4.90 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรฐานจริยธรรมมีความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน ใน
ระดับ “มาก” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘มากที่สุด’ ร้อยละ 30.1 ‘มาก’ ร้อยละ 40.2 ‘ค่อนข้างมาก’ ร้อยละ
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21.4 ‘ค่อนข้างน้อย’ ร้อยละ 6.7 ‘น้อย’ ร้อยละ 0.9 และ ‘น้อยที่สุด’ ร้อยละ 0.6 โดยมีความโน้มเอียงไป
ในทางเห็นด้วยว่ามาตรฐานจริยธรรมมีความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน ในระดับ 4.13
จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐ มีความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของเป็น
อย่างดี ในระดับ “ค่อนข้างมาก” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘มากที่สุด’ ร้อยละ 6.2 ‘มาก’ ร้อยละ 34.1
‘ค่อนข้างมาก’ ร้อยละ 32.0 ‘ค่อนข้างน้อย’ ร้อยละ 22.9 ‘น้อย’ ร้อยละ 3.9 และ ‘น้อยที่สุด’ ร้อยละ 0.9
อย่างไรก็ดียังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 27.6 ที่มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วย
ว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน
จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับกฎหมายมาตรฐานจริยธรรมจะมีส่วนช่วยในเรื่อง
ใดนั้น พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น สามารถป้องกันการประพฤติผิดและการละเมิดจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในระดับ 4.45 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายมาตรฐานจริยธรรมสามารถป้องกัน
การประพฤติผิดและการละเมิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในระดับ “มาก” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม
‘มากที่สุด’ ร้อยละ 17.8 ‘มาก’ ร้อยละ 31.9 ‘ค่อนข้างมาก’ ร้อยละ 30.8 ‘ค่อนข้างน้อย’ ร้อยละ 16.8
‘น้อย’ ร้อยละ 2.3 และ ‘น้อยที่สุด’ ร้อยละ 0.5 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่ากฎหมายมาตรฐาน
จริยธรรมสามารถป้องกันการประพฤติผิดและการละเมิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบถึงความคาดหวังทางจริยธรรมต่อการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ในระดับ 4.42 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายมาตรฐานจริยธรรม
สามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบถึงความคาดหวังทางจริยธรรมต่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ
ตน ในระดับ “มาก” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘มากที่สุด’ ร้อยละ 13.0 ‘มาก’ ร้อยละ 40.2 ‘ค่อนข้างมาก’
ร้อยละ 26.1 ‘ค่อนข้างน้อย’ ร้อยละ 17.2 ‘น้อย’ ร้อยละ 3.1 และ ‘น้อยที่สุด’ ร้อยละ 0.3 โดยมีความโน้ม
เอียงไปในทางเห็นด้วยว่ากฎหมายมาตรฐานจริยธรรมสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบถึงความคาดหวัง
ทางจริยธรรมต่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของตน
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นช่วยสร้างความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐ ในระดับ 4.53 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายมาตรฐานจริยธรรมสามารถสร้าง
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ ในระดับ “มาก” โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ‘มากที่สุด’ ร้อยละ 18.9 ‘มาก’ ร้อยละ 36.4 ‘ค่อนข้างมาก’ ร้อยละ 28.2 ‘ค่อนข้างน้อย’ ร้อย
ละ 12.7 ‘น้อย’ ร้อยละ 2.7 และ ‘น้อยที่สุด’ ร้อยละ 1.1 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่ากฎหมาย
มาตรฐานจริยธรรมสามารถสร้างความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นช่วยทำให้เกิดการตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ละเมิด
จริยธรรม ในระดับ 4.43 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายมาตรฐานจริยธรรมสามารถทำให้เกิดการ
ตรวจสอบและลงโทษเจ้ าหน้า ที ่ ข องรัฐ ผู้ ล ะเมิ ดจริ ยธรรม ในระดับ “มาก” โดยมีผ ู้ตอบแบบสอบถาม
‘มากที่สุด’ ร้อยละ 14.3 ‘มาก’ ร้อยละ 37.6 ‘ค่อนข้างมาก’ ร้อยละ 29.6 ‘ค่อนข้างน้อย’ ร้อยละ 14.4
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น้อยที่สุด

น้อย

ค่อนข้างน้อย

ค่อนข้างมาก

มาก

มากที่สุด

‘น้อย’ ร้อยละ 3.5 และ ‘น้อยที่สุด’ ร้อยละ 0.6 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่ากฎหมายมาตรฐาน
จริยธรรมสามารถทำให้เกิดการตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ละเมิดจริยธรรม
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น สามารถสร้างการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรั ฐที่เป็นธรรม ไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ ในระดับ 4.32 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายมาตรฐานจริยธรรมสามารถสร้างการ
ปฏิ บ ั ต ิ ข องเจ้ า หน้ า ที ่ ข องรั ฐ ที ่ เ ป็ น ธรรม ไม่ ม ี ก ารเลื อ กปฏิ บ ั ติ ในระดั บ “ค่ อ นข้ า งมาก” โดยมี ผ ู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ‘มากที่สุด’ ร้อยละ 12.6 ‘มาก’ ร้อยละ 35.8 ‘ค่อนข้างมาก’ ร้อยละ 30.3 ‘ค่อนข้างน้อย’ ร้อย
ละ 15.1 ‘น้อย’ ร้อยละ 5.3 และ ‘น้อยที่สุด’ ร้อยละ 1.0 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางค่อนข้างเห็นด้วยว่า
กฎหมายมาตรฐานจริยธรรมสามารถสร้างการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ตาราง 3.15 ความคิดเห็นด้านความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม
ความรับรู้ในกฎหมาย
ระดับความคิดเห็น
มาตรฐานจริยธรรม
รวม 𝑋̅ S.D.
แปล
ความหมาย

1. มาตรฐานจริยธรรม 422 563 299 94
13
9 1,400
มีความสำคัญกับ
(30.1) (40.2) (21.4) (6.7) (0.9) (0.6) (100.0)
เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานของท่าน
2.ท่านมีความเข้าใจ
87 478 448 320 55 12 1,400
เกี่ยวกับประมวล
(6.2) (34.1) (32.0) (22.9) (3.9) (0.9) (100.0)
จริยธรรมของ
หน่วยงานของท่านเป็น
อย่างดี
ท่านคิดว่ากฎหมายมาตรฐานจริยธรรมจะมีส่วนช่วยในเรื่องต่อไปนี้ในระดับใด
1.สามารถป้องกันการ 249 446 431 235 32
7 1,400
ประพฤติผิดและการ (17.8) (31.9) (30.8) (16.8) (2.3) (0.5) (100.0)
ละเมิดจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
182 563 366 241 44
4 1,400
ทราบถึงความคาดหวัง (13.0) (40.2) (26.1) (17.2) (3.1) (0.3) (100.0)

4.90 0.980

มาก

4.13 1.018

ค่อนข้าง
มาก

4.45 1.066

มาก

4.42 1.035

มาก
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ความรับรู้ในกฎหมาย
มาตรฐานจริยธรรม
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𝑋̅

S.D.

แปล
ความหมาย

น้อยที่สุด

น้อย

ค่อนข้างน้อย

ค่อนข้างมาก

มาก

มากที่สุด

รวม

ทางจริยธรรมต่อการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจ
หน้าที่ของตน
3.สร้างความเชื่อถือ
264 509 395 178 38 16 1,400 4.53 1.087
ศรัทธาของประชาชน (18.9) (36.4) (28.2) (12.7) (2.7) (1.1) (100.0)
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และหน่วยงานของรัฐ
4.ทำให้เกิดการ
200 526 414 202 49
9 1,400 4.43 1.052
ตรวจสอบและลงโทษ (14.3) (37.6) (29.6) (14.4) (3.5) (0.6) (100.0)
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
ละเมิดจริยธรรม
5. สามารถสร้างการ
176 501 424 211 74 14 1,400 4.32 1.100
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ (12.6) (35.8) (30.3) (15.1) (5.3) (1.0) (100.0)
ของรัฐที่เป็นธรรม ไม่มี
การเลือกปฏิบัติ

มาก

มาก

ค่อนข้าง
มาก

3.2.3 ความคิดเห็นด้านการใช้กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน
จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับ ด้านการใช้กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน
นั้น พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นขั้นตอนการติดต่อราชการในหน่วยงานมีความยุ่งยาก และมีภาระ
ค่าใช้จ่ายต่อประชาชนมากเกินไป ในระดับ 4.01 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนการติดต่อราชการ
ในหน่วยงานมีความยุ่งยาก และมีภาระค่าใช้จ่ายต่อประชาชนมากเกินไป ในระดับ “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” โดย
มีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 8.0 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 12.4 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ
11.9 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 25.6 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 22.3 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 19.7
แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเห็นว่า ขั้นตอนการติดต่อราชการในหน่วยงานมีความยุ่งยาก
และมีภาระค่าใช้จ่ายต่อประชาชนมากเกินไปในสัดส่วนที่มากกว่าประชาชนอย่างชัดเจน ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ของ
71

1.ขั้นตอนการติดต่อ
276 312 359
ราชการในหน่วยงาน (19.7) (22.3) (25.6)
ของท่านมีความยุ่งยาก
และมีภาระค่าใช้จ่าย
ต่อประชาชนมาก
เกินไป
(คำถามเชิงลบ)
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐใน 273 295 311
หน่วยงานของท่าน
(19.5) (21.1) (22.2)
สามารถใช้ระเบียบ
กฎหมาย หรืออำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงานใน

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

รัฐในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 32.4 มีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าขั้นตอนการติดต่อราชการในหน่วยงานมี
ความยุ่งยาก และมีภาระค่าใช้จ่ายต่อประชาชนมากเกินไป
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้ระเบียบ กฎหมาย หรืออำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานในการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ในระดับ 4.01 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานสามารถใช้ระเบียบ กฎหมาย หรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในการให้สิทธิ
พิเศษแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ในระดับ “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
ร้อยละ 3.5 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 14.9 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 18.9 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 22.2 ‘ไม่
เห็นด้วย’ ร้อยละ 21.1 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 19.5 แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเห็นว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้ระเบียบ กฎหมาย หรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคล
หนึ่งบุคคลใดในสัดส่วนที่มากกว่าประชาชนอย่างชัดเจน ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ
37.2 มีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานสามารถใช้ระเบียบ กฎหมาย หรือ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
ตาราง 3.16 ความคิดเห็นด้านการใช้กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน
ระดับความคิดเห็น
การใช้กฎหมายหรือ
รวม 𝑋̅ S.D.
แปล
ระเบียบของหน่วยงาน
ความหมาย

167 174 112 1,400 4.01 1.533
(11.9) (12.4) (8.0) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

264 208 49 1,400 4.01 1.446
(18.9) (14.9) (3.5) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย
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ระดับความคิดเห็น

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

รวม

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การใช้กฎหมายหรือ
ระเบียบของหน่วยงาน

𝑋̅

S.D.

แปล
ความหมาย

การให้สิทธิพิเศษแก่
บุคคลหนึ่งบุคคลใด
หมายเหตุ: กรณีคำถามเชิงลบได้มีการกลับค่าคะแนนเฉลี่ยสำหรับการวิเคราะห์ให้เป็นไปในทางเดียวกัน ค่าคะแนนมาก
หมายความว่าประชาชนให้ความเห็นใน ‘เชิงบวก’ ต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว

3.2.4 หน่วยงานส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน
จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับด้านหน่วยงานส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงานนั้น
พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น หน่วยงานมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการส่งเสริม
จริยธรรมที่ชัดเจน ในระดับ 3.94 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมจริยธรรมที่ชัดเจน ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 8.5 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 29.5 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 22.1 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’
ร้อยละ 29.1 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 8.3 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 2.4 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็น
ประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนที่สูงมากถึงร้อยละ 39.9 มีความโน้มเอียงไป
ในทางไม่เห็นด้วยว่าหน่วยงานของรัฐมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมจริยธรรมที่ชัดเจน
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น หน่วยงานมีกลไก ระบบ และเครื่องมือ ในการส่งเสริมจริยธรรม
ภายในองค์กร ในระดับ 3.92 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีกลไก ระบบ และเครื่องมือ
ในการส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง’ ร้อยละ 7.1 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 30.3 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 22.0 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 31.0
‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 6.9 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 2.6 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้
ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนที่สูงมากถึงร้อยละ 40.6 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วย
ว่ามีกลไก ระบบ และเครื่องมือ ในการส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นความเชื่อมั่นในผู้รับผิดชอบ กลไก ระบบ และเครื่องมือ ในการ
ส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร ในระดับ 3.90 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีความเชื่อมั่นใน
ผู้รับผิดชอบ กลไก ระบบ และเครื่องมือ ในการส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย”
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 6.3 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 29.3 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ
23.9 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 29.5 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 7.6 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 2.9
โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนที่สูงมากถึงร้อยละ
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ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

39.9 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีความเชื่อมั่นในผู้รับผิดชอบ กลไก ระบบ และ
เครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร
ตาราง 3.17 ความคิดเห็นด้านหน่วยงานส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน
หน่วยงานส่งเสริม
ระดับความคิดเห็น
จริยธรรมใน
รวม 𝑋̅ S.D.
แปล
หน่วยงานที่ท่าน
ความหมาย
ปฏิบัติงาน
1.หน่วยงานของท่าน 119 413 310 408 116 34 1,400 3.94 1.214 ค่อนข้าง
มีการจัดตั้ง
(8.5) (29.5) (22.1) (29.1) (8.3) (2.4) (100.0)
เห็นด้วย
หน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริมจริยธรรมที่
ชัดเจน
2.หน่วยงานของท่าน 100 424 308 434 97 37 1,400 3.92 1.187 ค่อนข้าง
มีกลไก ระบบ และ (7.1) (30.3) (22.0) (31.0) (6.9) (2.6) (100.0)
เห็นด้วย
เครื่องมือ ในการ
ส่งเสริมจริยธรรม
ภายในองค์กร
3.ท่านเชื่อมั่นใน
97
410 334 413 106 40 1,400 3.90 1.190 ค่อนข้าง
ผู้รับผิดชอบ กลไก
(6.9) (29.3) (23.9) (29.5) (7.6) (2.9) (100.0)
เห็นด้วย
ระบบ และเครื่องมือ
ในการส่งเสริม
จริยธรรมภายใน
องค์กร
3.2.5 นโยบายและการส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐ
จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับด้านนโยบายและการส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐ
นั้น พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น หน่วยงานมีการกำหนดนโยบายด้านจริยธรรมที่ชัดเจน ในระดับ
3.94 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีการกำหนดนโยบายด้านจริยธรรมที่ชัดเจน ในระดับ
“ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 10.8 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 29.9
‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 32.5 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 21.4 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 4.5 และ ‘ไม่เห็น
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ด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 0.9 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สัดส่วนค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 26.9 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่า หน่วยงานของรัฐมีการกำหนด
นโยบายด้านจริยธรรมที่ชัดเจน
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น หน่วยงานให้ความสำคัญในการส่งเสริมจริยธรรม ในระดับ 4.42
จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญในการส่งเสริมจริยธรรม ในระดับ “ค่อนข้าง
เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 10.4 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 35.2 ‘ค่อนข้างเห็น
ด้วย’ ร้อยละ 28.9 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 20.4 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 4.0 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
ร้อยละ 1.2 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนที่
ค่อนข้างสูงมากถึงร้อยละ 25.6 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่า หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญในการ
ส่งเสริมจริยธรรม
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อส่งเสริมจริยธรรม
เชิงรุก ในระดับ 3.95 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีการกำหนดมาตรการหรือแนวทาง
เพื่อส่งเสริมจริยธรรมเชิงรุก ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อย
ละ 3.1 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 28.1 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 37.4 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 25.4 ‘ไม่เห็น
ด้วย’ ร้อยละ 4.2 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.8 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความ
สนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่ว นที่สูงถึงร้อยละ 31.4 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่า
หน่วยงานของรัฐมีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อส่งเสริมจริยธรรมเชิงรุก
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นหน่วยงานมีการป้องกัน (ก่อนการกระทำผิด) ผู้ละเมิดจริยธรรมที่ มี
ประสิทธิภาพ ในระดับ 4.02 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีการป้องกัน (ก่อนการกระทำ
ผิด) ผู้ละเมิดจริยธรรมที่ มีประสิทธิภาพ ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วย
อย่างยิ่ง’ ร้อยละ 5.6 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 28.4 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 35.6 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ
25.2 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.6 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.6 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่
ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 30.4 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็น
ด้วยว่าหน่วยงานของรัฐมีการป้องกัน (ก่อนการกระทำผิด) ผู้ละเมิดจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น หน่วยงานมีการดำเนินการกับผู้ละเมิดจริยธรรมที่ มีประสิทธิภาพ
ในระดับ 4.14 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการละเมิดจริยธรรม หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินการ
กับผู้ละเมิดจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง’ ร้อยละ 12.4 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 25.1 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 33.4 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ
24.1 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.1 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 2.0 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่
ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 29.1 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่
เห็นด้วยว่าเมื่อมีการละเมิดจริยธรรมหน่วยงานของรัฐมีการดำเนินการกับผู้ละเมิดจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ
ตาราง 3.18 ความคิดเห็นด้านนโยบายและการส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐ
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ระดับความคิดเห็น

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

รวม

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

นโยบายและการ
ส่งเสริมจริยธรรมใน
ภาครัฐ

𝑋̅

S.D.

