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การบรรยายเรื่อง
“ประสบการณและขอเสนอแนะในการนําพฤติกรรมทางจริยธรรม
ไปบังคับใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล”
โดย อาจารยชวัลณัฐ เหลาพูนพัฒน
วิทยากรและที่ปรึกษาบริษัท เอนริช พีเพิล โพเทนเชี่ยล จํากัด
บรรยายใหแกขาราชการสํานักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
จัดโดย ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ.
***************

ประเด็นการบรรยาย
 พฤติกรรมทางจริยธรรม คืออะไร
 เครื่องมือทางจิตวิทยาทีน่ ํามาใชในการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม
 มาตรการการสงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย

๑. พฤติกรรมทางจริยธรรม คือ อะไร
๑.๑ พฤติ ก รรมทางจริ ยธรรม ก็คือ พฤติ ก รรมทั้งหลายที่กํา หนดไว ในประมวลจริ ย ธรรม
ขาราชการพลเรือน หรือในสมรรถนะดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) ซึ่งจะ
นํามาเปนกรอบการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลได
๑.๒ ปจจัยทีส่ งผลตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษย ประกอบดวย ๓ สวน คือ
(๑) ปจจัยดานความรูความเขาใจ ในการใหความรูความเขาใจ ตองมุงหมายใหเกิด
ความเขาใจ ๓ หัวขอ คือ ทําไปทําไม (Why) ทําอยางไร (How) และทําอะไร (What)
 Why : หมายถึง การชี้แจงใหเกิดความเขาใจในอุดมการณ / หลักการที่ถูกตอง
 How : หมายถึง การชี้แจงถึงพฤติกรรมหรือวิธีการทําใหเกิดพฤติกรรม
 What : หมายถึง การชี้แจงวา เมื่อปฏิบัติแลวจะไดผลผลิต ผลลัพธอยางไร
ที่ผานมาเรามักใหความสําคัญกับ Why คอนขางนอย มีนักวิชาการบางคนที่กลาวถึง
แนวคิดที่วา “Start with Why” โดยใหนึกถึงเสมอเลยวาทําไปทําไมกอน แลวคอยไปดูวาทําอยางไร (How)
และทําอะไร (What) การเริ่มตนที่ Why ก็เพื่อชี้ใหเห็นถึงความสําคัญหรือประโยชนที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติ
ตามพฤติกรรมนั้น ซึ่งจะมีสวนชวยใหบุคคลเกิดความตระหนักรูไดมากขึ้น
รู

เห็นความสําคัญ/ประโยชน

ตระหนัก

๒

(๒) ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย
(๒.๑) เปาหมายหรืออุดมการณในชีวิต (Public Mindset) โดยเฉพาะผูที่เลือก
เขารับราชการที่จริงแลวมีเปาหมายหรืออุดมการณหรือไม ซึ่งอาจสะทอนไดถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
บุคคลนั้น
(๒.๒) ความตองการในการรับราชการ (Public Mindset) เปนสิ่งที่หนึ่งที่มี
ความสําคัญ จากประสบการณของวิทยากรที่ไดไปบรรยายใหแกขาราชการกลุมหนึ่งและไดเคยตั้งคําถามวา
อะไรที่เปนสาเหตุใหเขาเหลานั้นมารับราชการ มากกวาครึ่งหนึ่งตอบวามีความตองการความมั่นคงในอาชีพ
ดังนั้น ก็คาดหมายไดวาหัวใจของการมารับราชการของคนกลุมนี้จึงเนนที่ความมั่นคงในอาชีพ และเมื่อไรก็
ตามที่ต นเองรู สึ กว า ขาดความมั่ น คงในอาชี พ ก็อ าจพร อ มที่ จ ะทํา อะไรที่เ สี่ ย งต อ ความไมถู กไมค วร ซึ่ งใน
ตางประเทศไดมีการใชแบบประเมินเรื่อง Public Mind set นี้มาใชเปนเวลานานแลว
(๒.๓) คานิยมในการใชชีวิต เปนปจจัยหนึ่งที่สามารถบั่นทอนหรือกลายเปนตัวเรา
ที่ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปได เชน ความฟุงเฟอ การใชเงินเกินตัว ดังนั้นปจจุบันประเทศไทย
รวมทั้งระบบราชการจึงไดพยายามเสริมสรางคานิยมการใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
เปนเครื่องชี้นําคานิยมการใชชีวิตของไทย
(๒.๔) บุคลิกภาพพื้นฐาน (Personality) อาทิ การมุงผลสัมฤทธิ์ / ความมั่นใจใน
ตนเอง / ความยืดหยุน / กลาเสี่ยง / หลงตัวเอง / มีความคิดแบบสุดโตง / การยอมตาม / ประนีประนอม/
เอาตัวรอด / ขาดความมั่นคงทางจิตใจ ฯลฯ ซึ่งหลายหนวยงานมีการวัดคุณลักษณะสวนบุคคลเพื่อตอบโจทย
พฤติกรรมทางจริยธรรมดวย ความสําคัญของการประเมินบุคลิกภาพพื้นฐาน เชน ถาเราอยากไดขาราชการที่
มุงผลสัมฤทธิ์ ทํางานสําเร็จ แตถาบังเอิญไดคนที่มุงผลสัมฤทธิ์มากเกินไปก็อาจมีโอกาสที่จะทําอะไรขามเขาสู
โซนสีเทาเพื่อใหตนเองสําเร็จได คนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากก็มีแนวโนมที่จะไมฟงคนอื่น สนใจแตความคิดของ
ตัวเองฝายเดียว แตถาเปนคนยืดหยุนสูงเกินไป ปรับตัวเกงเกินไป กลาเสี่ยง หรือหลงตัวเอง ขณะเดียวกันก็มุง
ผลสัมฤทธิ์ดวย ก็เปนสูตรของ CEO ที่เห็นได อยางเชน นายกรัฐมนตรีไทยในอดีตทานหนึ่งดวยคุณลักษณะ
พื้นฐานที่ผสมผสานกันดังกลาวก็มีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนได คนบางคนมีความคิดสุดโตงมาก เชน
ขาวกับดํา หรือขวากับซาย รวมถึงการมีบุคลิกภาพที่ตรงกันขามกับความรูสึกของคนทั่วไป หรือคนที่ยอมทํา
ตามมากเกินไป เชน เจานายสั่งมาก็ยอมทําทุกอยางไมวาจะมีความถูกตองชอบธรรมหรือไม บางคนมีความ
ประนีประนอม หรือมีบุคลิกภาพแบบเอาตัวรอด หรือแมแตคนที่ขาดความมั่นคงทางจิตใจ ก็มีแนวโนมที่จะมี
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนได จึงอาจกลาวไดวาบุคลิกภาพพื้นฐานเปนตัวควบคุมบุคคลวาจะสามารถดํารงตนอยางมี
จริยธรรมไดมากนอยเพียงใด
(๓) ปจจัยดานสถานการณ มีความเชื่อวาคนเรา ๙๐ % ขึ้นไปถาไมมีสถานการณบังคับ
โอกาสที่จ ะแสดงพฤติกรรมเบี่ ย งเบนน อยมาก เหมือนอยู ดี ๆ จะคิด ขึ้นมาเองว าวั น นี้อยากจะโกงโดยไมมี
เหตุการณแวดลอมก็คงไมใช ปจจัยดานสถานการณ อาจมาจากองคกรเอง เชน หัวหนาบีบบังคับ วัฒนธรรม
องคก ร หรื อ ระบบเป ด ช อ งเป ด โอกาสให ตลอดจนสถานการณ ส ว นบุ ค คล เช น ติ ด การพนั น เจ็ บ ป ว ย

