
คุณธรรมเป้าหมาย 

วีรวิท  คงศักด์ิ 

 มีค าถามอยู่เสมอว่า ประเทศไทยเป็นเมืองที่คนส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ และมีการส่งเสริม

คุณธรรมที่กระท าในระดับชาติ แต่ท าไมจึงมีพฤติกรรมที่สะท้อนการขาดคุณธรรมอยู่เนืองๆ ไม่เว้นแม้กระทั่ง

องค์กรที่ประกาศตนว่าเป็น “องค์กรคุณธรรม” 

 เร่ืองน้ีต้องยอมรับว่า “จริง” เพราะคติโบราณได้บอกว่า “ปลาตัวเดียวเน่า ท าให้เหมน็ไปทั้งข้อง” 

 ตัวอย่างเช่น ธนาคารแห่งหน่ึงที่มีช่ือเสยีงมาก มีพนักงานเพียงคนเดียวแอบถอนเงินของลูกค้าในบัญชี

ที่ไม่เคล่ือนไหวไปใช้ เม่ือความปรากฏต่อสาธารณะ ลูกค้าทุกคนขาดความไว้ใจอยากถอนเงินจากธนาคารน้ัน 

 หรือส่วนราชการหน่ึงท าเอกสารสทิธิ์อนัเป็นเทจ็ให้กบัประชาชนเพียงไม่กี่ราย แต่ผลที่เกดิขึ้นท าให้

ประชาชนทั่วไปที่ได้รับเอกสารสทิธิ์จากหน่วยงานน้ัน ขาดความเช่ือม่ันว่า เอกสารสทิธิ์ที่ตนถอือยู่น้ันเป็นของ

จริงหรือไม่ และจะมีผลทางกฎหมายต่อตนหรือไม่ในอนาคต 

 หรือหน่วยงานหน่ึงของรัฐ ประชาชนไม่กล้าไปติดต่องานคนเดียวต้องมีเพ่ือนไปด้วย เพราะกลัวว่าอาจ

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนถงึขั้นตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา 

 ปรากฎการณ์เหล่านี้มีอกีมากมายในสงัคมไทยจากการใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ ท าให้ประชาชน 

“ขาดความเชื่อถอื ศรัทธา และไว้วางใจ” บคุคลและหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีเกดิจากความ

บกพร่องเร่ือง “คุณธรรม” หรือความดีในจิตใจที่ท าให้เกดิประโยชน์ต่อผู้อื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงมีหน้าที่

ให้บริการประชาชน 

 ด้วยเหตุน้ี แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ซ่ึงได้รับความ

เหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐก าหนด “คุณธรรม

เป้าหมาย” เพ่ือใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 

พร้อมกบัแนะน าให้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในหน่วยงาน เปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัเองจน

เกดิ “ปฏญิญาคุณธรรม” แบบ “ระเบิดจากข้างใน” โดยก าหนดว่า “เราจะท าอะไร และจะไม่ท าอะไร” 

จากน้ันควรน าวงจรเดมม่ิง PDCA. (Plan Do Check Action) มาใช้ เพ่ือให้ปฏญิญาคุณธรรมที่ร่วมกนัคิดเกดิ

เป็น “มาตรฐานจริยธรรม” อนัศักด์ิสทิธิ์ที่ทุกคนมุ่งม่ันน าไปปฏบิัติให้เกดิ “คุณธรรมเป้าหมาย” อย่างยั่งยืน 

 ขณะเดียวกนั ได้เชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนให้ร่วมท ากจิกรรมดังกล่าวด้วย โดย

ก าหนดให้มีการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม อ าเภอคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และชุมชน

คุณธรรม เป็น “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” “องค์กรคุณธรรม” และ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ต้ังแต่

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 จากการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ มาสองปีเศษ พบว่า องค์กรที่ร่วม

กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมยังขาดความเข้าใจความส าคัญของ “คุณธรรมเป้าหมาย” และไม่ได้น าวงจรเดมม่ิง