แปล
ความหมาย

1.หน่วยงานของท่านมี 151 418 455 300 63
13 1,400 4.18 1.084 ค่อนข้าง
การกำหนดนโยบาย
(10.8) (29.9) (32.5) (21.4) (4.5) (0.9) (100.0)
เห็นด้วย
ด้านจริยธรรมที่ชัดเจน
2.หน่วยงานของท่านให้ 145 493 404 285 56
17 1,400 4.24 1.088 ค่อนข้าง
ความสำคัญในการ
(10.4) (35.2) (28.9) (20.4) (4.0) (1.2) (100.0)
เห็นด้วย
ส่งเสริมจริยธรรม
3.หน่วยงานของท่านมี 44 393
524 355 59
25 1,400 3.95 0.994 ค่อนข้าง
การกำหนดมาตรการ
(3.1) (28.1) (37.4) (25.4) (4.2) (1.8) (100.0)
เห็นด้วย
หรือแนวทางเพื่อ
ส่งเสริมจริยธรรมเชิงรุก
4.หน่วยงานของท่านมี 79 397
498 353 50
23 1,400 4.02 1.026 ค่อนข้าง
การป้องกัน (ก่อนการ (5.6) (28.4) (35.6) (25.2) (3.6) (1.6) (100.0)
เห็นด้วย
กระทำผิด) ผู้ละเมิด
จริยธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ
5. เมื่อมีการละเมิด
173 351
468 337 43
28 1,400 4.14 1.127 ค่อนข้าง
จริยธรรม หน่วยงาน
(12.4) (25.1) (33.4) (24.1) (3.1) (2.0) (100.0)
เห็นด้วย
ของท่านมีการ
ดำเนินการกับผู้ละเมิด
จริยธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ
3.2.6 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นั้น พบว่า
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม และ
คำนึงถึงความเหมาะสมทางจริยธรรมของบุคลากร ในระดับ 4.14 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสรรหา
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และคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามหลักคุณธรรม และคำนึงถึงความเหมาะสมทางจริยธรรม
ของบุคลากร ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 9.4 ‘เห็น
ด้วย’ ร้อยละ 34.1 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 27.1 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 22.6 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ
4.1 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 2.7 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 29.4 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่า การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามหลักคุณธรรม และคำนึงถึงความเหมาะสมทางจริยธรรมของ
บุคลากร
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น การนำปัจจัยด้านจริยธรรมเข้ามาใช้ประกอบการประเมินผลของ
บุคลากรในทุกระดับ ในระดับ 4.03 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐมีการนำปัจจัยด้านจริยธรรมเข้ามาใช้ประกอบการประเมินผลของบุคลากรในทุกระดับ ใน
ระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 5.4 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 31.4
‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 33.6 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 22.6 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 4.9 และ ‘ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 2.โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สัดส่วนค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 29.7 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐมีการนำปัจจัยด้านจริยธรรมเข้ามาใช้ประกอบการประเมินผลของบุคลากรในทุกระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น การนำปัจจัยด้านจริยธรรมเข้ามาใช้ประกอบการพิจารณาในการ
ปรับเลื่อนตำแหน่งและให้ความดีความชอบ ในระดับ 3.94 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐ
มีการนำปัจจัยด้านจริยธรรมเข้ามาใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับเลื่อนตำแหน่งและให้ความดีความชอบ
ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 7.0 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ
26.3 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 33.4 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 24.6 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 4.7 และ ‘ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 3.9 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 33.3 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่าหน่วยงานของรัฐมี การนำปัจจัยด้าน
จริยธรรมเข้ามาใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับเลื่อนตำแหน่งและให้ความดีความชอบ
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นหน่วยงานมีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านจริยธรรมของบุคคล
กรในทุกระดับ ในระดับ 4.20 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐ มีการสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาด้านจริยธรรมของบุคคลกรในทุกระดับ ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 10.4 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 33.9 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 27.9 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’
ร้อยละ 23.4 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.2 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 2.3 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็น
ประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 27.9 มีความโน้มเอียงไป
ในทางไม่เห็นด้วยว่าหน่วยงานของรัฐมีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านจริยธรรมของบุคคลกรในทุกระดับ
ตาราง 3.19 ความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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1.การสรรหาและคัดเลือก
131
บุคลากรในหน่วยงานของ
(9.4)
ท่านเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม และคำนึงถึง
ความเหมาะสมทาง
จริยธรรมของบุคลากร
2.ระบบการประเมินผลการ 75
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ (5.4)
ท่านมีการนำปัจจัยด้าน
จริยธรรมเข้ามาใช้
ประกอบการประเมินผล
ของบุคลากรในทุกระดับ
3.การปรับเลื่อนตำแหน่ง
98
และให้ความดีความชอบมี (7.0)
การนำปัจจัยด้านจริยธรรม
เข้ามาใช้ประกอบการ
พิจารณา
4.หน่วยงานของท่านมีการ 145
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา (10.4)
ด้านจริยธรรมของบุคคลกร
ในทุกระดับ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

รวม

𝑋̅

S.D.

แปล
ความหมาย

477
380 316 58
(34.1) (27.1) (22.6) (4.1)

38 1,400 4.14 1.154
(2.7) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

439
470 317 68
(31.4) (33.6) (22.6) (4.9)

31 1,400 4.03 1.071
(2.2) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

368
468 345 66 55
1,400 3.94 1.153
(26.3) (33.4) (24.6) (4.7) (3.9) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

475
390 327 31
(33.9) (27.9) (23.4) (2.2)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

32 1,400 4.20 1.115
(2.3) (100.0)

3.3.7 สื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์
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พบว่ า ในช่ ว ง 1 ปี ท ี ่ ผ ่ า นมา ส่ ว นใหญ่ เ จ้ า หน้ า ที ่ ข องรั ฐ ได้ ร ั บ รู ้ ก ารส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมภาครั ฐ
ผ่าน 3 ช่องทาง คือ อันดับแรกมากที่สุด ได้แก่ โซเซียลมีเดีย เช่น เฟสบุค ไลน์ คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมา
คือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และ โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 31.8 และ 12.4 ตามลำดับ
ส่ ว นช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ ส ่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมภาครั ฐ เพิ ่ ม เติ ม นั ้ น ส่ ว นใหญ่ ค ิ ด ว่ า ควร
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 3 อันดับแรก ได้แก่ โซเซียลมีเดีย เช่น เฟสบุค ไลน์ คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมา
คือ กิจกรรม/โครงการ รณรงค์ต่าง ๆ และ โทรทัศน์ ร้อยละ 16.1 และ 14.7 ตามลำดับ
โดยทั้งการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แดสงให้เห็นตรงกันถึง อิทธิพล
ของสื่อใหม่ อันได้แก่ โซเชียลมีเดีย ต่างๆ ที่มีอิทธิพลมากขึ้น
ตาราง 3.20 จำนวนและร้อยละ ด้านสื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์
สื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์
มากที่สุด
มากเป็นอันดับสอง มากเป็นอันดับสาม
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านได้รับรู้การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐผ่านทางช่องทางใดมากที่สุด
1.โซเซียลมีเดีย เช่น เฟสบุค ไลน์
536
126
146
(38.3)
(38.3)
(38.3)
2.วิทยุ
13
24
146
(0.9)
(1.7)
(3.7)
3.โทรทัศน์
173
164
113
(12.4)
(11.7)
(8.1)
4.หนังสือพิมพ์
24
84
53
(1.7)
(6.0)
(3.8)
5.กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน
445
264
219
(31.8)
(18.9)
(15.6)
6.ผู้บังคับบัญชา
107
227
177
(7.6)
(16.2)
(12.6)
7.ผู้ร่วมงาน
63
127
141
(4.5)
(9.1)
(10.1)
8.กิจกรรม/โครงการ รณรงค์ต่าง ๆ
127
275
259
(9.1)
(19.6)
(18.5)
9.การเชิดชูบุคคลที่มีจริยธรรมเป็นที่
17
59
80
ยอมรับ
(1.2)
(4.2)
(5.7)
10.อื่น ๆ
0
0
0
ท่านคิดว่าการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐควรทำผ่านช่องทางใด เพิ่มเติม มากที่สุด
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สื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์
1.โซเซียลมีเดีย เช่น เฟสบุค ไลน์
2.วิทยุ
3.โทรทัศน์
4.หนังสือพิมพ์

5.กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน
6.ผู้บังคับบัญชา
7.ผู้ร่วมงาน
8.กิจกรรม/โครงการ รณรงค์ต่าง ๆ
9.การเชิดชูบุคคลที่มีจริยธรรมเป็นที่
ยอมรับ
10.อื่น ๆ

มากที่สุด
661
(47.2)
30
(2.1)
206
(14.7)
26
(1.9)

มากเป็นอันดับสอง
239
(17.1)
41
(2.9)
338
(24.1)
48
(3.4)

มากเป็นอันดับสาม
159
(11.4)
48
(3.4)
134
(9.6)
92
(6.6)

154
(11.0)
118
(8.4)
51
(3.6)
225
(16.1)
60
(4.3)
0

168
(12.0)
98
(7.0)
65
(4.6)
188
(13.4)
166
(11.9)
0

227
(16.2)
133
(9.5)
58
(4.1)
302
(21.6)
108
(7.7)
0

3.2.8 กลไกของหน่วยงาน
จากการสำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับการรับรู้ในกลไกด้านจริยธรรมของหน่วยงาน พบว่ า แม้
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยส่วนใหญ่จะรับรู้ว่า “มี” กลไกด้านจริยธรรมของหน่วยงาน แต่ก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ใน
สัดส่วนที่สูงมากที่ตอบว่า “ไม่มี” หรือ “ไม่ทราบ” ว่ามีกลไกด้านจริยธรรมของหน่ วยงาน ไม่ว่าจะเป็น การ
กำหนดประมวลจริยธรรมเฉพาะตามลักษณะความแตกต่างของลักษณะงาน (‘ไม่มี’ ร้อยละ 19.9 ‘ไม่ทราบ’
ร้อยละ 32.0) กลไกกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนด้านการเงิน (‘ไม่มี’ ร้อยละ 14.9 ‘ไม่ทราบ’ ร้อยละ 40.5) กลไกกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
จริยธรรมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (‘ไม่มี’ ร้อยละ
14.7 ‘ไม่ทราบ’ ร้อยละ 23.2) กลไกกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ตำแหน่งหน้าที่ห รือใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (‘ไม่มี’ ร้อยละ 16.9 ‘ไม่ทราบ’ ร้อยละ
32.9) กลไกกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับงานภายนอกและ
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การมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอก (‘ไม่มี’ ร้อยละ 12.7 ‘ไม่ทราบ’ ร้อยละ 31.4) กลไกกำกับดูแลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานจริยธรรมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานภายหลังจากพ้นตำแหน่งหน้าที่ของทางราชการ
(‘ไม่มี ’ ร้อยละ 12.8 ‘ไม่ทราบ’ ร้อยละ 40.5) และมาตรการทางกฎหมายใช้บังคับการฝ่าฝืนมาตรฐาน
จริยธรรม (Enforcement) (‘ไม่ม’ี ร้อยละ 8.9 ‘ไม่ทราบ’ ร้อยละ 37.5)
ตาราง 3.21 ความคิดเห็นด้านกลไกของหน่วยงาน
กลไกของหน่วยงาน
มี
ไม่มี ไม่ทราบ รวม
1.มีการกำหนดประมวลจริยธรรมเฉพาะตามลักษณะความแตกต่างของ
ลักษณะงาน
2.มีกลไกกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเงิน เช่น มีหุ้นหรือทรัพย์สินที่
สามารถทราบการเปลี่ยนแปลงราคาจากข้อมูลของหน่วยงาน รับเงินหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากแหล่งทุนอื่นที่ไม่ใช่งบประมาณรัฐ รับงาน
ภายนอก หรือมีธุรกิจที่มารับงานของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ เป็นต้น
3. มีกลไกกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เช่น
เลี้ยงอาหาร ค่าใช้จ่าย
4.มีกลไกกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว
5.มีกลไกกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการรับงานภายนอกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอก
6.มีกลไกกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการทำงานภายหลังจากพ้นตำแหน่งหน้าที่ของทางราชการ
7.มีมาตรการทางกฎหมายใช้บังคับการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม
(Enforcement) ทั้งในส่วนของการดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่อง
การทุจริตและความผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

673
(48.1)
624
(44.6)

279
(19.9)
209
(14.9)

448
(32.0)
567
(40.5)

1,400
(100.0)
1,400
(100.0)

869 206
(62.1) (14.7)

325
(23.2)

1,400
(100.0)

703 236
(50.2) (16.9)

461
(32.9)

1,400
(100.0)

783
(55.9)
654
(46.7)
751
(53.6)

439
(31.4)
567
(40.5)
525
(37.5)

1,400
(100.0)
1,400
(100.0)
1,400
(100.0)

178
(12.7)
179
(12.8)
124
(8.9)

3.2.9 ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับด้านภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมนั้น พบว่า เจ้าหน้าที่
รัฐให้คะแนนกับประเด็นผู้บริหารเป็นผู้ดำรงตนตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ในระดับ
81