๓

ครอบครั ว มีห นี้ สิ น ซึ่งเมื่อ มีป จ จั ย ที่ส ร า งความกดดั น ทั้งหลาย ก็ ขึ้น อยู ว าบุ คคลนั้ น จะแสดงออกในแต ล ะ
สถานการณอยางไร
เมื่อนําปจจัยดานความรู ดานสถานการณ และการแสดงออก มาประกอบกัน ก็อาจวิเคราะห
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลออกไดเปน ๘ กรณี ดังนี้
๘ กรณี ในการวิเคราะหพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
กรณีที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ความรู
เขาใจ
เขาใจ
ไมเขาใจ
ไมเขาใจ
เขาใจ
เขาใจ
ไมเขาใจ
ไมเขาใจ

สถานการณ
เกื้อหนุน
ไมเกื้อหนุน
เกื้อหนุน
ไมเกื้อหนุน
เกื้อหนุน
ไมเกื้อหนุน
เกื้อหนุน
ไมเกื้อหนุน

หมายเหตุ ความรูความเขาใจ
สถานการณ
การแสดงออก

การแสดงออก
ทําตาม
ทําตาม
ทําตาม
ทําตาม
ไมทําตาม
ไมทําตาม
ไมทําตาม
ไมทําตาม

สาเหตุ
ทําดวยความเขาใจ
ยึดมั่นในอุดมการณ/วิธีการ
ทําตามสิ่งที่เห็น
สัญชาตญาณ/จิตสํานึก
อยากแกแคน/ผิดหวังรุนแรง
ถูกบังคับ/หาทางออกที่ดีไมได
ทําโดยไมร/ู เจตนาจงใจฝาฝน
ทําโดยไมร/ู รูเทาไมถึงการณ

หมายถึง มีความรูและเขาใจในพฤติกรรมทางจริยธรรมนั้นหรือไม
หมายถึง มีปจจัยเกื้อหนุนใหเกิดพฤติกรรมทางจริยธรรมนั้นหรือไม
หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมนั้นหรือไม
การวิเคราะหการแสดงพฤติกรรมทางจริยธรรม

ความรู

เขาใจ

กรณี
๑

ไมเขาใจ

ความรู
เขาใจ

สถานการณ

เกื้อหนุน

ไมเกื้อหนุน

กรณีที่ 1
สถานการณ
การแสดงออก
เกื้อหนุน
ทําตาม

การแสดงออก

ทําตาม

สาเหตุ
ทําดวยความเขาใจ

ไมทําตาม

๔

กรณีนบี้ ุคคลมีความรูความเขาใจตอพฤติกรรมทางจริยธรรมนั้น รวมทั้งมีสถานการณเกื้อหนุนให
กระทํา เชน มีระบบ หรือแนวทางสงเสริมพฤติกรรมดังกลาวและบุคคลก็กระทําพฤติกรรมจริยธรรมนั้น แสดง
ใหเห็นวาบุคคลแสดงพฤติกรรมดวยความรูความเขาใจและมีสภาพแวดลอมที่ใหการสนับสนุน
กรณีที่ ๒
กรณี
๒

ความรู
เขาใจ

สถานการณ
ไมเกื้อหนุน

การแสดงออก
ทําตาม

สาเหตุ
ยึดมั่นในอุดมการณ/วิธีการ

กรณีนี้ บุคคลมีความเขาใจตอการแสดงพฤติกรรมนั้น แมสถานการณจะไมเกื้อหนุน แตบุคคลก็
ยังคงแสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมนั้นตอไป การแสดงพฤติกรรมดังกลาวอาจเทียบไดกับการมีสมรรถนะดาน
การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรมและจริยธรรมในขั้น ๔-๕ ซึ่งอยูในระดับสูงที่วา ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
แมวาจะทําใหตนเองเดือดรอน แสดงวาเปนคนทีม่ ีความยึดมั่นในอุดมการณและมีวิธีที่จะจัดการในเรื่องนี้ ซึ่งถือ
วาเปนเรื่องที่นาสนใจ
การมีวิธีการจัดการถือวาเปนสวนหนึ่งของคุณลักษณะสวนบุคคล ในสถานการณที่ตึงเครียดเขา
สามารถคิดหาวิธี หรือคิดหาทางออกไดอยางถูกตองหรือไม ซึ่งถาเขาคิดหาทางออกไมไดก็อาจตองทําไป
ตามที่สถานการณบังคับ

การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
อุทิศตนเพื่อความยุติธรรม ยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของประเทศชาติ
แมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน หรืออาจเสีย่ งภัยตอชีวิต
ยีนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูในสถานการณที่อาจ
มีความยากลําบาก กลาตัดสินใจปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตองเปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจใหแกผูเสียประโยชน
ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาขาราชการ ไมเบี่ยงเบนดวยอคติ หรือ
ผลประโยชน กลารับผิดและรับชอบ เสียสละความสุขสวนตัวเพื่อใหเกิดประโยชนแกราชการ
มีสัจจะ รักษาคําพูด เชื่อถือได มีจติ สํานึกในความเปนขาราชการ
สุจริต ไมเลือกปฏิบตั ิ ถูกตองตามกฎหมาย และวินัย แสดงความเห็นตามหลักวิชาชีพ
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้

กรณี ตั ว อย า ง ครั้ ง หนึ่ ง ท า นวิ ษ ณุ เครื อ งาม ได ม าบรรยายในหลั ก สู ต รตามโครงการพั ฒ นา
นักบริหารระดับสูง : ผูบริหารสวนราชการ (นบส.๒) เมื่อหลายปทแี่ ลว ทานเลาถึงวิธีการหาทางออกที่จะทําให
ขาราชการสามารถยืนหยัดในความถูกตองไดภายใตสถานการณแวดลอมที่ไมดี เชน เมื่อมีการแทรกแซงทาง
การเมืองที่ทําใหตองกระทําสิ่งที่ผิดตอความชอบธรรม ซึ่งกลเม็ดเหลานี้ไมใชเรื่องที่จะหาหรือศึกษาไดทั่วไป