มาใช้ในการพัฒนามาตรฐานจริยธรรม รวมถงึการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรในการท ากจิกรรมยังมีจ ากดั  



 ด้วยเหตุน้ีอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้ให้นิยาม “คุณธรรม

เป้าหมาย” เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐท ากจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมในปี ๒๕๖๒ ว่า  

“เป็นคุณธรรมความดีงามที่ส  าคัญยิ่งซ่ึงทุกคนในหน่วยงาน ต้องยึดถอืเป็นความคิดและน าไปสู่การ

ปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือด ารงไว้ซ่ึงความเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจต่อตนเองและองค์กรของบุคคลทั่วไป”  

ทั้งน้ี เน่ืองจากการละเมิดคุณธรรมนี้จะท าให้การมีปฏสิมัพันธก์บัผู้รับบริการ ไม่ตอบสนองความ

คาดหวัง หรืออาจมีผลเสยีหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ซ่ึงมีผลให้เสือ่มศรัทธาต่อองค์กร 

ส าหรับการจัดกจิกรรมเพ่ือให้เกดิผลอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวิถชีีวิตน้ัน หน่วยงานควรแนะน าให้ผู้ร่วม

กจิกรรมหารือกนัก าหนดการนัดหมายท ากิจกรรมเป็นประจ า เช่น พบกนัทุกวันจันทร์เวลา ๑๒.๓๐ เป็นต้น  

ก าหนดนัดหมายน้ี เป็นข้อตกลงพ้ืนฐานที่สะท้อนความมุ่งม่ันในการท ากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซ่ึง

จะเป็นตัวช้ีวัดส าคัญที่จะคัดเลือกเป็น “องค์กรคุณธรรม” เน่ืองจากสะท้อนความมี “วินัย” ของผู้ร่วมกจิกรรม 

ในช่วงแรกๆ ของการท ากจิกรรม ผู้รับผดิชอบควรแนะน าให้กลุ่มกจิกรรมระดมสมองหา “ปัญหาที่

อยากแก้” ด้วยการเร่ิมคิดจากบทเรียนที่ผ่านมาองค์กรได้รับการร้องเรียนเร่ืองใดบ้าง แล้วน ามาคัดเลือกว่า 

ปัญหาใดที่มีความรุนแรงสงูสดุที่เกดิจากพฤติกรรมของคนในองค์กรเพียง ๑ ปัญหา 

เช่น สถานีต ารวจภธูรนาขยาด จังหวัดพัทลุง เลือกปัญหา “ท าไมประชาชนไม่ไว้ใจและหวาดกลัว

ต ารวจ” เป็นต้น 

จากปัญหาดังกล่าว สมาชิกของกลุ่มจะระดมมองค้นหา “ความดีที่อยากท า” เพ่ือแก้ไขปัญหานั้น โดย

เร่ิมจากการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองอย่างไรจึงลดปัญหาได้ เพ่ือวางแผนการปรับปรุงพฤติกรรมของคน

ในองค์กร (Plan) 

แนวคิดในการปรับปรุงพฤติกรรมตนเองที่ผ่านการ “แลกเปล่ียนเรียนรู้” จากการท ากจิกรรมน้ี จะ

ได้รับการพัฒนาเป็น “ข้อตกลงคุณธรรม” ขั้นต้น เพ่ือน าไปทดลองปฏบิัติตามแนวคิดของเดมมิ่งในขั้น Do 

เม่ือทดลองปฏบิัติอย่างจริงจังไประยะหน่ึง กลุ่มจะประเมินผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนใน

กลุ่ม เพ่ือปรับปรุงข้อตกลงให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรม หรือเป็นขั้น Check ของเดมม่ิง  

ในขั้นสดุท้ายเม่ือกลุ่มมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่น าไปสู่การด ารงรักษา “คุณธรรมเป้าหมาย” ได้

แล้ว จึงร่วมกนัก าหนด “ปฎิญญาคุณธรรม” ที่ทุกคนเหน็พ้องต้องกันว่าต้องปฏบิัติ (Do) และไม่ปฏบิัติ (Don’t) 