4.23 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำรงตนตามหลักธรรมาภิบาลและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ
10.4 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 34.7 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 27.5 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 23.4 ‘ไม่เห็น
ด้วย’ ร้อยละ 2.5 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.5 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความ
สนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 27.4 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่า
ผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำรงตนตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเอง เมื่อโกรธ
หงุดหงิด หรือ เกิดความไม่พอใจได้ ในระดับ 4.02 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารในหน่วยงานของ
รัฐมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเอง เมื่อโกรธ หงุดหงิด หรือ เกิดความไม่พอใจได้ ในระดับ
“ค่อนข้างเห็น ด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 7.3 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 29.9
‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 29.7 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 25.3 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 5.9 และ ‘ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.9 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 33.1 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่าผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐมีความสามารถ
ในการจัดการอารมณ์ของตัวเอง เมื่อโกรธ หงุดหงิด หรือ เกิดความไม่พอใจได้
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น ผู้บริหารเป็นแบบอย่างของผู้มีจริยธรรมที่ดี ในระดับ 4.17 จาก 6
คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐเป็นแบบอย่างของผู้มีจริยธรรมที่ดี ในระดับ “ค่อนข้าง
เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 11.9 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 31.2 ‘ค่อนข้างเห็น
ด้วย’ ร้อยละ 26.9 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 23.4 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 4.4 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
ร้อยละ 2.1 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วน
ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 29.9 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่าผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐเป็นแบบอย่าง
ของผู้มีจริยธรรมที่ดี
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น ผู้บริหารมีความสามารถในการปลุกเร้าและส่งเสริมบุคลากรใน
หน่วยงาน ในระดับ 4.11 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐมีความสามารถในการ
ปลุกเร้าและส่งเสริมให้บ ุคลากรในหน่วยงานเห็นว่า การทำงานที่ยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน
ประโยชน์ส่วนตนนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรยึดถือร่วมกัน ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม
‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 12.2 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 28.5 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 25.8 ‘ค่อนข้างไม่เห็น
ด้วย’ ร้อยละ 27.3 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.7 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 2.5 โดยประเด็นดังกล่าวถือ
เป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 33.5 มีความโน้มเอียงไป
ในทางไม่เห็นด้วยว่า ผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐมีความสามารถในการปลุกเร้าและส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานเห็นว่า การทำงานที่ยึดหลักผลประโยชน์ส่ วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามที่ควร
ยึดถือร่วมกัน
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานยึดหลักของความ
ร่วมมือและความสามัคคีมากกว่าการแข่งขัน ในระดับ 4.16 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารใน
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1. ผู้บริหารใน
146 486 385
หน่วยงานของท่านเป็น (10.4) (34.7) (27.5)
ผู้ดำรงตนตามหลักธรร
มาภิบาลและ
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
2. ผู้บริหารใน
102 418 416
หน่วยงานของท่านมี
(7.3) (29.9) (29.7)
ความสามารถในการ
จัดการอารมณ์ของ
ตัวเอง เมื่อโกรธ
หงุดหงิด หรือ เกิด
ความไม่พอใจได้
3. ผู้บริหารใน
167 437
377
หน่วยงานของท่านเป็น (11.9) (31.2) (26.9)
แบบอย่างของผู้มี
จริยธรรมที่ดี

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

หน่วยงานของรัฐส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานยึดหลักของความร่วมมือและความสามัคคีมากกว่าการ
แข่งขัน ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 12.4 ‘เห็นด้วย’
ร้อยละ 32.9 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 22.7 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 25.1 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 4.1
และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 2.8 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 32.0 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่าผู้บริหารในหน่วยงานของ
รัฐส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานยึดหลักของความร่วมมือและความสามัคคีมากกว่าการแข่งขัน
ตาราง 3.22 ความคิดเห็นด้านภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
ระดับความคิดเห็น
รวม 𝑋̅ S.D.
แปล
ความหมาย

327 35
(23.4) (2.5)

21 1,400 4.23 1.087
(1.5) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

354 83
(25.3) (5.9)

27 1,400 4.02 1.120
(1.9) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

328 61
(23.4) (4.4)

30 1,400 4.17 1.187
(2.1) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย
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4. ผู้บริหารใน
171 399
361 382 52
หน่วยงานของท่านมี
(12.2) (28.5) (25.8) (27.3) (3.7)
ความสามารถในการ
ปลุกเร้าและส่งเสริมให้
บุคลากรในหน่วยงาน
เห็นว่า การทำงานที่ยึด
หลักผลประโยชน์
ส่วนรวมมาก่อน
ประโยชน์ส่วนตนนั้น
เป็นสิ่งที่ดีงามที่ควร
ยึดถือร่วมกัน
5. ผู้บริหารใน
174 460
318 351 58
หน่วยงานของท่าน
(12.4) (32.9) (22.7) (25.1) (4.1)
ส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานยึดหลักของ
ความร่วมมือและความ
สามัคคีมากกว่าการ
แข่งขัน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

รวม

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม

𝑋̅

S.D.

แปล
ความหมาย

35 1,400 4.11 1.187
(2.5) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

39 1,400 4.16 1.212
(2.8) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

3.2.10 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับ ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้น พบว่า
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น ผู้บริหารติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกที่คาดว่าจะส่งผล
กระทบ และ เตรียมการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานไว้ล่วงหน้า ในระดับ 4.01 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ
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และ เตรียมการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานไว้ล่วงหน้า ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม
‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 4.2 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 32.3 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 32.0 ‘ค่อนข้างไม่เห็น
ด้วย’ ร้อยละ 25.9 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.3 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 2.4 โดยประเด็นดังกล่าวถือ
เป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 31.5 มีความโน้มเอียงไป
ในทางไม่เห็นด้วยว่าผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกที่คาด
ว่าจะส่งผลกระทบ และ เตรียมการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานไว้ล่วงหน้า
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น ผู้บริหารยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กรแม้จะไม่ตรงกับความคิดเห็นของตน ในระดับ 3.96 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารใน
หน่วยงานของรัฐยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรแม้จะไม่ตรงกับความ
คิดเห็นของตน ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.6 ‘เห็น
ด้วย’ ร้อยละ 37.5 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 26.3 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 27.6 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ
3.6 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 4.4 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 34.6 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่าผู้บริหารในหน่วยงานของ
รัฐยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรแม้จะไม่ตรงกับความคิดเห็นของตน
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น ผู้บริหารสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตามความสามารถในการรับรู้
ของแต่ละบุคคล ในระดับ 4.22 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐสนับสนุนให้เกิด
การพั ฒ นาตามความสามารถในการรั บ รู ้ ข องแต่ ล ะบุ ค คล ในระดั บ “ค่ อ นข้ า งเห็ น ด้ ว ย” โดยมี ผ ู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 9.6 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 36.8 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 27.6
‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 21.1 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 1.9 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 2.9 โดย
ประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนค่อนข้างสูงถึงร้อยละ
26.0 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่า ผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตาม
ความสามารถในการรับรู้ของแต่ละบุคคล
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ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
รวม

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง

𝑋̅

S.D.

1. ผู้บริหารในหน่วยงาน
59 452 448 362 46
33 1,400 4.01 1.046
ของท่านติดตามการ
(4.2) (32.3) (32.0) (25.9) (3.3) (2.4) (100.0)
เปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมภายนอกที่
คาดว่าจะส่งผลกระทบ
และ เตรียมการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน
ไว้ล่วงหน้า
2. ผู้บริหารในหน่วยงาน
23 525 368 387 50
47 1,400 3.96 1.078
ของท่านยอมรับความ
(1.6) (37.5) (26.3) (27.6) (3.6) (3.4) (100.0)
คิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรแม้จะ
ไม่ตรงกับความคิดเห็น
ของตน
3. ผู้บริหารในหน่วยงาน 134 515 387 296 27
41 1,400 4.22 1.120
ของท่านสนับสนุนให้เกิด (9.6) (36.8) (27.6) (21.1) (1.9) (2.9) (100.0)
การพัฒนาตาม
ความสามารถในการรับรู้
ของแต่ละบุคคล

แปล
ความหมาย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

3.2.11 ทัศนคติในการปฏิบัติตน
จากการสำรวจความคิด เห็ น ของเจ้าหน้ าที่รัฐ เกี่ ยวกับ ด้า นทัศ นคติ ในการปฏิ บัต ิต นนั้ น พบว่า
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น การสร้างคุณค่าในตนเองคือการมีจริยธรรมในการทำงาน ในระดับ 4.85
จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างคุณค่าในตนเองของเจ้าหน้าที่รัฐคือการมีจริยธรรมในการทำงาน ใน
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ระดับ “เห็น ด้วย” โดยมีผ ู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 29.6 ‘เห็นด้ว ย’ ร้อยละ 38.7
‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 22.0 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 7.4 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 1.8 และ ‘ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 0.5 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าการสร้างคุณค่าในตนเองคือการมีจริยธรรม
ในการทำงาน
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น การตั้งใจปฏิบัติตนตามจริยธรรมของข้าราชการที่ดี ในระดับ 4.98
จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐ ตั้งใจปฏิบัติตนตามจริยธรรมของข้าราชการที่ดี ในระดับ “เห็น
ด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 33.1 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 41.0 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’
ร้อยละ 17.9 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 6.3 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 1.4 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ
0.2 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่รัฐตั้งใจปฏิบัติตนตามจริยธรรมของข้าราชการที่ดี
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น การทำงานตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของหน่วยงานบางครั้ง
อาจทำให้เกิดความอึดอัดใจ ในระดับ 3.98 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำงานตามกฎระเบียบหรือ
ข้อกำหนดของหน่วยงานบางครั้งอาจทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดความอึดอัดใจ ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมี
ผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 15.9 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 27.3 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ
19.9 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 19.9 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 9.8 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 7.3
โดยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนที่สูงมากถึงร้อยละ 63.1 มีแนวโน้ม
ไปในทางเห็นด้วยว่าการทำงานตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของหน่วยงานบางครั้งอาจทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิด
ความอึดอัดใจ
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น การใช้จริยธรรมมาตัดสินมากกว่าทำตามคำสั่งที่ไม่ถูกต้องของ
ผู้บังคับบัญชา ในระดับ 4.44 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐ ใช้จริยธรรมมาตัดสินมากกว่าทำ
ตามคำสั่งที่ไม่ถูกต้องของผู้บังคับบัญชา ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
ร้อยละ 16.7 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 34.9 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 28.5 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 17.0
‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 1.6 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 1.2 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่า
เจ้าหน้าที่รัฐใช้จริยธรรมมาตัดสินมากกว่าทำตามคำสั่งที่ไม่ถูกต้องของผู้บังคับบัญชา
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1.การสร้างคุณค่าใน
ตนเองคือการมีจริยธรรม
ในการทำงาน
2.ท่านตั้งใจปฏิบัติตน
ตามจริยธรรมของ
ข้าราชการที่ดี
3.การทำงานตาม
กฎระเบียบหรือ
ข้อกำหนดของหน่วยงาน
บางครั้งอาจทำให้ท่าน
เกิดความอึดอัดใจ
4.ท่านจะใช้จริยธรรมมา
ตัดสินมากกว่าทำตาม
คำสั่งที่ไม่ถูกต้องของ
ผู้บังคับบัญชา

414 542 308 104
(29.6) (38.7) (22.0) (7.4)

𝑋̅

S.D.

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
รวม

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ทัศนคติในการปฏิบัติตน

แปล
ความหมาย

25
7 1,400 4.85 1.016
(1.8) (0.5) (100.0)

เห็นด้วย

464 574 251 88 20
3 1,400 4.98 0.962
(33.1) (41.0) (17.9) (6.3) (1.4) (0.2) (100.0)

เห็นด้วย

222 382 279 278 137 102 1,400 3.98 1.468
(15.9) (27.3) (19.9) (19.9) (9.8) (7.3) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

234 489 399 238 23
17 1,400 4.44 1.080
(16.7) (34.9) (28.5) (17.0) (1.6) (1.2) (100.0)

เห็นด้วย

3.2.12 บริบทแวดล้อมอื่น ๆ
จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐให้
คะแนนกับประเด็นระบบอุปถัมภ์หรือการเล่นพรรคเล่นพวกเป็นปัจจัยหนึ่งทีเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการ
ส่งเสริมจริยธรรม ในระดับ 4.69 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบอุปถัมภ์หรือการเล่นพรรคเล่นพวกใน
หน่วยงานเป็นปัจจัยหนึ่งทีเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการส่งเสริมจริยธรรม ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 27.6 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 35.7 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 21.4
‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 10.4 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.4 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.4 โดยมี
ความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่า ระบบอุปถัมภ์หรือการเล่นพรรคเล่นพวกเป็นปัจจัยหนึ่งทีเป็นอุปสรรคใน
การส่งเสริมการส่งเสริมจริยธรรม
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เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น การสร้างการรับรู้และยกย่องเชิดชูผู้มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็น
เรื่องสำคัญในหน่วยงาน ในระดับ 4.28 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างการรับรู้และยกย่องเชิดชูผู้มี
พฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นเรื่องสำคั ญในหน่วยงานของรัฐ ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผ ู้ตอบ
แบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 11.7 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 31.3 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 33.9
‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 20.4 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 1.5 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.2 โดยมี
ความโน้มเอียงไปในทางค่อนข้างเห็นด้วยว่า การสร้างการรับรู้และยกย่องเชิดชูผู้มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็น
เรื่องสำคัญในหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นการสนับสนุนให้ใช้แนวทางใหม่ๆ เพื่อให้งานสำเร็จดีขึ้น กระตุ้นให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ และใช้นวัตกรรมใหม่ในองค์กร ในระดับ 4.22 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานของรัฐมีการสนับสนุนให้ใช้แนวทางใหม่ๆ เพื่อให้งานสำเร็จดีขึ้น กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และใช้นวัตกรรมใหม่ในองค์กร ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
ร้อยละ 8.6 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 34.4 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 33.2 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 19.5 ‘ไม่
เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.2 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.1 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางค่อนข้างเห็นด้วย
ว่าหน่วยงานมีการสนับสนุนให้ใช้แนวทางใหม่ๆ เพื่อให้งานสำเร็จดีขึ้น กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
ใช้นวัตกรรมใหม่ในองค์กร
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรักใคร่กลมเกลียวมีความสามัคคีช่วยเหลือ
กันทำงานเป็นอย่างดี ในระดับ 4.24 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐรักใคร่
กลมเกลีย วมี ความสามั คคีช ่ว ยเหลื อ กัน ทำงานเป็ น อย่ างดี ในระดับ “ค่อนข้างเห็ นด้ว ย” โดยมีผ ู้ ต อบ
แบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 6.6 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 37.1 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 35.2
‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 16.4 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.6 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.1 โดยมี
ความโน้มเอียงไปในทางค่อนข้างเห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรักใคร่กลมเกลียวมีความสามัคคีช่วยเหลือ
กันทำงานเป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น หน่วยงานมีระบบและมาตรฐานในการตรวจสอบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรที่ดี ในระดับ 4.07 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีระบบ
และมาตรฐานในการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรที่ดี ในระดับ “ค่อนข้างเห็น
ด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 4.8 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 33.2 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’
ร้อยละ 31.8 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 26.1 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.5 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ
1.6 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ
30.2 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่า หน่วยงานมีระบบและมาตรฐานในการตรวจสอบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรที่ดี
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น ผู้บริหารมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและสถานการณ์
มากกว่าอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว ในระดับ 4.17 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารในหน่วยงานของ
รัฐมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและสถานการณ์มากกว่าอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว ในระดับ “ค่อนข้าง
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1.ระบบอุปถัมภ์หรือการ
เล่นพรรคเล่นพวกเป็น
ปัจจัยหนึ่งทีเป็นอุปสรรค
ในการส่งเสริมการส่งเสริม
จริยธรรม
2.การสร้างการรับรู้และยก
ย่องเชิดชูผู้มีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมเป็นเรื่อง
สำคัญในหน่วยงานของ
ท่าน
3.หน่วยงานของท่านมีการ
สนับสนุนให้ใช้แนวทาง

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 5.3 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 39.8 ‘ค่อนข้างเห็น
ด้วย’ ร้อยละ 26.4 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 25.7 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 1.3 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
ร้อยละ 1.6 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วน
ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 28.6 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่า ผู้บริหารในหน่วยงานมีการตัดสินใจบน
พื้นฐานของข้อมูลและสถานการณ์มากกว่าอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว
เจ้าหน้าที่ร ัฐ ให้ คะแนนกับประเด็น หน่ว ยงานคำนึงถึงคุณภาพชีว ิตและสุขภาวะของบุคลากรใน
หน่วยงาน ในระดับ 4.06 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ
ของบุคลากรในหน่วยงาน ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ
7.9 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 30.4 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 30.6 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 23.9 ‘ไม่เห็น
ด้วย’ ร้อยละ 4.8 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 2.4 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความ
สนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 31.1 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่าหน่วยงาน
คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของบุคลากรในหน่วยงาน
ตาราง 3.25 ความคิดเห็นด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ
ระดับความคิดเห็น
บริบทแวดล้อมอื่น ๆ
รวม 𝑋̅ S.D.
แปล
ความหมาย

387 500 299 146 48
20 1,400 4.69 1.163
(27.6) (35.7) (21.4) (10.4) (3.4) (1.4) (100.0)

เห็นด้วย

164 438 475 285
21
17 1,400 4.28 1.038
(11.7) (31.3) (33.9) (20.4) (1.5) (1.2) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

120 482 465 273
45
15 1,400 4.22 1.028
(8.6) (34.4) (33.2) (19.5) (3.2) (1.1) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย
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ระดับความคิดเห็น
บริบทแวดล้อมอื่น ๆ

ใหม่ๆ เพื่อให้งานสำเร็จดี
ขึ้น กระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และใช้
นวัตกรรมใหม่ในองค์กร
4.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของท่านรักใคร่กลมเกลียว
มีความสามัคคีช่วยเหลือ
กันทำงานเป็นอย่างดี
5.หน่วยงานของท่านมี
ระบบและมาตรฐานในการ
ตรวจสอบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กรที่ดี
6.ผู้บริหารในหน่วยงาน
ของท่านมีการตัดสินใจบน
พื้นฐานของข้อมูลและ
สถานการณ์มากกว่า
อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว
7.หน่วยงานของท่าน
คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและ
สุขภาวะของบุคลากรใน
หน่วยงาน

𝑋̅

S.D.