๕

และผูบริหารหลายคนตางก็มีวิธีการของตนเองในหลายรูปแบบที่จะทําใหตนเองรอดพนจากสถานการณกดดัน
ตางๆ ซึ่งมีไดสองแบบ คือ ทําใหรอดอยางยึดถือในอุดมการณ กับ ทําใหรอดแบบขอไปที
เมื่อ ๓-๔ ปที่แลว วิทยากรไดมีโอกาสไปเปนที่ปรึกษาใหกับบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ซึ่งในคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ (Board) มีอดีตปลัดกระทรวงทานหนึ่งเปนกรรมการดวย และไดรวมกันหารือกันเกี่ยวกับเรื่องความ
ซื่อสัต ย และจริ ยธรรม ซึ่งทานได ให ความเห็ นว าการเป นผู บริ ห ารที่มีความผูซื่อสั ต ย สุจ ริ ตนั้ น เป นไปไมได
เพราะจากประสบการณการเป น ปลั ด กระทรวงไม ส ามารถที่จ ะทํา อะไรได อย างตรงไปตรงมาในทุก กรณี
ซึ่งวิทยากรไดเสริมวาระบบราชการไดกําหนดไวใหมีสมรรถนะเรื่องนี้ใน Integrity ซึ่งอดีตปลัดกระทรวง
ทานนั้น เห็นวาทานไมเชื่อในการวัดสมรรถนะเรื่องนี้ และเห็นวาถาจะเติบโตในราชการก็ไมจําเปนตองประเมิน
เรื่องความซื่อสัตยเพราะไมเชื่อวาจะมีอยูจริง วิทยากรเห็นวาหากผูบริหารมีความเชื่อเชนนั้นก็คงยากที่จะ
สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมทางจริยธรรม และสันนิษฐานไดวาผูบริหารทานนี้อาจเลือกใชวิธีการเพื่อรักษาตัวเอง
ใหรอดแบบไมตรงไปตรงมา หรือใชวิธีการพลิกแพลง หรือพูดอยางทําอยาง ถาเปนกรณีอยางนี้ก็ถือวาเปนเรื่อง
วิธีการของแตละคน ซึ่งเห็นวาควรมีการติดอาวุธใหแตละคนสามารรถจัดการในสถานการณตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง
กรณี
๓

ความรู
ไมเขาใจ

กรณีที่ ๓
สถานการณ
การแสดงออก
เกื้อหนุน
ทําตาม

สาเหตุ
ทําตามสิ่งที่เห็น

เปนกรณีที่บุคคลทําพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยที่ตัวเองก็ไมเขาใจ โดยมีกลไกและระบบบังคับให
ทํา จึงทําไปตามสิ่งที่เห็น เหมือนเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ทําตาม ๆ กันมาโดยไมรูวารากเหงาเปนมาอยางไร
กรณี
๔

ความรู
ไมเขาใจ

กรณีที่ ๔
สถานการณ
การแสดงออก
ไมเกื้อหนุน
ทําตาม

สาเหตุ
สัญชาตญาณ/จิตสํานึก

กรณีนี้ถือวาสุดยอดมาก คือ สิ่งที่ทําก็ไมรูไมเขาใจ และสถานการณก็ไมเกื้อหนุนใหทํา แตก็ทํา
พฤติกรรมนั้น แสดงบุคคลผูนี้ยอมทําเพราะสัญชาตญาณหรือจิตสํานึกลึกๆ ภายใน
กรณี
๕

ความรู
เขาใจ

กรณีที่ ๕
สถานการณ
การแสดงออก
เกื้อหนุน
ไมทําตาม

สาเหตุ
อยากแกแคน/ผิดหวังรุนแรง

กรณีนี้ผูทํารูและเขาใจพฤติกรรมนั้นเปนอยางดี รวมทั้งสถานการณก็มีระบบที่ใหการสนับสนุนที่ดี
ดวยเชนกัน แตกลับไมกระทําพฤติกรรมนั้น หรือที่เรียกวามีสาเหตุจาก ความอยากแกแคนหรือผิดหวังอยาง
รุนแรง สําหรับพฤติกรรมเชนนี้ในตางประเทศ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ เรียกวา “พฤติกรรม
การกอวินาศกรรมในองคกร” เชน มีความเกลียดและตองการแกแคนผูบังคับบัญชาเปนอยางมาก ก็เลยวางยา

๖

โดยกระทําการใหเกิดผลเสียหาย หรือบางเรื่องก็เปนที่มาของโศกนาฏกรรม โดยมีเรื่องจริงเลากันวากัปตัน
เครื่องบินรายหนึ่งมีอาการซึมเศราอยางมากอยากฆาตัวตาย เมื่อไปทําหนาที่ขับเครื่องบิน สุดทายก็คือพา
เครื่องบินไปตกเสียชีวิตทั้งลํา กลาวไดวาดวยความเสียใจและผิดหวังอยางรุนแรงจนรับไมไดจึงทําใหเขามี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกลาว
กรณีที่ ๖
กรณี
ความรู
สถานการณ
การแสดงออก
สาเหตุ
๖
เขาใจ
ไมเกื้อหนุน
ไมทําตาม
ถูกบังคับ/หาทางออกที่ดีไมได
กรณีนี้บุคคลมีความเขาใจในพฤติกรรมทางจริยธรรม แตสถานการณไมเกื้อหนุน เชน ถูกบังคับให
ตองทํา ก็เลยเลือกที่จะไมกระทําเนื่องจากหาวิธีจัดการที่ดีไมได
กรณี
๗

ความรู
ไมเขาใจ

กรณีที่ ๗
สถานการณ
การแสดงออก
เกื้อหนุน
ไมทําตาม

สาเหตุ
ทําโดยไมร/ู เจตนาจงใจฝาฝน

กรณีนี้บุคคลผูทําไมรูไมเขาใจในพฤติกรรมนั้น ก็เลยไมทําตาม หรือบางคนก็อาจจะจงใจเจตนา
ฝาฝนก็ได
กรณี
๘