ส าหรับกติกาของการประชุมร่วมกนัของกลุ่มน้ัน อย่างน้อยที่สดุควรมีอย่างน้อย ๓ ประการ คือ คิด

เชิงบวก คิดถงึอนาคต และเร่ิมเปล่ียนแปลงการกระท าของตนเอง 

ส่วนการใช้เวลาในการประชุมกลุ่มแต่ละคร้ังไม่ควรใช้เวลานานเกินไป ระยะเวลาที่เหมาะสมของการ

ประชุมไม่ควรเกนิ ๑ ชั่วโมง เมื่อหมดเวลาผู้ประสานงานกลุ่มควรแนะน าให้ทุกคนกลับไปคิดเป็นการบ้านและ

น ามาเสนอในการประชุมกลุ่มในสปัดาห์ถดัไป จนได้ “ปฎิญญาคุณธรรม” ที่ทุกคนเหน็พ้องต้องกนั 

เพ่ือให้เกดิพันธะสญัญาในการน าไปสู่การปฏบิัติ หน่วยงานควรท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อกัษรโดย

ให้ทุกคนที่ร่วมกจิกรรมลงช่ือด้วย  

พร้อมกบัติดประกาศ “คุณธรรมเป้าหมาย” และ“จะท าอะไรและไม่ท าอะไร (Do & Don’t)” ที่ส  านักงาน

ของหน่วยงานให้เหน็เด่นชัด เพ่ือเป็นพันธะสญัญาต่อผู้รับบริการด้วย 



หลังจากน้ัน ผู้น าองค์กรควรเชิญชวนให้มีกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง เช่น น าความดีงามที่องค์กรเคย

ปฏบิัติจนได้รับการยกย่องมาช่วยกนัหาว่า “ท าอย่างไรที่พวกเราจะด ารงรักษาความดีน้ีได้” เพ่ือเป็นคุณธรรม

เป้าหมายอนัใหม่ที่ทุกคนจะช่วยกนัก าหนดพฤติกรรมอนัพึงประสงค์ในรูปของ Do & Don’t ต่อไปอกี 

ส าหรับขั้นตอนการปฎิบัติในขั้นต้นเพ่ือให้ได้รับการยกย่องเป็น “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” น้ัน 

หน่วยงานต้องด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ๓ ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ ๑ รวมตัวกนัมากกว่าคร่ึงหน่ึงของคนในองค์กรว่า “จะร่วมกจิกรรมองค์กรคุณธรรม” 

ขั้นที่ ๒ ร่วมกนัก าหนด “คุณธรรมเป้าหมาย” จาก “ปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากท า”  

ขั้นที่ ๓ ก าหนดแผนการปฏบิัติตาม PDCA เพ่ือให้เกดิ “ปฎิญญาคุณธรรม” แบบ “ระเบิดจากข้างใน” 

เมื่อได้รับการยกย่องเป็น “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” แล้ว หน่วยงานควรท ากจิกรรมต่อตามคู่มือที่

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมก าหนด เพ่ือยกระดับเป็น “องค์กรคุณธรรม” และ“องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” 

อย่างไรกดี็ ปัจจัยของความส าเรจ็ของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมน้ีอยู่ที่ การสนับสนุนของผู้น าองค์กร

เพ่ือให้มีการท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ืองจนตกผลึกความคิดเหน็ของกลุ่ม และยอมรับน าปฏญิญาคุณธรรมไป

ปฏบิัติเพ่ือเป็นแบบอย่างให้กบัคนในหน่วยงาน  

ทั้งน้ี เพราะผลผลิตของการท ากจิกรรมน้ีจะเป็น “มาตรฐานจริยธรรม” ที่เกดิจากคนในองค์กรเอง ท า

ให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าซ่ึงทุกคนในองค์กรพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏบิัติจนเป็น “วัฒนธรรมองค์กร”  

“ความเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจ” จากประชาชนผู้รับบริการกจ็ะกลับมาสู่หน่วยงานคุณธรรมอย่าง

มั่นคงและยั่งยืน  

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

เขียนให้สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า 

๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 