แปล
ความหมาย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

รวม

93 519 493 229 51
15 1,400 4.24 0.994
(6.6) (37.1) (35.2) (16.4) (3.6) (1.1) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

67
465 445 366 35
22
1,400 4.07 1.011
(4.8) (33.2) (31.8) (26.1) (2.5) (1.6) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

74 557 369 360 18
22 1,400 4.17 1.015
(5.3) (39.8) (26.4) (25.7) (1.3) (1.6) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

111 426 428 334 67
34
1,400 4.06 1.126
(7.9) (30.4) (30.6) (23.9) (4.8) (2.4) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

3.2.13 ความคิดเห็นมาตรฐานจริยธรรมด้านต่าง ๆ
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ในรายงานฉบับนี้ได้ทำการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมภายใน
หน่ว ยงานตามมาตรฐานจริย ธรรม 7 ประการ ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
(1) ความคิดเห็นด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับ มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1 ยึดมั่น
ในสถาบันหลักของประเทศ พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นการไม่กล่าวให้ร้ายหรือกระทำการใดที่ทำ
ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในระดับ 4.42 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐไม่กล่าวให้ร้ายหรือกระทำการใดที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 23.2
‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 25.4 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 28.0 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 18.9 ‘ไม่เห็นด้วย’
ร้อยละ 2.3 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 2.2 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ใน
หน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ก ล่ า วให้ ร ้ า ยหรื อ กระทำการใดที ่ ท ำให้ เ กิ ด ความเสื ่ อ มเสี ย ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
เจ้ า หน้ า ที ่ ร ั ฐ ให้ ค ะแนนกั บ ประเด็ น การช่ ว ยรั ก ษาชื ่ อ เสี ย งและผลประโยชน์ ข อง
ประเทศชาติ ในระดับ 4.41 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐช่วยรักษาชื่อเสียง
และผลประโยชน์ของประเทศชาติ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ
16.9 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 35.0 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 25.7 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 18.9 ‘ไม่เห็น
ด้วย’ ร้อยละ 2.0 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.6 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของรัฐช่วยรักษาชื่อเสียงและผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น การปฏิบัติตนตามหลักคำสั่งสอนของศาสนาที่ต นเอง
นับถือ ในระดับ 4.40 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานปฏิบัติตนตามหลักคำสั่งสอน
ของศาสนาที่ตนเองนับถือ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 16.4
‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 34.2 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 26.6 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 19.9 ‘ไม่เห็นด้วย’
ร้อยละ 1.2 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.6 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่รัฐใน
หน่วยงานปฏิบัติตนตามหลักคำสั่งสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในระดับ 4.59 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 26.9 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 27.3 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 27.4 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’
ร้อยละ 16.2 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 0.9 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.4 โดยมีความโน้มเอียงไปในทาง
เห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น การยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในระดับ 4.66 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
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เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

1.เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของท่านไม่
กล่าวให้ร้ายหรือ
กระทำการใดที่ทำให้
เกิดความเสื่อมเสียต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2.เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานของท่านช่วย
รักษาชื่อเสียงและ
ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ
3.เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของท่าน
ปฏิบัติตนตามหลัก
คำสั่งสอนของศาสนาที่
ตนเองนับถือ
4.เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของท่าน

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมี
ผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 32.4 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 23.4 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ
25.1 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 16.7 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 1.4 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 1.0
โดยมีความโน้มเอีย งไปในทางเห็น ด้ว ยว่า เจ้าหน้าที่ในหน่ว ยงานของรัฐ ยึดมั่นการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตาราง 3.26 ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
ระดับความคิดเห็น
รวม 𝑋̅ S.D.
แปล
มาตรฐาน
ความหมาย
จริยธรรมด้านที่ 1

325
(23.2)

356
(25.4)

392
(28.0)

264
32
(18.9) (2.3)

31
(2.2)

1,400 4.42 1.220
(100.0)

เห็นด้วย

236 490
360
(16.9) (35.0) (25.7)

264
28 22
(18.9) (2.0) (1.6)

1,400 4.41 1,125
(100.0)

เห็นด้วย

230
479
(16.4) (34.2)

372
(26.6)

279 17
(19.9) (1.2)

23
(1.6)

1,400 4.40 1,112
(100.0)

เห็นด้วย

376
(26.9)

384
(27.4)

227
12
(16.2) (0.9)

19
(1.4)

1,400 4.59 1,148
(100.0)

เห็นด้วย

382
(27.3)
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ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

จริยธรรมด้านที่ 1

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มาตรฐาน

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
รวม

𝑋̅

S.D.

แปล
ความหมาย

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทิดทูน
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย์
5.เจ้าหน้าที่ใน
454
327
352
234
19
14 1,400 4.66 1,188 เห็นด้วย
หน่วยงานของท่านยึด (32.4) (23.4) (25.1) (16.7) (1.4) (1.0) (100.0)
มั่นการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2) ความคิดเห็นด้านมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่
จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2 ซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น การให้ความอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการติดต่อราชการโดยปราศจากการเรียกรับผลประโยชน์ ในระดับ 4.63 จาก 6
คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐให้ความอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการ
ติดต่อราชการโดยปราศจากการเรียกรับผลประโยชน์ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 19.9 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 42.6 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 20.4 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’
ร้อยละ 15.5 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 1.1 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 0.6 โดยมีความโน้มเอียงไปในทาง
เห็น ด้ว ยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ความอำนวยความสะดวกแก่ผ ู้รับบริการในการติดต่อราชการโดย
ปราศจากการเรียกรับผลประโยชน์
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น การพร้อมที่จะรับผิดชอบและแก้ไขความผิดของ
ตนเองโดยไม่โยนความผิดให้ผู้อื่น ในระดับ 4.28 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐพร้อมที่จะรับผิดชอบและแก้ไขความผิดของตนเอง
โดยไม่โยนความผิดให้ผู้อื่น ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ
7.1 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 40.4 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 30.3 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 19.1 ‘ไม่เห็น
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ด้วย’ ร้อยละ 1.7 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.5 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางค่อนข้างเห็นด้วยว่า
เมื่อมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้ าที่ในหน่วยงานพร้อมที่จะรับผิดชอบและแก้ไข
ความผิดของตนเองโดยไม่โยนความผิดให้ผู้อื่น
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามอำนาจหน้าที่
ในระดับ 4.64 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ตามอำนาจหน้าที่ เช่น ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน ที่กำหนด ให้ข้อมูลที่แท้จริงกับประชาชน
ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 20.6 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 40.7
‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 23.9 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 12.4 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 1.6 และ ‘ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 0.9 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมาตามอำนาจหน้าที่ เช่น ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน ที่กำหนด ให้ข้ อมูลที่แท้จริง
กับประชาชน
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งงานในหน้าที่โดยไม่
มีเหตุอันควร ในระดับ 4.36 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ ไม่ละทิ้งงานในหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร เช่น มาสาย กลับเร็ว อ้างว่าป่วย ทำเรื่องส่วนตัวในเวลางาน
ละทิ้งงานด้วยเรื่องส่วนตัว ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 10.1
‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 40.3 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 31.1 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 13.0 ‘ไม่เห็นด้วย’
ร้อยละ 4.5 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 0.9 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งงานในหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร เช่น มาสาย กลับเร็ว อ้างว่าป่วย ทำ
เรื่องส่วนตัวในเวลางาน ละทิ้งงานด้วยเรื่องส่วนตัว
เจ้าหน้าที่ร ัฐ ให้คะแนนกับประเด็น การไม่เบียดบังทรัพย์สิน บุคลากร และเวลาของ
หน่วยงานไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ในระดับ 4.37 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
ไม่เบียดบังทรัพย์สิน บุคลากร และเวลาของหน่วยงานไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น นำรถหลวงไปใช้ส่วนตัว ใช้
ลูกน้องทำงานนอกหน้า ที่ ใช้ว ัส ดุส ำนักงานในเรื่องส่ว นตัว เป็นต้น ในระดับ “เห็นด้ว ย” โดยมีผ ู้ตอบ
แบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 13.1 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 35.7 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 33.6
‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 11.8 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.8 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 2.0 โดยมี
ความโน้มเอีย งไปในทางเห็น ด้ว ยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่เบียดบังทรัพย์สิน บุคลากร และเวลาของ
หน่วยงานไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น นำรถหลวงไปใช้ส่วนตัว ใช้ลูกน้องทำงานนอกหน้าที่ ใช้วัสดุสำนักงานใน
เรื่องส่วนตัว เป็นต้น
ตาราง 3.27 ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่
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1.เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของท่านให้
ความอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ
ในการติดต่อราชการ
โดยปราศจากการเรียก
รับผลประโยชน์
2.เมื่อมีความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของท่านพร้อมที่จะ
รับผิดชอบและแก้ไข
ความผิดของตนเอง
โดยไม่โยนความผิดให้
ผู้อื่น
3.เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของท่าน
ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมาตาม
อำนาจหน้าที่ เช่น
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ กฎหมาย
ขั้นตอน ที่กำหนด ให้

𝑋̅

S.D.

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้านที่ 2

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

มาตรฐานจริยธรรม

ไม่เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
รวม

278 596 286 217 15
8 1,400 4.63 1.036
(19.9) (42.6) (20.4) (15.5) (1.1) (0.6) (100.0)

แปล
ความหมาย

เห็นด้วย

99 565 424 267 24
21 1,400 4.28 1.003 ค่อนข้างเห็น
(7.1) (40.4) (30.3) (19.1) (1.7) (1.5) (100.0)
ด้วย

288 570 334 174 22
12 1,400 4.64 1.044
(20.6) (40.7) (23.9) (12.4) (1.6) (0.9) (100.0)

เห็นด้วย
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ข้อมูลที่แท้จริงกับ
ประชาชน
4.เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของท่าน
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
ไม่ละทิ้งงานในหน้าที่
โดยไม่มีเหตุอันควร
เช่น มาสาย กลับเร็ว
อ้างว่าป่วย ทำเรื่อง
ส่วนตัวในเวลางาน ละ
ทิ้งงานด้วยเรื่อง
ส่วนตัว
5.เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของท่านไม่
เบียดบังทรัพย์สิน
บุคลากร และเวลาของ
หน่วยงานไปใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว เช่น นำรถ
หลวงไปใช้ส่วนตัว ใช้
ลูกน้องทำงานนอก
หน้าที่ ใช้วัสดุ
สำนักงานในเรื่อง
ส่วนตัว เป็นต้น

𝑋̅

S.D.

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้านที่ 2

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

มาตรฐานจริยธรรม

ไม่เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
รวม

แปล
ความหมาย

142 564 436 182 63
13 1,400 4.36 1.037
(10.1) (40.3) (31.1) (13.0) (4.5) (0.9) (100.0)

เห็นด้วย

183 500 471 165 53
28
1,400 4.37 1.094
(13.1) (35.7) (33.6) (11.8) (3.8) (2.0) (100.0)

เห็นด้วย
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(3) ความคิดเห็ น มาตรฐานจริยธรรมด้า นที่ 3 กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่ งที่ ถู ก ต้ อ ง
ชอบธรรม
จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับ มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 3 กล้า
ตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น กล้าแสดงความคิดเห็น
หรือคัดค้านหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ไม่สุจริต ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในระดับ 3.95 จาก 6 คะแนน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่
ไม่สุจริต ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
ร้อยละ 6.8 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 27.9 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 29.9 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 27.9 ‘ไม่
เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.7 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 3.9 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้
ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 35.4 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่า
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ไม่สุจริต ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นกล้าเปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นโดยไม่ปล่อยปละละเลย
ในระดับ 4.0 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กล้าเปิดเผยการทุจริตที่พบเห็น
โดยไม่ปล่อยปละละเลย ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ
9.3 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 26.4 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 30.1 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 26.9 ‘ไม่เห็น
ด้วย’ ร้อยละ 4.3 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 3.1 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความ
สนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 34.2 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานกล้าเปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นโดยไม่ปล่อยปละละเลย
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกรังแกหรือได้รับ
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ในระดับ 4.25 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐพร้อม
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกรังแกหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมี
ผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 15.2 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 26.1 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ
32.9 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 21.7 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.3 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 1.8
โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนค่อนข้างสูงถึงร้อย
ละ 25.5 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูก
รังแกหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น ยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องถูกย้ายหรือไม่ได้รับ
การเลือนตำแหน่ง ในระดับ 4.06 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐยึดมั่นทำใน
สิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องถูกย้ายหรือไม่ได้รับ การเลือนตำแหน่ง ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 11.0 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 28.1 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 28.2
‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 24.2 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 5.2 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 3.2 โดย
ประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 32.6 มี
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ความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องถูกย้ายหรือไม่
ได้รับการเลือนตำแหน่ง

ตาราง 3.28 ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 3 กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

1.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
95
ของท่านกล้าแสดงความ
(6.8)
คิดเห็นหรือคัดค้าน
หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาใน
สิ่งที่ไม่สุจริต ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
2.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
130
ของท่านกล้าเปิดเผยการ (9.3)
ทุจริตที่พบเห็นโดยไม่
ปล่อยปละละเลย
3.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 213
ของท่านพร้อมให้ความ
(15.2)
ช่วยเหลือประชาชนที่ถูก
รังแกหรือได้รับการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม

𝑋̅

S.D.

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

จริยธรรมด้านที่ 3

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มาตรฐาน

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
รวม

แปล
ความหมาย

391 419 389 52 54 1,400 3.95 1.150
(27.9) (29.9) (27.8) (3.7) (3.9) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

370
421 376 60 43 1,400 4.00 1.163
(26.4) (30.1) (26.9) (4.3) (3.1) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

365 461 304 32 25
1,400 4.25 1.130
(26.1) (32.9) (21.7) (2.3) (1.8) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย
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4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของท่านยึดมั่นทำในสิ่งที่
ถูกต้องแม้จะต้องถูกย้าย
หรือไม่ได้รับการเลือน
ตำแหน่ง

𝑋̅

S.D.