ความรู
ไมเขาใจ

กรณีที่ ๘
สถานการณ
การแสดงออก
ไมเกื้อหนุน
ไมทําตาม

สาเหตุ
ทําโดยไมร/ู รูเทาไมถึงการณ

สวนกรณีสุดทายบุคคลผูกระทําไมรูและไมเขาใจในพฤติกรรมนั้น ประกอบกับไมมีสถานการณ
สนับสนุนใหเกิดความรูความเขาใจจึงไมปฏิบัติตาม หรือที่เรียกวาทําไปโดยไมรู หรือรูเทาไมถึงการณ
ขอยกตัวอยางกรณีศึกษาหนึ่ง เมื่อ ๕ ปที่แลวบริษัทปูนซิเมนตจํากัด (มหาชน) หรือ SCG มี
แนวคิดอยากใหพนักงานของบริษัทเปนทั้งคนดีและคนเกง สําหรับคนเกงไมคอยมีปญหาเพราะมีเกณฑที่จะ
คัดเลือกได เชน ดูจากผลการศึกษา (Grade) และประกอบกับการเปนบริษัทชั้นนําจึงมีคนเกงมากมายที่มา
สมัครสอบแขงขัน แตปญหาอยูที่การคัดเลือกใหไดคนดีดวยจะทําอยางไร จึงไดขอใหวิทยากรชวยทําแบบ
ประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมให ในเรื่องนี้วิทยากรไดออกแบบไวเปน ๒ สวน
สวนที่ ๑ ใชในกระบวนการสรรหาบุคคล โดยไดจัดทําเปนกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อให
วิเคราะหสถานการณวาควรตัดสินใจอยางไร และนําผลที่ไดไปใชในการสัมภาษณตอวาเขาคิดอยางไรกับ
เรื่องนั้น
สวนที่ ๒ ใชในกระบวนการคัดเลือกผูบริหารเพื่อการแตงตั้ง วิทยากรไดพัฒนาขอสอบเปน
การวิเคราะหกรณีศึกษา เมื่อทําเสร็จแลวกอนนําไปใชก็ไดขอใหผูบริหาร SCG มาลองทําขอสอบนี้ดู และพบวา
มีขอสอบขอหนึ่งที่ผูบริหารสวนใหญตอบผิดกันมาก โดยมีขอคําถาม ดังนี้

๗

วิเคราะหกรณีศึกษา
“เจาหนาที่จัดซื้อคอมพิวเตอรรายหนึ่ง ไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ เพื่อไปสั่งซื้อ
คอมพิวเตอรยี่หอหนึ่งเปนจํานวนมากสําหรับมาใชงานในบริษัท ซึ่งสามารถตกลงราคา
กับ บริ ษัทผู ขายไดในราคาถูก อยู มาวั น หนึ่ งนาย ก. ซึ่งเป นเจาหนาที่และรูจั กกัน กับ
เจาหนาฝายจัดซื้อ ไดขอใหชวยจัดซื้อคอมพิวเตอรใน Spec เดียวกันนี้ใหกับเขาดวย
โดยใหทําใบเสร็จแยกตางหาก โดยไมมีความเกี่ยวของอะไรกับที่ทํางานและไมตองสงมา
ที่ทํางาน เพียงแตขอใหไดในราคาที่องคกรตกลงซื้อนั้น ”
 คําถาม กรณีเชนนี้ เจาหนาที่จัดซื้อคอมพิวเตอรสามารถสั่งซื้อคอมพิวเตอรสวนตัว
ใหแกนาย ก. ไดหรือไม ซึ่งผูบริหารสวนใหญตอบวา “สามารถทําได”
 คําตอบ แตคําตอบที่เฉลยจาก Compliance Audit (หนวยตรวจสอบ) บอกวา
“ทําไมได” ทุกคนสงสัยกับคําตอบที่เฉลย เหตุผลที่ฝายตรวจสอบใหไวก็คือ
๑. ไมเปนการยุติธรรมกับพนักงานคนอื่นที่ไมรูขอมูลสวนนี้ กลายเปนวา
นาย ก. ไดประโยชนเนื่องจากรูจักกันกับเจาหนาที่จัดซื้อคอมพิวเตอร
๒. หากบุคคลภายนอกรูเขา ก็จะดูไมดตี อฝายจัดซื้อของบริษัทฯ วาสามารถ
จัดซื้อของใหเปนการสวนตัวกับพนักงานไดดวยหรือ
 ขอแนะนํา/ทางออกในการดําเนินการ
ถาให ดําเนิน การอย างถูกต อง ฝ ายจั ดซื้อควรขออนุมัติ จัด ทําโครงการจัด ซื้อเครื่ อง
คอมพิวเตอรสําหรับพนักงานในราคาถูกและประกาศเปนการทั่วไปแกพนักงานทุกคนที่ประสงคจะเขารวม
โครงการเพื่อดําเนินการจัดซื้อตามรูปแบบที่หนวยงานกําหนดตอไป
ถามวาขอนี้แมวาจะไปคัดเลือกบุคคลที่มีจริยธรรมยอดเยี่ยมมาตอบ ถาเขาไมรแู นว
ปฏิบัติที่ถูกตอง ก็ตอบผิดได ที่ผิดก็เพราะความไมรู ฝายตรวจสอบก็สงสัยวาคูมือก็มีอยูใน Intranet แลว
ทําไมไมอานกัน สวนคูมือที่ทําใหก็หนาประมาณ ๒๐๐ หนา ในความเปนจริงก็คงมีคนอานนอยหรือตอให
อานเวลาที่เจอเหตุการณจริงๆ ก็คงทําไมถูก
อีกกรณีหนึ่ง มีอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สอนนิสิตชั้นป
ที่ ๔ มาเลาใหฟงวา ทํายังไงดีกับนิสิต
“นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตรที่เปนฝายจัดซื้อเครื่องจักรกลุมหนึ่ง ไดใหบริษัท A
กับ B มาเสนอราคาโดยเสนอตาม Spec ที่เหมือนกัน แตบริษัท A เสนอลดราคาใหอีก
๕% โดยใหเปนเงินใตโตะแกนิสิตฯ สวนบริษัท B เสนอในราคาปกติ ปรากฎวานิสิตเลือก
ซื้อจากบริษัท A ซึ่งไดสวนลด แตเปนสวนลดแบบใหใตโตะ และนิสิตก็ไดนําเงินสวนลด
นั้นไปคืนใหบริษัท ก็ถือวาก็ไดทั้งของในราคาถูกขึ้น สวนเงินใตโตะก็ไมไดรับ”

๘

แตอาจารยกลับไมสบายใจ เพราะรูอยูแลววาบริษัท A มีเจตนารมณที่เปนสีเทาแตนิสิตก็ยังให
การสนับสนุนบุคคลเหลานั้น เพราะนิสิตไมไดเขาใจถึงเจตนารมณอันไมชอบและความผูกพันในการรับงานใน
อนาคตขางหนา แตดวยความไมรูเทาไมถึงการณ จึงทําใหนิสิตตัดสินใจเลือกบริษัทดังกลาวนั้น
ถาทบทวนการวิเคราะหพฤติกรรมทางจริยธรรมใน ๓ องคประกอบขางตน คือ
 การมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
 คุณลักษณะสวนบุคคลทีบ่ งชี้ไดถึงแนวโนมหรือความเสี่ยงในการทําพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
 การมีสถานการณทเี่ กื้อหนุน
พบวาปจจัยเชิงสถานการณเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากสําหรับภาครัฐ มีตัวอยาง ดังนี้
“เมื่อ ๓๐ ปที่แล ว เปนขาวใหญมากวาเมื่อตอน ไมเคิล แจ็คสั น มาจั ด
คอนเสิรตครั้งแรกที่เมืองไทย ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแหงชาติ กอนการจัด
แสดงไมกี่วันก็มีขาวออกมาวา อธิบดีกรมพลศึกษาจะไมใหใชสถานที่แตเหตุผลที่
แจงทําใหนักขาวตองนําไปพาดหัวเปนขาวใหญ คือ เพราะผูจัดคอนเสิรต ไมให
บัตรสมนาคุณแกหนวยงาน ซึ่งถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติตลอดมาสําหรับผูที่จะมา
ใชสนามศุภฯ”
“สํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ดําเนินการจัดซื้อยาโดยตรง
กับองคการเภสัชกรรม ซึ่งองคการเภสัชกรรมมีธรรมเนียมคืนเงิน (Rebate)
ประมาณ ๕ % เรียกวาคา K (ตัวเลขวัดการเปลี่ยนแปลงคางานใชกรณีผูรับเหมาที่
รับงานจากหนวยงานของรัฐ)ใหแกหนวยงานภาครัฐ ”
ทั้งสองกรณีนี้ สมัยกอนเรียกวาเปนธรรมเนียมปฏิบัติทรี่ ูกันอยูว าตองทํา ไมวาจะเปนการให
แถมบัตรสมนาคุณ หรือการหักเงินคืนเพื่อการสนับสนุนหนวยงาน ซึ่งเรียกไดวาเปนปจจัยเชิงสถานการณ
หรือปจจัยแวดลอมทีก่ ระตุนใหเพิ่มความเสี่ยงตอการกระทําผิด
 พฤติกรรมทางจริยธรรมในแตละระดับตําแหนง (Career Ladder) ควรเปนอยางไร
ตามที่ ไ ด รั บ โจทย ม าว า พฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรมในแต ล ะระดั บ ตํ า แหน ง ที่ เ ป น Career
Ladder ควรเปนอยางไร มีความแตกตางกันหรือไม ถาเรายอนไปดูจากสมรรถนะแลวก็จะเห็นวามีทั้งที่กําหนด
ไวใหตองมีเหมือนกันไมวาจะอยูตําแหนงใด และที่กําหนดไวใหแตกตางกัน
กรณีที่กําหนดไวแตกตางกัน เชน สมรรถนะดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ
จริยธรรม ที่สํานักงาน ก.พ.พัฒนาขึ้น ถาใชกับผูบริหารระดับสูงแลวตองแสดงใหเห็นถึงขั้นที่ ๔-๕ ที่บอกวา
ตองเปนผูยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม ยืนหยัดตอหลักการที่ถูกตองไมวาจะอยูในสถานการณที่จะทําให

๙

ตนเองตองเดือดรอน แตก็มีผูคัดคานวาแลวขาราชการระดับอื่นๆ เชน ระดับชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ
ไมตองยืนหยัดเพื่อความถูกตองถึงในขั้น ๔-๕ ดวยหรือ
ถาเชนนั้น หากปรับวิธีการโดยการเขียนสมรรถนะใหลอไปกับตําแหนงเลยไดหรือไม ดังนั้น
ในการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม จึงไดเสนอรูปแบบการพิจารณาพฤติกรรมทางจริยธรรมที่คาดหวังของ
ขาราชการตาม Career Ladder ไวรวม ๗ ขอ ดังตอไปนี้
๑. พฤติกรรมทางจริยธรรมในสถานการณทั่วไปที่ทุกคนตองปฏิบัตไิ ดตามระเบียบปฏิบัติ
๒. พฤติกรรมทางจริยธรรมในสถานการณที่ยากลําบากหรือไมเอื้ออํานวย โดยที่ตองไดรับคํา
ชี้แนะบางอยางจากผูบังคับบัญชา
๓. พฤติกรรมทางจริยธรรมในสถานการณที่ยากลําบากหรือไมเอื้ออํานวย โดยสามารถหา
วิธีการแกไขปญหาไดเองโดยไมตองการคําชี้แนะ
๔. การประพฤติตนเปนตัวอยางและชักชวนใหคนอื่นปฏิบัติตาม
๕. การใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางได
๖. การมีนโยบายสงเสริม สนับสนุน หรือใหงบประมาณ
๗. การวางกรอบและสรางวัฒนธรรมในการยึดจริยธรรมเปนที่ตั้ง
สรุป คือ เปนการ “ทําในสถานการณ” ในระดับ ๑-๓ สวนระดับ ๔-๗ เปนการทําในบทบาท
ผูบังคับบัญชา
ระดับ
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑ ทํา : ในสถานการณทั่วๆไป ทําตามระเบียบปฏิบัติ
๒ ทํา : ในสถานการณที่ยาก หรือไมเอื้ออํานวย แต
ตองการคําชี้แนะ
๓ ทํา : ในสถานการณที่ยากหรือไมเอื้ออํานวยโดยไม
ตองการคําชี้แนะ
๔ ประพฤติตนเปนตัวอยางชักชวนใหปฏิบัติตาม
๕ ใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทาง
๖ มีนโยบายสงเสริม สนับสนุน หรือใหงบประมาณ
๗ วางกรอบและสรางวัฒนธรรม

ตัวอยางตําแหนง
…………………………………………………………....
…………………………………………………………....
…………………………………………………………....
…………………………………………………………....
…………………………………………………………....
…………………………………………………………....
…………………………………………………………....

เราอาจวางแนวทางการนําพฤติกรรมที่คาดหวังนี้ไปใช เปนตนวา ระดับบริหารขึ้นไปอาจ
กําหนดใหมีพฤติกรรมตั้งแตขอ ๑-๕ และเนนเพิ่มขึ้นที่ขอ ๖-๗ สวนประเภทอํานวยการตน-สูง ใหประเมิน
ในชวง ๑-๕ สําหรับขาราชการทั่วไปที่ไมใชตําแหนงผูบังคับบัญชาก็อาจประเมินในชวง ๓-๔ หรืออาจจะมอง
ลึกไปวาอีกไดวาในระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทาก็อาจประเมินไดตั้งแตระดับ ๑-๕ เปนตน