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

จริยธรรมด้านที่ 3

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มาตรฐาน

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
รวม

154
394 395 339 73
45 1,400 4.06 1.208
(11.0) (28.1) (28.2) (24.2) (5.2) (3.2) (100.0)

แปล
ความหมาย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

(4) ความคิดเห็นมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับ มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4 คิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ในระดับ 4.48 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 14.6 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 39.1
‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 30.4 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 12.1 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.9 และ ‘ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 0.7 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่โดย
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น เต็มใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือสังคมหรือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนโดยไม่ห วังผลสิ่งใดตอบแทน ในระดับ 4.51 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐเต็มใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือสังคมหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดย
ไม่หวังผลสิ่งใดตอบแทน ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 17.4
‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 36.4 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 31.0 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 11.0 ‘ไม่เห็นด้วย’
ร้อยละ 3.1 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 1.1 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเต็มใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือสังคมหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยไม่หวังผลสิ่งใดตอบ
แทน
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1.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของท่านปฏิบัติหน้าที่โดย
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
2.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของท่านเต็มใจที่จะเข้าไป

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น ไม่มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์พวกพ้องหรือ
เอื้อประโยชน์ส่วนตัว ในระดับ 4.13 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้
ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์พวกพ้องหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตัว เช่น ให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ธุรกิจภายนอก
มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ มีหุ้นหรือรับโอนหุ้นธุรกิจดังกล่าว ในระดับ “ค่อนข้าง
เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 22.6 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 20.7 ‘ค่อนข้างเห็น
ด้วย’ ร้อยละ 21.3 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 20.9 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 11.7 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’
ร้อยละ 2.8 โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 35.4 มีความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อ
ประโยชน์พวกพ้องหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตัว
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นไม่รับงานภายนอกหรือร่วมกิจกรรมภายนอกอันมี
ผลประโยชน์แอบแฝง ในระดับ 4.19 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐไม่รับงาน
ภายนอกหรือร่วมกิจกรรมภายนอกอันมีผลประโยชน์แอบแฝง เช่น เป็นที่ปรึกษา รับจ้างงาน เป็นวิทยากรโดย
รับค่าจ้าง จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 26.9 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 14.7 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 24.9
‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 19.1 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 13.1 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.2 โดย
ประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 33.5 มี
ความโน้มเอียงไปในทางไม่เห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่รับงานภายนอกหรือร่วมกิจกรรมภายนอกอันมี
ผลประโยชน์แอบแฝง
ตาราง 3.29 ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
และมีจิตสาธารณะ
ระดับความคิดเห็น
รวม 𝑋̅ S.D.
แปล
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4
ความหมาย

205 548 426 170 41
(14.6) (39.1) (30.4) (12.1) (2.9)

10 1,400 4.48 1.024
(0.7) (100.0)

เห็นด้วย

244 510 434 154 43
(17.4) (36.4) (31.0) (11.0) (3.1)

15 1,400 4.51 1.064
(1.1) (100.0)

เห็นด้วย
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ระดับความคิดเห็น
รวม

ช่วยเหลือสังคมหรือ
แก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยไม่หวังผล
สิ่งใดตอบแทน
3.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
317 290 298 292
ของท่าน ไม่มีการใช้
(22.6) (20.7) (21.3) (20.9)
ตำแหน่งหน้าที่เอื้อ
ประโยชน์พวกพ้องหรือเอื้อ
ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ให้
สิทธิประโยชน์พิเศษแก่
ธุรกิจภายนอก มีธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการใช้อำนาจ
ในตำแหน่งหน้าที่ มีหุ้นหรือ
รับโอนหุ้นธุรกิจดังกล่าว
4.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
376 206 349 268
ของท่านไม่รับงานภายนอก (26.9) (14.7) (24.9) (19.1)
หรือร่วมกิจกรรมภายนอก
อันมีผลประโยชน์แอบแฝง
เช่น เป็นที่ปรึกษา รับจ้าง
งาน เป็นวิทยากรโดยรับ
ค่าจ้าง จากธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการใช้อำนาจ
ในตำแหน่งหน้าที่

𝑋̅

S.D.

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4

แปล
ความหมาย

164 39 1,400 4.13 1.423
(11.7) (2.8) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

184 17 1,400 4.19 1.418
(13.1) (1.2) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

(5) ความคิดเห็นมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
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จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับ มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5 มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานที่
ชัดเจน และเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น ในระดับ 4.35 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน และเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะทำงานให้เ ป็นไป
ตามเป้าหมายนั้น ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 11.0 ‘เห็นด้วย’
ร้อยละ 36.1 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 34.3 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 15.4 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 1.5
และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 1.6 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่า หน่วยงานมีการกำหนด
เป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน และเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และมี
วิธีการในการป้องกันความผิดพลาด ในระดับ 4.30 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของรัฐทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และมีวิธีการในการป้องกันความผิดพลาด ในระดับ “ค่อนข้างเห็น
ด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 7.1 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 38.4 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’
ร้อยละ 36.5 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 14.9 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 1.8 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ
1.4 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางค่อนข้างเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
และมีวิธีการในการป้องกันความผิดพลาด
เจ้าหน้าที่ร ัฐ ให้ ค ะแนนกั บประเด็น เจ้ าหน้า ที ่ปฏิ บั ติ งานด้ว ยความประหยัด และใช้
ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่า ในระดับ 4.29 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติงานด้วยความประหยัดและใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่า ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 8.4 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 40.6 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 26.5
‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 21.3 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.3 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 0.9 โดยมี
ความโน้มเอียงไปในทางค่อนข้างเห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความประหยัดและใช้
ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่า
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่รักษามาตรฐานการทำงาน และพัฒนาการ
ทำงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ ในระดับ 4.32 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐรักษา
มาตรฐานการทำงาน และพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 10.4 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 37.8 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 29.6
‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 18.8 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.4 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.1 โดยมี
ความโน้มเอียงไปในทางค่อนข้างเห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรักษามาตรฐานการทำงาน และพัฒนาการ
ทำงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
ตาราง 3.30 ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
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1.หน่วยงานของท่านมีการ
กำหนดเป้าหมายการทำงาน
ที่ชัดเจน และเจ้าหน้าที่
พร้อมที่จะทำงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายนั้น
2.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของท่านทำงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ และมี
วิธีการในการป้องกันความ
ผิดพลาด
3.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของท่านปฏิบัติงานด้วย
ความประหยัดและใช้
ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่า
4.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของท่านรักษามาตรฐานการ
ทำงาน และพัฒนาการ
ทำงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

𝑋̅

S.D.

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

จริยธรรมด้านที่ 5

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

มาตรฐาน

ไม่เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
รวม

แปล
ความหมาย

154 506 480 216 21 23 1,400 4.35 1.021
(11.0) (36.1) (34.3) (15.4) (1.5) (1.6) (100.0)

เห็นด้วย

99 537 511 209 25 19 1,400 4.30 0.959
(7.1) (38.4) (36.5) (14.9) (1.8) (1.4) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

118 568 371 298 32 13 1,400 4.29 1.024
(8.4) (40.6) (26.5) (21.3) (2.3) (0.9) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

145 529 415 263 33 15 1,400 4.32 1.035
(10.4) (37.8) (29.6) (18.8) (2.4) (1.1) (100.0)

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

(6) ความคิดเห็นมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับ มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6 ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นการให้ บริการทุกคนอย่าง
เท่าเทียม ไม่มีบุคคลใดได้รับสิทธิพิเศษหรือได้รับความสะดวกในการรับบริการก่อนบุคคลอื่น ในระดับ 4.41
จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในบริการแก่ประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานให้บริการทุกคนอย่างเท่า
เทียม ไม่มีบุคคลใดได้รับสิทธิพิเศษหรือได้รับความสะดวกในการรับบริการก่อนบุคคลอื่น ในระดับ “เห็นด้วย”
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โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 14.1 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 35.2 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’
ร้อยละ 32.4 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 15.3 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.3 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ
0.8 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าในบริการแก่ประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานให้บริการทุก
คนอย่างเท่าเทียม ไม่มีบุคคลใดได้รับสิทธิพิเศษหรือได้รับความสะดวกในการรับบริการก่อนบุคคลอื่น
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ไม่นำความรู้สึก
ส่วนตัว ในระดับ 4.17 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่โดย
ปราศจากอคติ ไม่นำความรู้สึกส่วนตัว ได้แก่ ความรัก ความโลภ ความโกรธ ความกลัว ความหลง มาใช้ในการ
ตัดสินใจ ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 5.8 ‘เห็นด้วย’
ร้อยละ 33.7 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 36.1 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 21.1 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.3
และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.0 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางค่อนข้างเห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ไม่นำความรู้สึกส่วนตัว ได้แก่ ความรัก ความโลภ ความโกรธ ความ
กลัว ความหลง มาใช้ในการตัดสินใจ
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนที่มาติดต่อหรื อ
ผู้รับบริการด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ เพศ อายุ สภาพร่างกาย ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ หรือความ
เชื่อทางการเมือง ในระดับ 4.46 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานไม่มีการเลือก
ปฏิบัติต่อประชาชนที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ เพศ อายุ สภาพร่างกาย ศาสนา
สถานะทางเศรษฐกิจ หรือความเชื่อทางการเมือง ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วย
อย่างยิ่ง’ ร้อยละ 15.4 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 36.0 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 29.6 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อย
ละ 17.3 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 1.1 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 0.6 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็น
ด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนที่มาติดต่อหรือ ผู้รับบริการด้วยความ
แตกต่างทางเชื้อชาติ เพศ อายุ สภาพร่างกาย ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ หรือความเชื่อทางการเมือง
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นการพร้อมให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการด้วย
ความเต็มใจ ไม่เกี่ยงงานหรือปฏิเสธรับงาน ในระดับ 4.63 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยงานพร้อมให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ ไม่เกี่ยงงานหรือปฏิเสธรับงาน ใน
ระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 21.2 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 36.9
‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 28.4 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 10.6 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 2.6 และ ‘ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 0.3 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานพร้ อม
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ ไม่เกี่ยงงานหรือปฏิเสธรับงาน
ตาราง 3.31 ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
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ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้านที่ 6

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

มาตรฐานจริยธรรม

ไม่เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
รวม

1.ในบริการแก่
197 493 453 214 32 11 1,400 4.41 1.030
ประชาชนเจ้าหน้าที่
(14.1) (35.2) (32.4) (15.3) (2.3) (0.8) (100.0)
ของรัฐในหน่วยงาน
ของท่านให้บริการทุก
คนอย่าง เท่าเทียม ไม่
มีบุคคลใดได้รับสิทธิ
พิเศษหรือได้รับความ
สะดวกในการรับ
บริการก่อนบุคคลอื่น
2.เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
81 472 505 296 32 14 1,400 4.17 0.967
หน่วยงานของท่าน
(5.8) (33.7) (36.1) (21.1) (2.3) (1.0) (100.0)
ปฏิบัติหน้าที่โดย
ปราศจากอคติ ไม่นำ
ความรู้สึกส่วนตัว
ได้แก่ ความรัก ความ
โลภ ความโกรธ ความ
กลัว ความหลง มาใช้
ในการตัดสินใจ
3.เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
216 504 414 242 16
8 1,400 4.46 1.020
หน่วยงานของท่านไม่มี (15.4) (36.0) (29.6) (17.3) (1.1) (0.6) (100.0)
การเลือกปฏิบัติต่อ
ประชาชนที่มาติดต่อ
หรือผู้รับบริการด้วย
ความแตกต่างทางเชื้อ

แปล
ความหมาย

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็น
ด้วย

เห็นด้วย
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ด้านที่ 6

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

มาตรฐานจริยธรรม

ไม่เห็นด้วย

ระดับความคิดเห็น
รวม

ชาติ เพศ อายุ สภาพ
ร่างกาย ศาสนา
สถานะทางเศรษฐกิจ
หรือความเชื่อทาง
การเมือง
4.เจ้าหน้าที่ใน
297 517 397 148 37
4 1,400 4.63 1.031
หน่วยงานของท่าน
(21.2) (36.9) (28.4) (10.6) (2.6) (0.3) (100.0)
พร้อมให้บริการแก่
ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการด้วยความ
เต็มใจ ไม่เกี่ยงงานหรือ
ปฏิเสธรับงาน

แปล
ความหมาย

เห็นด้วย

(7) ความคิดเห็นมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์
ของทางราชการ
จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7 ดำรงตน
เป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่
ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ และแก่บุคคลทั่วไป ในระดับ 4.48 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ และแก่บุคคลทั่วไป ใน
ระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 12.5 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 41.9
‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 29.4 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 14.1 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 1.6 และ ‘ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 0.6 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดำรงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ และแก่บุคคลทั่วไป
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น เจ้าหน้าที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในระดับ 4.48 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
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1.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 175 586
ของท่านดำรงตนเป็น
(12.5) (41.9)
แบบอย่างที่ดีแก่
เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ และ
แก่บุคคลทั่วไป
2.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 187
572
ของท่านน้อมนำปรัชญา (13.4) (40.9)

412 197 22
(29.4) (14.1) (1.6)

8
(0.6)

1,400 4.48 0.972
(100.0)

เห็นด้วย

413 194 18 16
(29.5) (13.9) (1.3) (1.1)

1,400 4.48 1.004
(100.0)

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

พอเพียงมาใช้ เช่น มีเหตุผล พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อ เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ในระดับ “เห็นด้วย”
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 13.4 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 40.9 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อย
ละ 29.5 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 13.9 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 1.3 และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 1.1
โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เช่น มีเหตุผล พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อ เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็นไม่วางตัวเป็นผู้มีสิทธิพิเศษ หรือใช้สถานะเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมาละเมิดกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ในระดับ 4.55 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที ่ใน
หน่วยงานของรัฐไม่วางตัวเป็นผู้มีสิทธิพิเศษ หรือใช้สถานะเจ้าหน้าที่ของรัฐมาละเมิดกฎหมายหรือระเบียบต่าง
ๆ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 17.5 ‘เห็นด้วย’ ร้อยละ 42.1
‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 25.8 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 9.6 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 3.0 และ ‘ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 2.1 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่วางตัวเป็นผู้มีสิทธิ
พิเศษ หรือใช้สถานะเจ้าหน้าที่ของรัฐมาละเมิดกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่รัฐให้คะแนนกับประเด็น ไม่ประพฤติตนที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ทางราชการ ใน
ระดับ 4.83 จาก 6 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐไม่ประพฤติตนที่นำความเสื่อมเสีย
มาสู่ทางราชการ ในระดับ “เห็นด้วย” โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ‘เห็นด้วยอย่างยิ่ง’ ร้อยละ 27.3 ‘เห็นด้วย’
ร้อยละ 39.5 ‘ค่อนข้างเห็นด้วย’ ร้อยละ 25.9 ‘ค่อนข้างไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 4.8 ‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 1.4
และ ‘ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ’ ร้อยละ 1.1 โดยมีความโน้มเอียงไปในทางเห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่
ประพฤติตนที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ทางราชการ
ตาราง 3.32 ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของ
ทางราชการ
ระดับความคิดเห็น
รวม
แปล
มาตรฐานจริยธรรมด้าน
𝑋̅ S.D.
ความหมาย
ที่ 7
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แปล
ความหมาย
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รวม

ค่อนข้างไม่เห็น
ด้วย
ไม่เห็นด้วย

ของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ เช่น มีเหตุผล
พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อ
เตรียมพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง
3.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 245 589
ของท่านไม่วางตัวเป็นผู้มี (17.5) (42.1)
สิทธิพิเศษ หรือใช้
สถานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาละเมิดกฎหมายหรือ
ระเบียบต่าง ๆ
4.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 382 553
ของท่านไม่ประพฤติตน (27.3) (39.5)
ที่นำความเสื่อมเสียมาสู่
ทางราชการ

361 134 42
(25.8) (9.6) (3.0)

29
(2.1)

1,400 4.55 1.104
(100.0)

เห็นด้วย

362 67
20
(25.9) (4.8) (1.4)

16
(1.1)

1,400 4.83 1.003
(100.0)