๑๐

 สมรรถนะแบบไหนที่ไมควรเขียน
การเขีย นคําอธิ บ ายสมรรถนะ หน ว ยงานหลายแห งเขาใจผิ ด เช น ถาเป น เรื่ องแรงจู งใจ
ใฝสัมฤทธิ์ กําหนดสมรรถนะระดับ ๑ วา “สามารถทําผิดไดบาง” การเขียนเชนนี้อาจไมถูกตองเพราะไมควรให
มีการทําผิด
บางทีจากการเขียนเปนระดับ อาจปรับมาเขียนเปนสองทางเลือก คือ “มี” กับ “ไมม”ี แทน
สวนจะมีมากหรือนอยก็ตองมาชวยกันคิดตอวาควรจะเปนอยางไร
ขอฝากวาพฤติกรรมที่คาดหวังทั้ง ๗ ขอนี้ อาจตองไประดมความคิดเห็นอีกครั้งวาเราคาดหวัง
ที่จะไปกําหนดไวในตําแหนงใด เพื่อจะแทรกไวเพื่อการประเมินในแตละ Career Ladder

๒. เครื่องมือทางจิตวิทยาที่นํามาใชในการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม
เครื่องมือทางจิตวิทยามีหลายรูปแบบ ตั้งแตแบบทดสอบไปถึงเครื่องจับเท็จ เครื่องมือที่มีการใช
ไดแก
๒.๑ แบบทดสอบ เปนการวัดในเชิงทดสอบวัดความรู ความเขาใจและวัดแนวโนมของ
พฤติกรรมไดดวย ตัวอยางเชนแบบประเมินที่วัดในเชิงสถานการณ (Situational Justment Test) เปนตน
๒.๒ แบบประเมินทางจิตวิทยาที่วัดคุณลักษณะสวนบุคคล การวัดในลักษณะนี้ไมมีถูกไมมีผิด
แตจะดูถึงบุคลิกภาพ คานิยม ความตองการของเขาวาสอดรับไปกับขาราชการหรือสอดรับไปกับสิ่งที่เราอยาก
ใหเปนหรือไม
๒.๓ แบบประเมินพฤติกรรม ตัวอยางเชน ๓๖๐ องศา Feedback ก็สามารถนํามาใชได
เราคงตองยอมรับวาหนวยงานตางๆ คงไมสามารถที่จะติดตามไปกํากับ ดูแลขาราชการในทุกหนวยงานในพื้นที่
ดังนั้น การจะสรางเครื่องมือใหเขาลองไปประเมินลูกนองเขาเองผานพฤติกรรมที่เขาสังเกตเห็นไดในหนางานก็
อาจจะชวยสงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมขึ้นมาได ก็คงตองซักซอมกันวาตองประเมินอยางไรจึงจะเปนทาง
สรางสรรค
๒.๔ การสัมภาษณ ก็เปนวิธีที่ดเี พราะสามารถเจาะลึกไดมาก แตขอเสีย คือ ไมสามารถดําเนิน
กับบุคคลเปนจํานวนมากในคราวเดียวได
๒.๕ ศูนยการประเมิน (Assessment Center Methods) เปนวิธีการที่นําเอาเครื่องมือ
หลายๆ ประเภทมาใช ใ นการประเมิ น ร ว มกั น เช น มี ก ารสร า งสถานการณ จํ า ลองให ท ดลองปฏิ บั ติ
การสัมภาษณ การใหทําแบบทดสอบ ขอดี คือ สามารถทําใหเห็นมุมมองไดหลายมิติ แตขอจํากัดคือไมสามารถ
ประเมินบุคคลเปนจํานวนมากได
๒.๖ การทดลองการปฏิบัติงาน เปนเรื่องที่ดีแตตองทํากันอยางจริงจัง เพราะเราไดเห็นการ
ทํ า งานและผลงานจากหน า งานจริ ง และควรสร า งแบบประเมิ น การทดลองปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดรั บ กั บ
การประเมินผลการปฏิบัติงานไปพรอมกับคุณสมบัติอื่นๆ ที่เราตองการ
๒.๗ การวิเคราะหจากเหตุการณในอดีต (Risk Assessment) มาจากสมมุติฐานที่วา“อดีตเปน
ตัวทํานายที่ดีในอนาคต” ซึ่งก็มิไดเปนความจริงเสมอไป แตหลายเรื่องก็นํามาใชในการทํานายพฤติกรรมได

๑๑

โดยอาจใชเปนแบบ Check List ใหผูนั้นตอบ หรือเปนการสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของคน ๆนั้น
ในอดีต เชน เคยทําอะไรมาบาง ครอบครัวเปนอยางไร เพื่อนฝูงที่คบเปนอยางไร เปนตน
วิทยากรไดเคยใชเทคนิคนี้ในการประเมินของกรมราชทัณฑ โดยเปนการประเมินความ
เสี่ยงของผูตองขังในชวงแรกเขา โดยกอนที่ผูตองขังจะเขาเรือนจําจะมีการนําแบบประเมินนี้มาใชสัมภาษณ
โดยจะประเมินความเสี่ยงในดานตางๆ ดังนี้
- ผูตองขังคนนี้มีความเสี่ยงตอการกออาชญากรรมในเรือนจําหรือไม
- มีความเสี่ยงที่จะไมปฏิบัติตามกฎตางๆ ของเรือนจําหรือไม
- ถาจะอบรมใหเขาเปนคนดีในอนาคต จะใชวิธีการใดจึงจะเหมาะสม
และเมื่อผูตองขังผูนี้พนโทษ ก็จะนําแบบประเมินนี้มาใหทําอีกครั้งเพื่อหาแนวโนมวาเมื่อ
พนโทษมาแลวเขาจะไปกระทําความผิดซ้ําอีกหรือไม
จากการวิเ คราะหเ หตุ การณในอดี ตของผูต องขัง สิ่งหนึ่ งที่สังเกตเห็น ได เหมือนกัน คือ
ผูตองขังในคดีอาชญากรรม เชน ขมขืน ปลน ฆา ฯลฯ มักมีรูปแบบการมาจากครอบครัวที่คลายคลึงกัน
๒.๘ วิเคราะหจากใบรับรอง/ผลงานในอดีต (Recommendation)
๒.๙ ตรวจประวัติอาชญากรรม หรือสารเสพติด
๒.๑๐ เครื่องจับเท็จ การใชเครื่องจับเท็จ มักใชกรณีที่เมื่อจะรับบุคคลเขาทํางาน ก็จะใหเขา
เครื่ องจั บ เท็ จ กอ นโดยให ต อบขอ คํา ถามในสถานการณต างๆ โดยมี เ ครื่ อ งจั บ เท็ จ วั ด ผลทางด านชี ว ภาพ
(Biology) โดยดูการตอบสนองทางรางกายที่มีตอการพูดโกหก อยางไรก็ดีตัวเครื่องจับเท็จเองบางครั้งก็ใหผล
ไม แ ม น ยํ า เช น บางคนตอบตามความเป น จริ ง แต ตื่ น เต น ก็ อ าจไม ผ า นเครื่ อ งจั บ เท็ จ แต บ างคนที่ เ ป น
อาชญากรรม (Criminal Mind รอยละ ๑๐๐) หรือมีลักษณะทางจิตบางคนก็อาจจะผานเครื่องจับเท็จได
ปจจุบันมีหลายบริษัทเอกชนที่นําเครื่องจับเท็จมาใช แตเรื่องนี้มีความเกี่ยวของกับทางกฎหมาย อยางเชน
ในสหรัฐอเมริกาก็มีเพียงบางรัฐเทานั้นที่ยอมใหใชเครื่องจับเท็จ

๓. มาตรการสงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย
จากการศึกษามาตรการสงเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรม พบวา ถาแบงออกเปนสองสวน คือ
มาตรการเชิงรุก และมาตรการเชิงรับ ก็อาจจะทําใหเห็นแนวทางที่ชัดเจนขึ้น ดังนี้
๓.๑ มาตรการเชิงรุก
(๑) การสรรหาและเลือกสรร อาจมีการดําเนินการอยูแลวในกระบวนการสรรหา
(๒) การฝกอบรม ซึ่งอาจเปนการใหความรูหรือการรณรงคสงเสริมจริยธรรม
(๓) การฝ ก อบรมเชิ ง ป อ งกั น ทั้ ง การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา (ด า นการเงิ น /ด า น
ครอบครัว/ดานการใชชีวิต/การสรางอุดมการณขาราชการ) เรื่องนี้ในภาคเอกชนหลายแหงใหความสนใจ
อยางที่ไดกลาวไปแลววา พฤติกรรมทางจริยธรรมบางทีเกิดขึ้นเพราะสถานการณบังคับ ดังนั้น ถาจะทําในเชิง
ปองกันก็ตองทําใหเขาสามารถจัดการกับสถานการณไดอยางถูกตองปลอดภัย เชน ปองกันไมใหเกิดปญหาทาง
การเงิน ทางเศรษฐกิจ ปองไมใหเกิดปญหาทางครอบครัว ทําอยางไรจึงจะใชชีวิตไดอยางถูกตอง ทําอยางไรจึง

๑๒

จะสรางอุดมการณใหเกิดขึ้นได สําหรับพนักงานบริษัทเอกชนที่พบปญหามาก คือ การใชเงินเกินตัว เปนหนี้
บัตรเครดิต ทําใหครอบครัวตองเดือดรอน ทําอยางไรจะไมใหเกิดปญหานี้
(๔) การพัฒนาผูนําที่มีจริยธรรมสูง เนื่องจากพฤติกรรมเกิดจากสถานการณดวย จึงตอง
สรางสถานการณที่เอื้ออํานวยใหมากขึ้น ดังนั้น ถาสามารถสรางผูนําที่มีจริยธรรมสูงก็จะชวยลูกนองได อยางที่
มีคํากลาววา ถาหัวไมสาย หางไมกระดิก
(๕) การพั ฒ นาระบบงานที่ มี ธ รรมาภิ บ าล และสามารถทํ า งานได ง า ยและสํ า เร็ จ
จะเห็นวามีหลายระบบงานที่ไมเอื้ออํานวยตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล มีตัวอยาง
หนึ่งที่นาสนใจที่จะเลาใหฟงวา
ศาสตราจารยนายแพทยที่มีชื่อเสียงมากทานหนึ่ง คนสวนใหญรูจักทานดีเพราะ
ทํางานรณรงคทั้งในระดับประเทศและระดับโลก วันหนึ่งถูกสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ตรวจสอบวา
ทานไดกระทําในสิ่งทีไ่ มถูก คือ นําเงินงบประมาณทีเ่ บิกมาไดไปเขาไวในบัญชีตัวเอง เพื่อใหงายตอการเบิกจาย
แตกท็ ําไปดวยความสุจริตใจ เพื่อใหการทํางานคลองตัว ซึ่งหากรอเบิกจายจากทางราชการโดยตรงก็จะมีความ
ลาชา ไมทันการ ดังนั้น คนบางคนจึงเลือกที่จะทํางานใหสําเร็จโดยใชวิธีการที่ดูเปนสีเทา ดังนั้น หากสามารถ
พัฒนาระบบงานใหมีระบบการทํางานที่ดี มีธรรมาภิบาลก็จะลดปญหาในเรื่องนี้ไปได
สําหรับตัวชี้วัด (KPI) บางตัวก็สงผลตอการทํางานที่ไมมีธรรมาภิบาลได ยกตัวอยาง
ตํารวจ มีตัวชี้วัดวาจะตองจับกุมและปราบปรามการจราจรที่ผิดกฎหมาย โดยดูวาเดือนนี้มีการออกใบสั่งไป
แลวทั้งหมดกี่ใบ ตกลงแลวการที่ตํารวจไมไดออกใบสั่งเลยซึ่งนาจะเปนเครื่องบงชี้วาไมมีคนทําผิดจราจรกลับ
ถูกมองวาเปนเรื่องที่เปนไปไมได ก็เลยเกิดวัฒนธรรมสนับสนุนการทําเปาการจับกุม และเปนเหตุใหเกิดการยัด
ใบสั่งกับประชาชนที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงวาระบบงานไมตอบสนองตอสิ่งที่ถูกตอง
(๖) การนําจริยธรรมมาใชในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนตําแหนง ก็มี
การนํามาใชกันแลวในทางกฎหมาย เพียงแตจะพิจารณาดําเนินการอยางไรใหมีความโปรงใส ยุติธรรม และ
ตรวจสอบได อธิบายความไดชัดเจน
(๗) การสรางวัฒนธรรมองคกรที่เนนจริยธรรม (สมรรถนะ/คานิยม)
๓.๒ มาตรการเชิงรับ ประกอบดวย
(๑) การฝกอบรมเพื่อแกไขพฤติกรรม
(๒) การใชมาตรการทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย /ทางวินัย/ กฎหมาย อาทิให มี
การลงโทษทางวินัย การสั่งใหรับการพัฒนา การขาดคุณสมบัติที่จะเลื่อนตําแหนง ฯลฯ
สําหรับมาตรการทางวินัย จะนํามาใชเปนมาตรการเชิงปองปรามไดหรือไม ในความ
เป นจริงแลว ผลการวิจั ยพบว าการลงโทษ ไมไดช วยให ป ญหาการคอร รัป ชัน ลดลงได แตกลับ จะทําใหการ
คอรรัปชันแนบเนียนยิ่งกวาเดิม เรื่องนี้นาคิด ยกตัวอยางวา สมัยหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงของพรรคๆ
หนึ่ง มีการคอรรัปชันโดยการเขียนตัวเลขใสฝามือ แลวชูใหดูกลางที่ประชุม และสั่งใหงดบันทึกการประชุม
ชวงยุคสมัยนั้นอาจจะทําได แตยุคสมัยนี้อาจจะทําไดยากขึ้น เพราะเดี๋ยวนี้มีการถายคลิปวิดีโอได ก็เลยทํากัน