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ที่ 7

เห็นด้วย

มาตรฐานจริยธรรมด้าน

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

3.2.14 ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างสหสัมพันธ์ (Regression)
การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างสหสัมพันธ์ ของปัจจัยด้านต่าง ๆ กับ มาตรฐานจริยธรรมด้านต่าง ๆ
ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ปัจจัย 9 ปัจจัย ได้แก่ ความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม, การใช้
กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน, การส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน, นโยบายละการส่งเสริมจริยธรรมใน
ภาครัฐ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม, ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ทัศนคติในการ
ปฏิบัติตน และ บริบทแวดล้อมอื่น ๆ และ มาตรฐานจริยธรรม 7 ด้าน ได้แก่ ด้านยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทางเป็นประมุข, ด้านซื่อสัตย์สุจริต มิจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่, ด้านกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่ง
ที่ถูกต้องชอบธรรม, ด้านคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ, ด้านมุ่ง
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ผลสัมฤทธิ์ของงาน, ด้านปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และ ด้านดำรงตนเป็นอย่างที่ดีและ
รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 9 ปัจจัย ได้แก่ ความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐาน
จริยธรรม, การใช้กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน, การส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน, นโยบายละการ
ส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม, ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง,
ทัศนคติในการปฏิบัติตน และ บริบทแวดล้อมอื่น ๆ เป็นตัวแปรซึ่งมีอิทธิพลต่อมาตรฐานจริยธรรม 7 ด้าน
อย่างมีระดับนัยสำคัญ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
1) ด้านความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม มีความสัมพันธ์เชิงถดถอยกับมาตรฐาน
จริยธรรมด้านที่ 2 4 และ 7 และ ส่งผลอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวได้ว่า ยิ่งมีความเห็นด้วยในด้าน
ความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรมมากเท่าไร ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2 4 และ 7
มากเท่านั้น ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.110, 0.066 และ 0.051 ตามลำดับ
2) ด้านการใช้กฎหมายหรือระเบี ยบของหน่วยงาน มีความสัมพันธ์เชิงถดถอยกับมาตรฐาน
จริยธรรมด้านที่ 2-7 โดยส่งผลอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกันในด้านที่ 3 4 6 และ 7 กล่าวได้ว่า ยิ่งมีความเห็น
ด้วยในด้านระเบียบกฎหมายภาครัฐมากเท่าไร ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 3 4 6 และ 7 มาก
เท่านั้น ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.070, 0.315, 0.075 และ 0.072 ตามลำดับ
อีกทั้งส่งผลอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้ามในด้านที่ 2 และ 5 กล่าวได้ว่า ยิ่งมีความเห็นด้วยใน
ด้านระเบียบกฎหมายภาครัฐมากเท่าไร ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2 และ 5 ลดลงมากเท่านั้น
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.070 และ 0.057 ตามลำดับ
3) ด้านการส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์เชิงถดถอยกับมาตรฐานจริยธรรม
ด้านที่ 2-7 และ ส่งผลอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวได้ว่า ยิ่งมีความเห็นด้วยในด้านการส่งเสริมจริยธรรม
ในหน่วยงานมากเท่าไร ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2-7 มากเท่านั้น ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
เท่ากับ 0.070, 0.145, 0.092, 0.059, 0.153 และ 0.106 ตามลำดับ
4) ด้านนโยบายละการส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐ มีความสัมพันธ์เชิงถดถอยกับมาตรฐาน
จริยธรรมด้านที่ 2 5 6 และ ส่งผลอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวได้ว่า ยิ่งมีความเห็นด้วยในด้านนโยบาย
ละการส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐมากเท่าไร ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2 5 6 มากเท่านั้น ซึ่งมี
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.088, 0.099 และ 0.079 ตามลำดับ
5) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์เชิงถดถอยกับมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2
3 4 5 7 และ ส่งผลอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวได้ว่า ยิ่งมีความเห็นด้วยในด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ มากเท่าไร ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2 3 4 5 7 มากเท่านั้น ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
เท่ากับ 0.086, 0.283, 0.275, 0.126 และ 0.390 ตามลำดับ
6) ด้านภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม มีความสัมพันธ์เชิงถดถอยกับมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1 2 5
6 7 โดยส่งผลอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกันในด้านที่ 2 และ 7 กล่าวได้ว่า ยิ่งมีความเห็นด้วยในด้านภาวะผู้นำ
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เชิงจริยธรรมมากเท่าไร ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2 และ 7 มากเท่านั้น ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยเท่ากับ 0.138 และ 0.068 ตามลำดับ
อีกทั้งส่งผลอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้ามในด้านที่ 1 5 และ 6 กล่าวได้ว่า ยิ่งมีความเห็นด้วย
ในด้านภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมมากเท่าไร ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1 5 และ 6 ลดลงมาก
เท่านั้น ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.134, 0.191 และ 0.070 ตามลำดับ
7) ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์เชิงถดถอยกับมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1
3 4 5 6 และ ส่งผลอิทธิพลไปในทิศ ทางเดียวกัน กล่าวได้ว ่า ยิ่งมีความเห็นด้ว ยในด้ านภาวะผู ้น ำการ
เปลี่ยนแปลงมากเท่าไร ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1 3 4 5 6 มากเท่านั้น ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยเท่ากับ 0.342, 0.321, 0.091, 0.264 และ 0.140 ตามลำดับ
8) ด้านทัศนคติในการปฏิบัติตน มีความสัมพันธ์เชิง ถดถอยกับมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6
และ 7 และ ส่งผลอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวได้ว่า ยิ่งมีความเห็นด้วยในด้านทัศนคติในการปฏิบตั ิตน
มากเท่าไร ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6 และ 7 มากเท่านั้น ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ
0.043 และ 0.141 ตามลำดับ
9) ด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ มีความสัมพันธ์เชิงถดถอยกับมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1 2 5 6
7 และ ส่งผลอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวได้ว่า ยิ่งมีความเห็นด้วยในด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ มาก
เท่าไร ความคิดเห็นต่อมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1 2 5 6 7 มากเท่านั้น ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ
0.155, 0.238, 0.280, 0.236 และ 0.114 ตามลำดับ
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ตาราง 3.33 การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างสหสัมพันธ์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านต่าง ๆ กับ มาตรฐานจริยธรรมด้านต่าง ๆ
ปัจจัยด้านต่าง ๆ
1. ด้านความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม
2. ด้านการใช้กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน
3. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน
4. ด้านนโยบายละการส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐ
5. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6. ด้านภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
7. ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
8. ด้านทัศนคติในการปฏิบัติตน
9. ด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ
Adjusted R Square
Durbin Watson
Constants
หมายเหตุ * คือ Sig ≤ 0.10, ** คือ Sig ≤0.05, *** คือ Sig ≤0.01

มาตรฐานจริยธรรม 7 ด้าน
ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5
0.003
0.110*** -0.015
0.066*
0.035
0.028 -0.070*** 0.070*** 0.315*** -0.057**
0.049
0.070** 0.145*** 0.092*** 0.059**
0.039
0.088**
0.023
-0.029 0.099***
-0.035
0.086** 0.283*** 0.275*** 0.126***
-0.134*** 0.138***
0.049
0.029 -0.191***
0.342*** -0.018 0.321*** 0.091*** 0.264***
0.027
0.014
0.027
-0.044
0.002
0.155*** 0.238***
0.021
0.014
0.280***
0.146
0.280
0.470
0.308
0.294
2.023
2.052
1.874
1.899
2.030
10.68
8.454
0.618
6.380
5.438

ด้านที่ 6
0.016
0.075***
0.153***
0.079**
0.025
-0.070*
0.140***
0.043*
0.236***
0.213
1.907
6.286

ด้านที่ 7
0.051**
0.072***
0.106***
0.014
0.390***
0.068**
-0.033
0.141***
0.114***
0.367
2.021
3.847
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โดยสามารถสรุปปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อมาตรฐานจริยธรรมทั้ง 7 ด้าน ดังภาพแผนต่อไปนี้
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2
ปัจจัยด้านความรับรู้ในกฎหมายมาตรฐานจริยธรรม

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 3
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4

ปัจจัยด้านการใช้กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 3
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4
ปัจจัยด้านการส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6
113่ 7
มาตรฐานจริยธรรมด้านที

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2
ปัจจัยด้านนโยบายละการส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐ

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 3

ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2
ปัจจัยด้านภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7
114

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 3
ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6
ปัจจัยด้านทัศนคติในการปฏิบัติตน
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 2

ปัจจัยด้านบริบทแวดล้อมอื่น ๆ

มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 5
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 6
มาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 7

115

ทั้งนี้จากผลการสำรวจทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีต่อค่านิยมหรือ
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปประเด็นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ และข้อเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมจริยธรรมและรูปแบบการขับเคลื่อนงานด้วยการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ได้ดังนี้
เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับการออก พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 และไม่
เคยศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทราบ
เกี่ยวกับการออก พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 และมีความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมมากกว่า
ประชาชน โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความสำคัญกับมาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคิดว่าการ
ที่รัฐกำหนดให้มีการจั ดทำ “มาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ” นั้นเป็นเรื่องจำเป็น และให้ความเห็นว่า
“มาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ” จะมีส่วนช่วยป้องกันการประพฤติผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถทำให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบถึงความคาดหวังทางจริยธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่ประชาชน
มีการตรวจสอบและลงโทษผู้ละเมิดจริยธรรม และสร้างการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
ในส่วนของการศึกษาปัจจัยส่งเสริมจริยธรรมในหน่ วยงานของรัฐจากมุมมองของเจ้าหน้าที่ของรัฐพบว่า
ปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการรับรู้มาตรฐานจริยธรรม ปัจจัยระเบียบกฎหมายภาครัฐ การส่งเสริมจริยธรรม
ของหน่วยงาน นโยบายและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติการปฏิบัติตน และปัจจัยบริบทแวดล้อมอื่นๆ นั้นมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของเกี่ยวกับ
การประพฤติป ฏิบ ัติตามมาตรฐานจริย ธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่าง
สหสัมพันธ์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับการรับรู้เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริย ธรรมด้านต่าง ๆ ทั้ง 7 ด้าน ในมุมมองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พบว่าปัจจัยส่งเสริมจริยธรรมในทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมด้านต่างๆ อย่างน้อย 2-6 ด้าน
นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมที่ควรให้ความสนใจในการพัฒนา
ปรับปรุงเนื่องจากเป็นปัจจัยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ค่าคะแนนต่ำหรือมีความรับรู้ว่าในหน่วยงานต่างๆ มีปัจจัย
ส่งเสริมจริยธรรมเหล่านี้ด้อยกว่าปัจจัยด้านอื่น รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนที่สูงที่มีแนวโน้มให้ความเห็นใน
เชิงลบหรือแสดงความคิดเห็นในทางไม่เห็นด้วยต่อสภาพการส่งเสริมจริยธรรมในปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ โดยได้
วิเคราะห์จากปัจจัยส่งเสริมจริยธรรมที่มีสัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อสภาพการส่งเสริมจริยธรรมใน
ปัจจัยต่างๆ ที่มากกว่า ร้อยละ 25 ขึ้นไป พบว่าปัจจัยที่ควรให้ความสนใจได้แก่ ปัจจัยด้านกฎหมายและระเบียบ
ของหน่วยงานในทุกด้าน ปัจจัยด้านหน่วยงานส่งเสริมจริยธรรมในทุกด้าน ปัจจัยนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมใน
ทุกด้าน ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกด้าน ปัจจัยในด้านกลไกด้านจริยธรรมในทุกด้าน ปั จจัยด้าน
ผู้นำเชิงจริยธรรมในทุกด้าน ปัจจัยด้านภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ปัจจัยด้านทัศนคติในการ
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ปฏิบัติตนเฉพาะในประเด็นการทำกฎระเบียบหรือข้อบังคับอาจทำให้อึดอัดใจ (ร้อยละ 63.1) และปัจจัยด้านบริบท
อื่นๆ ในประเด็นหน่วยงานมีระบบและมาตรฐานการประเมินผลที่ดี (‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 30.2) ผู้บริหารตัดสินใจ
บนพื้นฐานของข้อมูลมากกว่าความรู้สึกส่วนตัว (‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 28.6) และหน่วยงานคำนึกถึงคุณภาพชีวิต
และสุขภาวะของบุคลากร (‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 31.1) จากผลการศึกษาพบว่าแม้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้คะแนน
กับปัจจัยส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงานในเชิงบวก แต่ส่วนใหญ่ปัจจัยต่างๆ ยังควรจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาโดย
มีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนที่สูงยังให้ความเห็นในเชิงลบแสดงความคิดเห็นในทางไม่เห็นด้วยต่อสภาพการส่งเสริม
จริยธรรมในปัจจัยต่างๆ ภายในหน่วยงานของตนเอง
ด้านสื่อและประชาสัมพันธ์พบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโซเซียลมีเดีย เช่น เฟสบุค ไลน์
มากกว่าสื่อประชาสัมพันธ์อื่น อย่างไรก็ดี สื่อกระแสหลักอย่างเช่น โทรทัศน์ ก็ยังคงต้องใช้เป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์อยู่ รวมถึงสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสียงตามสายตามหมู่ บ้าน ประกาศของทางรายการ คำแนะนำ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่ว ยงานที่ป ระชาชนไปติดต่อรับบริ การ รวมถึง คำแนะนำของผู้นำชุมชน กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ก็ยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่จำเป็นอยู่
ในส่วนของการศึกษาการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติต ามมาตรฐานจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พบว่าในภาพรวมแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความเห็นในเชิงบวกต่อการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเกือบทุกด้าน ยกเว้นในมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 3 กล้าตัดสินใจและ
กระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมที่เจ้าหน้าที่ข องรัฐให้ค่าคะแนนต่ำกว่าการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้านอื่นรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนที่สูงที่มีแนวโน้มให้ความเห็นในเชิงลบหรือแสดง
ความคิดเห็นในทางไม่เห็นด้วยต่อ การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุ กประเด็น
และในมาตรฐานจริยธรรมด้านที่ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐให้ค่าคะแนนต่ำมีแนวโน้มให้ความเห็นในเชิงลบหรือแสดงความคิดเห็นในทางไม่เห็นด้วยในสัดส่วนที่สูงใน
ประเด็นการใช้ตำแหน่งเอื้อประโยชน์พวกพ้องหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตัว (‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 35.4) และประเด็น
การรับงานภายนอกอันมีผลประโยชน์แอบแฝง (‘ไม่เห็นด้วย’ ร้อยละ 33.5)
บทสรุปและวิเคราะห์
จากการสำรวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีต่อค่านิยม
หรือมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1. การรับรู้และเข้าใจมาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐยังต่ำ
การสำรวจการรับรู้และเข้าใจมาตรฐานจริยธรรมพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 81.6 ไม่ทราบว่า
มีการออกพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม และร้อยละ 78.0 ไม่เคยทำความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมภายในหน่วยงานรัฐมาก่อน แม้จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐถึงร้อยละ
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65.3 ไม่ทราบว่ามีการออกพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม และร้อยละ 55.1 ไม่เคยทำความเข้าใจเนื้อหา
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมภายในหน่วยงานของตน ตัวเลขดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสำคัญที่จะต้อง
พยายามขับเคลื่อนการรับรู้และเข้าใจมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐให้เกิดขึ้นทั้งในส่วนของประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมและพฤติกรรมทางจริยธรรม
ในการศึกษาในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการส่งเสริม
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยในการศึกษาในครั้งนี้ได้นำปัจจัยส่งเสริมจริยธรรมดังกล่าวมาออกแบบสอบถาม
เพื่อสำรวจสภาพการส่งเสริมจริยธรรมทั้งจากมุมมองของประชาชนที่มีประสบการณ์ใช้บริการของหน่วยงานและ
มุ ม มองของเจ้ า หน้ า ที ่ ข องรั ฐ เองที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านในหน่ ว ยงานนั ้ น ซึ ่ ง ในการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ ย ั ง ได้ ท ำการทดสอบ
ความสัมพันธ์ทางสถิติโดยวิเคราะห์การถดถอยระหว่างสหสัมพันธ์ (Regression) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านต่าง ๆ กับ มาตรฐานจริยธรรมด้านต่างๆ พบว่าปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมด้านต่างๆ ในทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับมาตรฐานจริยธรรมเป็นส่วนใหญ่โดยอย่างน้อยมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานจริยธรรมตั้งแต่ 2 ด้าน
ขึ้นไป
3. ปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมที่ควรให้ความลำดับความสำคัญต่อการปรับปรุงพัฒนา
ผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับสภาพของปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมใน
หน่วยงานของรัฐพบว่าในภาพรวมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ค่าคะแนนปัจจัยการส่งเสริมจริยธรรมในแต่
ละข้อในภาพรวมเป็นเชิงบวก อย่างไรก็ดียังพบว่ามีปัจจัยหลายตัวซึ่งเมื่อเทียบกับปัจจัยตัวอื่นแล้วมี ค่าคะแนนต่ำ
กว่าอย่างชัดเจน หรือมีประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนที่สูงมากกว่าร้อยละ 25 ที่มีแนวโน้มให้ความเห็น
ในเชิงลบต่อสภาพการส่งเสริมจริยธรรมในปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ซึ่งควรนำมาเป็นโจทย์ในการพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงานต่าง โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ ปัจจัยด้านกฎหมายและระเบียบของ
หน่วยงาน ปัจจัยด้านหน่วยงานส่งเสริมจริยธรรม ปัจจัยนโยบายการส่งเสริมจริยธรรม ปัจจัยด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปัจจัยในด้านกลไกด้านจริยธรรม ปัจจัยด้านผู้นำเชิงจริยธรรม ปัจจัยด้านภาวะผู้นำแห่งการ
เปลี่ยนแปลง และที่เป็นประเด็นหัวข้อย่อยอันได้แก่ ความเข้าใจต่อมาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกล้า
เปิดเผยการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การยกย่องเชิดชูผู้มีจริยธรรม การทำกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่อาจทำให้
อึดอัดใจ ระบบและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ดี การตัดสินใจของผู้บริหารบนพื้นฐานของข้อมูล
มากกว่าความรู้สึกส่วนตัว และคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของบุคลากร
4. ปัญหามาตรฐานจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ
จากการสอบถามทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ
โดยส่วนใหญ่แล้วทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกต่อมาตรฐานจริยธรรมในทุกด้าน
อย่างไรก็ดีมีบางประเด็นที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากให้ความกังวล โดยพิจารณาจากมาตรฐาน
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จริยธรรมซึ่งเมื่อเทียบกั บมาตรฐานจริยธรรมตัวอื่นแล้วมีค่าคะแนนต่ำกว่าอย่างชัดเจน หรือมีประชาชนหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสัดส่วนที่สูงมากกว่าร้อยละ 25 ที่มีแนวโน้มให้ความเห็นในเชิงลบต่อมาตรฐานจริยธรรม
ดังกล่าว โดยผลการศึกษาปรากฎดังนี้
ในมุมมองของประชาชนจะให้ความกังวลเกี่ยวกับประเด็นการเบียดบังทรัพย์สิน เวลา บุคลากร ของทาง
ราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ประเด็นการทักท้วงหรือขอรับคำอธิบายเมื่อพบเจ้าหน้าที่กระทำทุจริต ไม่ถูกต้อง ผิด
กฎหมาย ประเด็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์พวกพ้องหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตัว ประเด็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไปรับงานนอกหรือร่ว มกิจ กรรมภายนอกที่มีผลประโยชน์แอบแฝง ประเด็นการปฏิบัติห น้าที่อย่างเต็มกำลั ง
ความสามารถ ประเด็นการปฏิบัติงานด้วยความประหยัดและใช้ทรัพยากรรัฐอย่างคุ้มค่า ประเด็นการให้บริการทุก
คนอย่างเท่าเทียม ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ และประเด็นการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในลักษณะเลือกปฏิบัติ
ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ความกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมในประเด็นเกี่ยวกับการ กล้าแสดง
ความคิดเห็นหรือคัดค้านหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ไม่สุจริต ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กล้าเปิดเผยการทุจริตที่พบ
เห็นโดยไม่ปล่อยปละละเลย การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกรังแกหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การยึดมั่นทำใน
สิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องถูกย้ายหรือไม่ได้รับการเลือนตำแหน่ง การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์พวกพ้องหรือเอื้อ
ประโยชน์ส่วนตัว การรับงานภายนอกหรือร่วมกิจกรรมภายนอกอันมีผลประโยชน์แอบแฝง
5. โอกาสในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
สืบเนื่องจากรูปแบบการใช้สื่อของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในปัจจุบันมีความเป็นผู้รับสารที่ตื่นตัว
มากขึ ้ น (active receiver) แตกต่ า งจากเดิ ม ที ่ เ ป็ น ผู ้ ร ั บ สารแบบเฉื ่ อ ยชา (passive receiver) ส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม
ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทในการเลือกช่องทาง เลือกสื่อ ในการรับข้อมูลข่าวสารด้วยตัวของเขาเอง รวม
ไปถึงข่าวสารภายในหน่วยงาน องค์กร ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การสอบถามเรื่องสื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์เรื่องการ
ส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐที่ผ่านมา ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐแสดงความคิดเห็นว่าพบเห็นข่าวสารการส่งเสริม
จริยธรรมภาครัฐผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด
ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจ ัยจึงตั้งข้อสังเกตว่า หากมีการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารข่าว ข้อมูล ประเด็นทาง
จริยธรรมภาครัฐที่สั้น ง่าย กระชับ น่าสนใจและเข้ากับรูปแบบการสื่อสารในสังคมออนไลน์ ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่ง
โอกาสที่จะเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในประเด็นจริยธรรมภาครัฐ ที่ในอนาคตอาจพัฒนาไปถึงระดับของการ
ตื่นตัวที่จะตรวจสอบการทำงานภาครัฐโดยประชาชน โดยที่พัฒนาไปควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นดังที่กล่าวไป
แล้วข้างต้นขณะเดียวกันภายในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐเอง ก็ควรจะมีการสื่อสารเชิงรุกกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่สนใจ เข้ามา
ใช้สื่อ ช่องทางการเผยแพ่ข้อมูล ของรัฐ อาทิ การออกแบบโปรแกรม (application) การแจ้งหนังสือเวียนให้
ข้าราชการทุกคนใช้และรับทราบ พร้อมกับสานต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายในหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจ ที่ในอนาคตอาจพัฒนาไปถึงระดับของการสร้างเครือข่ายตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันเอง
119