๑๓

อยางโจงแจงไมได จึงตองไปหากลไกที่ทําไดแนบเนียนกวาเดิม ดังนั้น มาตรการทางวินัยสวนหนึ่งก็ปองปราม
ได แตสวนหนึ่งก็ทําใหคนไปหาวิธีการใหมเพื่อหลีกเลี่ยงหรือแนบเนียนขึ้นจนจับผิดไมได
๓.๓ หัวใจของการผลักดันใหจริยธรรมเปนวัฒนธรรมองคกร มี ๒ ปจจัย คือ
(๑) ปจจัยเชิงระบบ ใหเปนระบบที่เสริมแรงทางบวกเพื่อใหคนกระทําไดอยางถูกตอง
(๑.๑) วางระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติการที่มีธรรมาภิบาล
(๑.๒) ระบบการประเมินผล เลื่อนตําแหนง ที่มีความยุติธรรม และเนนจริยธรรม
ไดจริง
(๑.๓) ระบบการใหคุณ-ใหโทษที่สามารถอธิบายไดอยางชัดเจน ยึดเปนบรรทัดฐาน
ได ซึ่งเปนเรื่องที่มีความทาทายมาก กอนหนานี้ก็มีประเด็นคํากลาวอาง ๒ ทาง มงเต็สกีเยอ กลาววา “ไมมี
ความเลวรายใดที่จะยิ่งไปกวาความเลวรายที่ไดกระทําโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายหรือในนามกระบวนการ
ยุติธรรม” สวนคํากลาวของเช็กสเปยร ที่วา “ในกระแสยุติธรรม ยากจะหาความเกษมเปรมใจ” โดยคําวา
ยุติธรรม ก็คือ การยุติโดยใหเกิดความนาเชื่อถือและความพึงพอใจ แตคงเปนไปไมไดที่จะทําใหทุกคนพึงพอใจ
รอยเปอรเซ็นต จากคํากลาวที่เปนวิวาทะกันนี้ เราจะหาขอสรุป หรือคําอธิบายใหเกิดความชัดเจนที่ทุกคนพึง
พอใจและสามารถใชเปนบรรทัดฐานไดมากนอยเพียงใด
มีตั วอย างว าเมื่อ ๒๐ ป กอน มีอาจารย ๒ คน อาจารย ก. กับอาจารย ข.
ไปฆาคนตายโดยเจตนาทั้งคู กรณีอาจารย ก. ถูกพิพากษาลงโทษในสถานหนัก และสวนหนึ่งของคําพิพากษา
อางวาโดยเหตุที่บุคคลผูนี้เคยเปนอาจารยมากอนยอมตองรูวาอะไรดี อะไรชั่ว ดังนั้น จึงไมสามารถใหการ
ลดหยอนโทษในเรื่องนี้ได ในขณะที่ อาจารย ข. ที่ฆาคนตายโดยเจตนาเชนกัน ในคําพิพากษาระบุวาโดยที่
บุ คคลผู นี้ เคยดํ ารงตํ าแหน งอาจารย มากอนซึ่งถือว าได ทําคุณงามความดี แกทางราชการจึ งเป นเหตุ ผลหนึ่ งให
ลดหยอนผอนโทษลงได คําถามจึงเกิดขึ้นวาในเมื่อรูปแบบการกระทําผิดเหมือนกัน แตทําไมคําพิพากษาถึง
แตกตางกัน ดังนั้น เมื่อไรก็ตามที่ผูคนยังสงสัยในระบบวาอะไรคือความยุติธรรม การจะหาแกนกลางของ
จริยธรรมที่จะใชยึดถือจึงไมใชเรื่องงาย แตตองทําเพื่อใหเกิดความชัดเจนและใชเปนบรรทัดฐานได
(๑.๔) ระบบการฝกอบรม ทีใ่ หความรู ปลูกฝงคานิยม จิตสํานึกไปเรื่อยๆ
(๒) ปจจัยเชิงวัฒนธรรม ตองมีทั้งผูนํา และคานิยม
(๒.๑) การพั ฒ นาผู นํ า ที่ มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ ไว ว างใจ (Trustworthiness) ซึ่ ง ต อ ง
ประกอบไปดวย ๓ สวน คือ
- ดานความรูความสามารถ (Capability)
- ดานความจริงใจ ใสใจดูแล เปนที่พึ่งพิงของคนอื่นได
- ดานการมีจริยธรรม และความซื่อสัตย
(๒.๒) ลดป ญ หาการเมื อ งในองค ก ร ที่ ทํ า ให ค นไม เ ชื่ อ ถื อ ไว ว างใจกั น (Trust)
การที่ห น ว ยราชการไมส ามารถประสานงานกั น ทั้ง ภายในและภายนอกองค กร ส ว นใหญ มีส าเหตุมาจาก
การเมืองภายในองคกรนั่นเอง

๑๔

ตราบใดที่ออกแบบระบบราชการ ใหมีการ check & balance ไปมาอยูตลอดเวลา
และสรางกระทรวงเปนแทงๆ ในเชิง Functional ก็มีสวนในการสรางระบบเหนี่ยวนําใหเกิดการเมืองภายใน
เมื่อเดือนที่แลว วิทยากรไดมีโอกาสไปชวยเปนที่ปรึกษาใหแกกรมอนามัย ก็ไดให
ความเห็นไปวา ราชการไทยแมจะออกแบบหนวยราชการเปนแบบ Fuctional แตในการทํางานจริงใหลอง
เปลี่ยนเปนการทํางานเชิง Agenda base แทนดูบาง โดยเอาปญหาขึ้นมาเปนตัวตั้ง และลองทํางานแบบขาม
หนวยงาน เปนตน เพื่อสรางระบบการทํางานใหมที่ตอบโจทยไดตรงกวา ก็อาจชวยลดปญหาการเมืองภายใน
ได เปนตน
ระบบที่มีความเอื้ออํานวยจะลดเงื่อนไขและปญหาอื่นๆ ไปไดมาก ในทางจิตวิทยา
เชื่อเรื่องปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่จะมีผลตอพฤติกรรมมากถึง ๖๐-๗๐% สวนปจจัยสวนบุคคลจะเหลือเพียง
๓๐% เพราะอยางที่บอกวาพฤติกรรมทางจริยธรรมถาเราสั งเกตแลวจะพบวาจะเกิด เพราะสิ่งแวดลอม
เหนี่ยวนํา ไมไดเกิดขึ้นมาโดดๆ แตมักมาจากปจจัยภายนอก ดังนั้น ถาเราสามารถควบคุมปจจัยภายนอกได
มากเทาไรก็จะทําใหกลไกการสงเสริมจริยธรรมดียิ่งขึ้นไปดวยเทานั้น
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