ภาคผนวก

ผนวก ก
120

หนังสือจากทางสำนักงาน ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนนำไปดำเนินการทดสอบคุณภาพของร่างแบบสำรวจ

121

ผนวก ข
หนังสือจากทางสำนักงาน ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบนำร่างแบบสำรวจ
ไปดำเนินการสำรวจทัศนคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ

122

ผนวก ค
ข้อมูลจำนวนหน่วยงานของรัฐ

123

รายชื่อหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ ประเภทพลเรือนสามัญ
ส่วนราชการ

หน่วยงานอิสระ/หน่วยงานในสังกัด

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (นิติบุคคลมหาชน)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
จำนวน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

1

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมภิ าค
สำนักงานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขต 1-9
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ยะลา)
เครือข่ายกองทุนหมู่บา้ นแลtชุมชนเมือง

124

76
9
1
13

ส่วนราชการ
12 หน่วยงาน
กระทรวงการคลัง
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
กรมธนารักษ์
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง

หน่วยงานอิสระ/หน่วยงานในสังกัด
16 หน่วยงาน
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
กองทุนการออมแห่งชาติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
10 หน่วยงาน
กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรมเอเชียตะวันออก
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กรมยุโรป
กรมองค์การระหว่างประเทศ
กรมอาเซียน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
จำนวน
1
สำนักงานสรรพากรภาค 1-3
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-30
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 1-5
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
สำนักงานศุลกากรท่าอากาศดอนเมือง
สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง

5 หน่วยงาน

3
30
1
5
1
1
1
1

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน
99
สำนักงานสรรพากรภาค 4-12
สรรพากรพื้นที่
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2-10
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ
สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1-4
ด่านศุลกากร

43

125

9
89
76
9
82
1
1
1
4
48
320

ส่วนราชการ
กรมการกงสุล
กรมสารนิเทศ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมพิธีการทูต
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
14 หน่วยงาน
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
กรมการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
5 หน่วยงาน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการผู้สูงอายุ

หน่วยงานอิสระ/หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
จำนวน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

76

76

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บางแค

1

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

11

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

75

นิคมสร้างตนเอง
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต

44
16
4

126

ส่วนราชการ

หน่วยงานอิสระ/หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
จำนวน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สำนักกิจการสภาเยาวชนประจำหมู่บา้ น

8 หน่วยงาน
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
กรมทางหลวง
กรมเจ้าท่า
กรมท่าอากาศยาน
กรมทางหลวงชนบท

1
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
สำนักงานทางหลวงที่ 13

5
1

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน
ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บา้ น
3
สหกรณ์
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
1
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาน
30
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สถานพัฒนาและ
ฟื้นฟู ศูนย์ฝึกอาชีพ สถาบันเพาะกล้า
คุณธรรม
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
5
ผู้สูงอายุ และศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
8
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
76
ของมนุษย์จังหวัด
273
สำนักงานขนส่งจังหวัด
สำนักงานทางหลวงที่ 1-12, 14-18
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7
สำนักงานเจ้าท่าสาขาจังหวัด
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1-15
แขวงทางหลวงชนบท
สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมการขนส่ง
และจราจรพื้นที่ 1-2

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร

127

76
17
7
40
15
76
2

ส่วนราชการ
กรมการขนส่งทางราง
9 หน่วยงาน
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานการวิจยั แห่งชาติ
5 หน่วยงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
กรมอุตุนิยมวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ป้องกันข่าวปลอม
6 หน่วยงาน

หน่วยงานอิสระ/หน่วยงานในสังกัด

1 หน่วยงาน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
จำนวน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน

6

233

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
5 หน่วยงาน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

1
1

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
สำนักงานสถิติจังหวัด

1
76
81

128

1
1

ส่วนราชการ

หน่วยงานอิสระ/หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
จำนวน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน

กระทรวงพลังงาน
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์
พลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
6 หน่วยงาน
กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
9 หน่วยงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

76

76
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13

129

13

ส่วนราชการ

หน่วยงานอิสระ/หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
จำนวน

กรมป่าไม้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรธรณี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน
สำนักงานป่าไม้จังหวัด
76
สํานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ 1-16
16
อุทยานแห่งชาติ
148
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
60
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
76
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-16
16
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1-4
4
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12
12
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11
11
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร ทช.110
สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1-4

10 หน่วยงาน
กระทรวงยุตธิ รรม
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี

กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์

สำนักงานบังคับคดีแพ่ง 1-6
สำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 18
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร

6
8
1
4

10
4
446

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดและสาขา
สำนักงานคุมประพฤติภาค 1-9

111
9

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด

76

เรือนจำกลาง

34

เรือนจำพิเศษ

30

130

ส่วนราชการ

หน่วยงานอิสระ/หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
จำนวน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สำนักงานกิจการยุตธิ รรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

10 หน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย

19
สำนักงานที่ดินสาขา ส่วนแยก กทม.

สำนักงานรัฐมนตรี (สร.มท)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)
กรมการปกครอง (ปค.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
กรมที่ดิน (ทด.)
กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)
กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
8 หน่วยงาน

17

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน
เรือนจำจังหวัด
49
เรือนจำอำเภอ
26
ทัณฑสถาน
25
สถานกักขัง
5
สถานกักกัน
1
สำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
9
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
76
จังหวัด
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
15
สำนักงานปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์
1
(ส่วนภูมิภาค)
467
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด
สำนักงานที่ดินส่วนภูมภิ าค
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด
สำนักงานจังหวัด
สำนักงานอำเภอ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

17

131

76
867
76
76
76
878
76
878
3,003

ส่วนราชการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมสร้างอาชีพและพัฒนาอาชีพ
สำนักงานประกันสังคม
7 หน่วยงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
กรมการศาสนา

กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หน่วยงานอิสระ/หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
จำนวน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด /
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

10
76
76
76

238
สำนักศิลปากรที่ 1-12
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัด
สุพรรณบุรี
โรงละครแห่งชาติภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
นครราชสีมา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคกลาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคเหนือ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้

132

12
1
1

21
8
7
7

ส่วนราชการ

หน่วยงานอิสระ/หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
จำนวน

กรมพิธีการ
8 หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
กรมควบคุมโรค
กรมอนามัย
กรมการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
10 หน่วยงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สถาบันพระบรมราชชนก

โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์
โรงพยาบาลจิตเวช

12
8

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
76
133
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลจิตเวช
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13
โรงพยาบาลหรือสถาบันในสังกัดกรมการ
แพทย์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
รพ.สต.
หน่วยงานบริการอื่น ๆ

20

76
10
13
20
69
90
65
15
4

362
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัด

133

11
76

ส่วนราชการ

หน่วยงานอิสระ/หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
จำนวน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
8 หน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ

87
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1-2

2

สำนักงานประมงจังหวัด เขต 1-18

18

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และ
สถาบันวิจยั สัตว์นำ้ สวยงามและพรรณไม้
น้ำ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง และ
สถาบันวิจยั อาหารสัตว์นำ้ ชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเล
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบพันธุ์สัตว์น้ำและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์นำ้
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ
จืด
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
สถานีประมงน้ำจืด
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ ชายฝั่ง
ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ

31

134

15
5
1
3
5
7
10
5
14
5
1

ส่วนราชการ

หน่วยงานอิสระ/หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
จำนวน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมการข้าว
กรมหม่อนไหม

16 หน่วยงาน
หมายเหตุ: ข้อมูลศึกษาจากเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ

2

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน
ด่านตรวจสัตว์น้ำ
6
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9
9
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
76
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
878
สำนักงานประมงจังหวัด
76
สำนักงานประมงอำเภอ
878
สำนักชลประทานที่ 1-17
17
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 1-13
13
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
99
ที่ 1-9
ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการเกษตร
40
สำนักงานเกษตรจังหวัด
76
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำเภอ
878
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1-10
10
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12
12
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
76
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพือ่ การเกษตร
72
จังหวัด
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
5
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขต 1 -5
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
28
กองวิจยั และพัฒนาข้าว
27
3,396
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รายชื่อหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงาน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
โรงเรียนของรัฐในกรุงเทพมหานคร

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5 หน่วยงาน
หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
จำนวน
หน่วยงาน
จำนวน
591 โรงเรียนของรัฐในภูมิภาค
25,440

591

25,440
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รายชื่อหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ ประเภทรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
การยาสูบแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
สาขาในกรุงเทพมหานคร
สาขาในกรุงเทพมหานคร
สาขาในกรุงเทพมหานคร
สาขาในกรุงเทพมหานคร
สาขาในกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตนครหลวง
สาขาในกรุงเทพมหานคร
สาขาในกรุงเทพมหานคร
-

จำนวน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน
-

178
20
41
4
12

สาขาต่างจังหวัด
สาขาต่างจังหวัด
สาขาต่างจังหวัด
สาขาต่างจังหวัด
สาขาต่างจังหวัด

960
126
1,424
5
82

1

สำนักงานเขตภาค

10
-

260

สาขาต่างจังหวัด

870
-

21

สาขาต่างจังหวัด

81
-
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รัฐวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
องค์การสะพานปลา
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
การยางแห่งประเทศไทย
กระทรวงคมนาคม
สถาบันการบินพลเรือน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
สาขาในกรุงเทพมหานคร
สาขาในกรุงเทพมหานคร
-

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
จำนวน
หน่วยงาน
จำนวน
สำนักงาน กกท.ภาค
5
29

สาขาต่างจังหวัด

10

1

สาขาต่างจังหวัด
สำนักงาน อตก. เขต 1-4
สำนักงาน อ.ส.ค.
-

16
4
5

สถานีรถไฟ
ท่าเรือกรุงเทพ

36
1

เขตการเดินรถ 1-8
สถานีขนส่ง
ดอนเมือง สุวรรณภูมิ

8
3
2
-

สถานีรถไฟ
ท่าเรือต่างจังหวัด

577
4
-

สถานีขนส่งจังหวัด
ท่าอากาศยานต่างจังหวัด
-

76
34
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รัฐวิสาหกิจ
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้้
องค์การสวนสัตว์
กระทรวงพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กระทรวงพาณิชย์
องค์การคลังสินค้า
กระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
องค์การจัดการน้ำเสีย

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
สาขาในกรุงเทพ
สำนักงานในกรุงเทพ
ที่ทำการในกรุงเทพ
ศูนย์ไปรษณีย์

จำนวน

43
1
220
3

สวนพฤกษศาสตร์ในกรุงเทพ
-

1

สำนักงานในกรุงเทพ

2
-

สำนักงานในกรุงเทพฯ
-

19
-

สาขาต่างจังหวัด
สำนักงานส่วนภูมิภาค
ที่ทำการส่วนภูมิภาค
ศูนย์ไปรษณียภ์ ูมิภาค

432
7
7,207
16

สวนพฤกษศาสตร์ในภูมภิ าค
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาค
สวนสัตว์

5
3
6

สำนักงานใหญ่

1
-

18

สำนักงานในกรุงเทพฯ

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน
-

สำนักงานส่วนภูมิภาค
สำนักงานภาค (10) สาขา 249
-

213
259
140

รัฐวิสาหกิจ
องค์การตลาด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
องค์การเภสัชกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
57 หน่วยงาน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
-

จำนวน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

924

12,438

หมายเหตุ: ข้อมูลศึกษาจากเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ
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รายชื่อหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ ประเภทตำรวจ
ส่วนราชการ
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.ตร.)
สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)
สำนักงานกำลังพล (สกพ.)
สำนักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.)
สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.)

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
กองบังคับการตำนครบาล 1-9
สถานีตำรวจนครบาล
สถานีตำรวจท่องเที่ยว (กทม.)
ด่าน ตม.สุวรรณภูมิ ดอนเมือง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร

สำนักงานจเรตำรวจ (จต.)
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)
กองการต่างประเทศ (ตท.)
กองสารนิเทศ (สท.)
สำนักงานคณะกรรมการนโนบายตำรวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.)
กองบินตำรวจ (บ.ตร.)
กองวินัย (วน.)
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

ศูนย์พิสูจน์หลักฐานกลาง

จำนวน
1
9
87
3
2
1
1

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
จำนวน
กองบัญชาการตำรวจภูธร 1-9
9
สถานีตำรวจภูธร
1341
สถานีตำรวจท่องเที่ยว (ภูมิภาค)
29
ด่าน ตม.ท่าอากาศยาน
3
ด่าน ตม.
55
กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดน 14
4
กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดน
16
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10
10

142

ส่วนราชการ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.)
โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)
25 หน่วยงาน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)

จำนวน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)

104

จำนวน

1,467

หมายเหตุ: ข้อมูลศึกษาจากเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ
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รายชื่อหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ ประเภทองค์การมหาชน
ส่วนราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดนิ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
กระทรวงกลาโหม
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
สำนักงานองค์การทหารผ่านศึก
กระทรวงการคลัง
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
-

จำนวน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน
สำนักงานพัฒนาพิงค์นคร
-

-

-

-

-

-

สำนักงานภาค

1

5
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ส่วนราชการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กระทรวงพาณิชย์
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวงแรงงาน
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
หอภาพยนตร์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
-

จำนวน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน
พิพิธภัณฑ์เกษตร
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ส่วนราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
38 หน่วยงาน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน

จำนวน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน

-

-

-

-

สาขาในกรุงเทพ

2
-

สำนักงานใหญ่

1
-

2

16
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รายชื่อหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ ประเภทส่วนปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตในกรุงเทพ

จำนวน
50

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมือง
พัทยา)

1 หน่วยงาน
50
หมายเหตุ: ข้อมูลจากสรุปข้อมูล อปท. ทั่วประเทศ รวบรวมโดยกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (จัดทำเมื่อ 14 มิถุนายน 2562)

76
2,442
30
179
2233
5332
1
10,293
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รายชื่อหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ ประเภททหาร
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบกไทย
กรมจเรทหารบก (จบ.)
กรมสวัสดิการทหารบก (สก.ทบ.)
กรมดุริยางค์ทหารบก (ดย.ทบ.)
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.
ทบ.)
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)
สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก (สธน.ทบ.)
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก (ศซบ.ทบ.)
กรมการทหารช่าง (กช.)
กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.)
กรมแพทย์ทหารบก (พบ.)

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
จำนวน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน

กองทัพภาคที่ 1
กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

1
1
1
1
1

กองพลทหารราบที่ 2-7,9,11,15
กองทัพภาคที่ 2-4
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
กองพลรบพิเศษที่ 1
ศูนย์สงครามพิเศษ

9
3
1
1
1

ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

1

มณฑลทหารบกที่ 12-19,21-29,31-39,4146,210,310

34

มณฑลทหารบกที่ 11

1
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ส่วนราชการ
กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.)
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)
กรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.)
กรมการทหารสื่อสาร (สส.)
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.)
ศูนย์การบินทหารบก (ศบบ.)
กองทัพเรือไทย
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กร.ทร.)
สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ (สปช.ทร.)
กรมการเงินทหารเรือ (กง.ทร.)
กรมจเรทหารเรือ (จร.ทร.)
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ (สตน.ทร.)
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ (สยป.ทร.)
สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ (สธน.ทร.)
กรมอู่ทหารเรือ (อร.)
กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.)
กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.)
กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.)
กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.)

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
จำนวน

ฐานทัพเรือในพื้นที่ กทม.

8

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน

ฐานทัพเรือภาคตะวันออก
ฐานทัพเรือภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ฐานทัพเรือภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ฐานทัพเรือในพื้นที่อื่น ๆ

14
8
4
17
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ส่วนราชการ
กรมอุทกศาสตร์ (อศ.)
กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.)
กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.)
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.)
กองทัพอากาศไทย
สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
กรมสารบรรณทหารอากาศ
กรมกำลังพลทหารอากาศ
กรมข่าวทหารอากาศ
กรมยุทธการทหารอากาศ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
กรมการเงินทหารอากาศ
กรมจเรทหารอากาศ
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
กรมช่างอากาศ

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
จำนวน

กองบิน 6
ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศกรุงเทพ
หน่วยในระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี ดอน
เมือง

1
1
1

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน

กองบิน 1-5,7,21,23,46,41,56
โรงเรียนการบิน กำแพงแสน
หน่วยในระบบป้องกันทางอากาศ

11
1
15

หน่วยในระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี
ฝูงบินอิสระปฏิบัตริ าชการสนาม

4
9

150

ส่วนราชการ
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ
กรมพลาธิการทหารอากาศ
กรมช่างโยธาทหารอากาศ
กรมขนส่งทหารอากาศ
60 หน่วยงาน

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ใน กทม.)
หน่วยงาน
จำนวน

18

หน่วยงานระดับพื้นที่ (ภูมภิ าค)
หน่วยงาน
จำนวน

132
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ข้อมูลมหาวิทยาลัยของรัฐ
จังหวัด
กรุงเทพฯ

สถาบัน

สังกัด

มหาวิทยาลัย/สถาบันแม่ข่าย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อว.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อว.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อว.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อว.

(ม.ในกํากับของรัฐ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อว.

(ม.ในกํากับของรัฐ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อว.

(ม.ในกํากับของรัฐ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อว.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อว.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อว.

มหาวิทยาลัยมหิดล

อว.

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อว.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

อว.

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

อว.

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อว.

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วธ.

วิทยาลัยชุมชนกรุงเทพมหานคร

กทม.

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

สภากาชาด
ไทย

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กทม.

(ม.ในกํากับของรัฐ)

(ม.ในกํากับของรัฐ)

(ม.ในกํากับของรัฐ)

(ม.ในกํากับของรัฐ) พ.ร.บ.25 พ.ค.2555

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
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จังหวัด

สถาบัน
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

สังกัด
ตํารวจ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

สธ.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

สธ.

โรงเรียนนายเรืออากาศ

กลาโหม

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

กลาโหม

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

กลาโหม

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ

กลาโหม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

กลาโหม

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

กลาโหม

ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

คมนาคม

สถาบันการบินพลเรือน

คมนาคม

สถาบันการพลศึกษา

มหาวิทยาลัย/สถาบันแม่ข่าย

กก

สุมทรปราการ

โรงเรียนนายเรือ

ชัยนาท

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

สธ.

นครปฐม

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อว.

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตศาลายา

อว.

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขตกําแพงแสน

อว.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อว.

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

อว.

โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
นนทบุรี

ปทุมธานี

กลาโหม

(ม.ในกํากับของรัฐ)

ตํารวจ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อว.

ศูนย์นนทบุรี (พื้นที;จัดการศึกษา)

อว.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

สธ.

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิ
เษก

สธ.

วิทยาลัยชลประทาน

กษ

ศูนย์รังสิต

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

อว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อว.

ศูนย์หันตรา (สํานักงานอธิการบดี)

อว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม

วิทยาเขตสารสนเทศลพบุรี(มติ ครม.) สถานีวิจยั

อว.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อว.

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

กก.

วิทยาลัยชุมชน

อว.

วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

สธ.

วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

สธ.

อ่างทอง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

กก.

กำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

อว.

วิทยาเขตสารสนเทศกําแพงเพชร (มติ ครม.)

อว.

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อว.

(ม.ในกํากับของรัฐ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อว.

สํานักงานบริหาร

อว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขยายพื้นที่การสอน

อว.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อว.

(ม.ในกํากับของรัฐ)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อว.

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

กก.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

สธ.

สํานักงานบริหาร

อว.

วิทยาลัยชุมชนตาก

อว.

วิทยาเขตสารสนเทศ นครสวรรค์ (มติ ครม.)

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

อว.

พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์วาสุกรี (พื้นที;จัดการศึกษา)
ลพบุรี

สมุทรสาคร

สระบุรี

เชียงราย

เชียงใหม่

ตาก

นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยมหิดล
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มหาวิทยาลัย/สถาบันแม่ข่าย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์

สธ.

สถาบันเทคโนโลยีชั4นสูง

อว.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

สำนักงานบริหาร

อว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยชุมชน

ศธ

พิจิตร

วิทยาลัยชุมชน

ศธ

พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อว.

สํานักงานบริหาร

อว.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

สธ.

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

สธ.

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบูรณ์ (มติ ครม.)

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อว.

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

กก.

ขยายพื้นที่การสอน (มติ ครม.)

อว.

วิทยาลัยชุมชน

อว.

วิทยาลัยชุมชน

อว.

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาเขตสารสนเทศ ลําปาง (มติ ครม.)

อว.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

อว.

สํานักงานบริหาร

อว.

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลําปาง

กก.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง

สธ.

สุโขทัย

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

กก.

ลําพูน

ขยายพื4นที5การสอน

อว.

อุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อว.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

สธ.

อุทัยธานี

วิทยาลัยชุมชน

ศธ

พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

อว.

น่าน

เพชรบูรณ์

แพร่

แม่ฮ่องสอน

ลําปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยแม่โจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

(ม.ในกํากับ) มน.วิทยาเขตพะเยา(เดิม)
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

สธ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

อว.

วิทยาเขตกาฬสินธุ์

อว.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อว.

วิทยาเขตขอนแก่น

อว.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

สธ.

วิทยาลัยการสาธารสุขสิรินธร ขอนแก่น

สธ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

อว.

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

กก.

ยโสธร

วิทยาลัยชุมชน

อว.

นครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม

อว.

(หลอมรวม)

นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อว.

(ม.ในกํากับของรัฐ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ศธ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

สธ.

วิทยาเขตสารสนเทศ บุรีรัมย์ (มติ ครม.)

อว.

วิทยาลัยชุมชน

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อว.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อว.

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

กก.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีมหาสารคาม

สธ.

มุกดาหาร

วิทยาลัยชุมชน

ศธ

ร้อยเอ็ด

วิทยาเขตสารสนเทศร้อยเอ็ด (มติ ครม.)

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศธ

เลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อว.

ศรีสะเกษ

สถาบันเทคโนโลยีชั<นสูง

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อว.

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัย/สถาบันแม่ข่าย

สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยศรีสะเกษ

กก.

วิทยาเขตสารสนเทศสกลนคร (มติ ครม.)

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อว.

วิทยาเขตสกลนคร

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อว.

วิทยาเขตสุรินทร์

อว.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

สธ.

หนองคาย

วิทยาเขตสารสนเทศหนองคาย (มติ ครม.)

อว.

หนองบัวลําภู

วิทยาลัยชุมชน

อว.

อุดรธานี

วิทยาเขตสารสนเทศ อุดรธานี

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อว.

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

กก.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

สธ.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อว.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

สธ.

วิทยาลัยการสาธารสุขสิรินธร อุบลราชธานี

สธ.

อํานาจเจริญ

วิทยาเขตสารสนเทศ อํานาจเจริญ (มติ ครม.)

อว.

มหาวิทยาลัยมหิดล

กระบี่

วิทยาเขตสารสนเทศ กระบี# (ไม่ดําเนินการต่อ)

อว.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันการพลศึกษา กระบี#

กก.

วิทยาเขตสารสนเทศชุมพร (มติ ครม.) อ.ประทิว

อว.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ขยายพื้นที่การสอน อ.ละแม (กกอ.รับทราบ)

อว.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

กก.

วิทยาเขตสารสนเทศตรัง (มติ ครม.)

อว.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง (มติ ครม.)

อว.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาเขตตรัง

อว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

กก.

สกลนคร

สุรินทร์

อุบลราชธานี

ชุมพร

ตรัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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มหาวิทยาลัย/สถาบันแม่ข่าย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

สธ.

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง

สธ.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อว.

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

อว.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

สธ.

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อว.

วิทยาลัยชุมชน

อว.

วิทยาเขตปัตตานี

อว.

วิทยาลัยชุมชน

อว.

พังงา

วิทยาลัยชุมชน

อว.

พัทลุง

วิทยาเขตพัทลุง (ขยายพื5นที#การสอน)

อว.

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภูเก็ต

วิทยาเขตภูเก็ต

อว.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อว.

วิทยาลัยชุมชน

อว.

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

สธ.

นครศรีธรรมราช

นราธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

(ม.ในกํากับของรัฐ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา

สธ.

ระนอง

วิทยาลัยชุมชน

อว.

สงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

อว.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อว.

(ม.ในกํากับของรัฐ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อว.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

สธ.

วิทยาลัยชุมชน (เทพา)

อว.

วิทยาเขตสตูล อ.ละงู (มติ ครม.+กพต.)

อว.

วิทยาลัยชุมชน

อว.

สตูล

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (อ.ละงู)
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วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (มติ ครม.)

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อว.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

สธ.

วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี (มติ ครม.)

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

อว.

วิทยาเขตจันทบุรี

อว.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระปกเกล้าจันทบุรี

สธ.

ฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อว.

ชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา

อว.

(ม.ในกํากับของรัฐ)

วิทยาเขตสารสนเทศ ชลบุรี (มติ ครม.)

อว.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาเขตศรีราชา

อว.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

อว.

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

กก.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

สธ.

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี

สธ.

ตราด

วิทยาลัยชุมชน

อว.

นครนายก

วิทยาเขตองครักษ์

อว.

จันทบุรี

ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์

กลาโหม

ปราจีนบุรี

วิทยาเขตสารสนเทศ ปราจีนบุรี (มติ ครม.)

อว.

สถาบันเทคโนฯ พระนครเหนือ

ระยอง

วิทยาเขตระยอง (มติ ครม.)

อว.

มหาวิทยาลัยเทคโนฯ พระนครเหนือ

สระแก้ว

วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว (มติ ครม.)

อว.

มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยชุมชน

อว.

วิทยาเขตสารสนเทศ กาญจนบุรี (มติ ครม.)

อว.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อว.

ประจวบคีรีขันธ์

วิทยาเขต วังไกลกังวล

อว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร์

เพชรบุรี

วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี (มติ ครม.)

อว.

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อว.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระจอมเกล้า เพชรบุรี

สธ.

กาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล
ราชมงคล
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จังหวัด
ราชบุรี

สุพรรณบุรี

สถาบัน

สังกัด

มหาวิทยาลัย/สถาบันแม่ข่าย

วิทยาเขตสารสนเทศ ราชบุรี (มติ ครม.)

อว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

อว.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีวัช

สธ.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

สธ.

วิทยาเขตสารสนเทศสุพรรณบุรี (มติ ครม.)

อว.

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

กก.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

สธ.

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี

สธ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ: ข้อมูลจากเอกสารสรุปข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาจำแนกตามภาคและจังหวัด
ของสำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา (จัดทำเมื่อ 8 เมษายน 2558)
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ผนวก ง
แบบสำรวจทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่มีต่อค่านิยม
หรือมาตรฐานทางจริยธรรม
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