
 
 
 
 

 หลายคนคงสงสัยวา “E

คําตอบ คือไมใชทั้งสองอยาง  “E-DNA  ”

ทางจริยธรรม ซึ่งจริงๆ ก็คือ วัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร

รูปธรรมและยั่งยืนนั้น จําเปนตองใชการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนผลมาจากการปรับทัศนคติและคานิยมของ

ขาราชการ นั่นคือ การสรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร 
 

“E-DNA  ” คืออะไร 

 วัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร 

องคกรยึดถือและปฏิบัติรวมกัน เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ ซึ่งวัฒนธรรมองคกรในแตละท่ียอม

แตกตางกันไป มีเอกลักษณและความโดดเดนเฉพาะตัว เปรียบเสมือนรหัสทางพันธุกรรมที่ทําใหแตละบุคคล

หรือแตละองคกรมีลักษณะเฉพาะตัวเปน 
 

“ทําไมเราตองสรางคานิยมองคกร”

 งานราชการแมจะไมไดวัดผลสําเร็จขององคกรในรูปตัวเงินหรือกําไรจากการดําเนินการ แต

เปาหมายดานการบริหารจัดการภาครัฐก็เพื่อใหเปนไปตามหลัก

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

“คานิยมองคกร” จึงถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการแปลงกลยุทธ วิสัยทัศน หรือเปาหมายขององคกร มาสู

ความเชื่อ พฤติกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานของขาราชการ 

องคกรซึ่งเปรียบเสมือน DNA ของขาราชการทุกคนที่ยึดถือเป

ลักษณะและพฤติกรรมการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสงผลใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี บรรลุ

ไดตามเปาหมายขององคกรดวย 

 
กระบวนการสงเสริมและการสรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมใน

ค่านิยมองคกร

สรางสรรค

การสงเสริมการสรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร

“E-DNA  ” นั้นคืออะไร พันธุกรรมตัวใหม?  หรือโครงการวิทยาศาสตร 

DNA  ”ในที่นี้ยอมาจาก Ethical DNA  ถาแปลตรงตัวคือ รหัสพันธุกรรม

ทางจริยธรรม ซึ่งจริงๆ ก็คือ วัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร  ทั้งนี้ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางเปน

ตองใชการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนผลมาจากการปรับทัศนคติและคานิยมของ

ฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร Ethical DNA   

วัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร Ethical DNA  (E-DNA)  เปนคานิยม ความเชื่อ หรือสิ่งที่คนใน

องคกรยึดถือและปฏิบัติรวมกัน เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ ซึ่งวัฒนธรรมองคกรในแตละท่ียอม

ตางกันไป มีเอกลักษณและความโดดเดนเฉพาะตัว เปรียบเสมือนรหัสทางพันธุกรรมที่ทําใหแตละบุคคล

หรือแตละองคกรมีลักษณะเฉพาะตัวเปน “อัตลักษณ” และสามารถสืบทอดตอกันไปจากรุนสูรุน

” 

งานราชการแมจะไมไดวัดผลสําเร็จขององคกรในรูปตัวเงินหรือกําไรจากการดําเนินการ แต

เปาหมายดานการบริหารจัดการภาครัฐก็เพื่อใหเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม (Ethic Promotion)

(Good Governance) ซึ่งตองอาศัยแรงขับเคลื่อนจากทรัพยากรมนุษยภายในอง

จึงถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการแปลงกลยุทธ วิสัยทัศน หรือเปาหมายขององคกร มาสู

ความเชื่อ พฤติกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานของขาราชการ สั่งสมจนเปนวัฒนธรรมองคกร

ของขาราชการทุกคนที่ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน ทําให

ลักษณะและพฤติกรรมการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสงผลใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี บรรลุ

กระบวนการสงเสริมและการสรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร   แบงออกเปน ๓ ชวงดวยกัน คือ

องคกร
ลักษณะการกระทํา 

พฤติกรรมการทํางาน
ผลการปฏิบัตงิาน

สรางสรรค สงเสริม สืบสาน

การสงเสริมการสรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร ( E-DNA

หลักความสัมพันธในแนวความคิดเรื่องคานิยมองคกร 

หรือโครงการวิทยาศาสตร ? 

ถาแปลตรงตัวคือ รหัสพันธุกรรม

การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยางเปน

ตองใชการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนผลมาจากการปรับทัศนคติและคานิยมของ

เปนคานิยม ความเชื่อ หรือสิ่งที่คนใน

องคกรยึดถือและปฏิบัติรวมกัน เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ ซึ่งวัฒนธรรมองคกรในแตละท่ียอม

ตางกันไป มีเอกลักษณและความโดดเดนเฉพาะตัว เปรียบเสมือนรหัสทางพันธุกรรมที่ทําใหแตละบุคคล

และสามารถสืบทอดตอกันไปจากรุนสูรุน 

งานราชการแมจะไมไดวัดผลสําเร็จขององคกรในรูปตัวเงินหรือกําไรจากการดําเนินการ แต

Ethic Promotion) และ

ซึ่งตองอาศัยแรงขับเคลื่อนจากทรัพยากรมนุษยภายในองคกร ดังนั้น 

จึงถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการแปลงกลยุทธ วิสัยทัศน หรือเปาหมายขององคกร มาสู

สั่งสมจนเปนวัฒนธรรมองคกร คานิยมใน

นแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน ทําให

ลักษณะและพฤติกรรมการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสงผลใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี บรรลุ

 
ชวงดวยกัน คือ 

 

ปฏิบัตงิาน

DNA) 



๒ 

 

ซึ่งกระบวนการดังกลาวขางตน เปนการเสนอแนะหลักการอยางกวางๆ ทั้งนี้ รายละเอียดของการ

ดําเนินกิจกรรม อาจจะแตกตางกันไปตามบริบทของแตละสวนราชการ ซึ่งตองมีการปรับใหเขากับแตละ      

สวนราชการตามความเหมาะสม 

ขั้นที่ ๑ การสรางสรรควัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร 
 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๒ 

 

 

 

 

 
 

ขั้นตอนที่ ๓ 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๔ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ ๕  

 

 

วิสัยทัศน/พันธกจิ 

วัฒนธรรมองคกร 

 

 

 

 

พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน           
(จรรยา และวินัย) 

ประมวลจรยิธรรม 
ขาราชการพลเรือน 

กฎ ระเบียบและขอขังคับตางๆ   
ของสวนราชการ 

Competency  

Core Value 

การสํารวจคานิยมหลัก
ขาราชการ 

การสัมภาษณผูบริหาร Keyman สัมมนาผูทรงคุณวุฒิ 

แตงต้ังคณะทํางาน 

สัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณะทํางานเพื่อหาขอสรุป

คานิยมหลักขององคกรและแนวทางการสงเสริมคานิยมองคกร 

ประชุมชี้แจงเพื่อเผยแพรคานิยมหลัก 

และแผนขับเคลื่อนโครงการ 

 หลกัการและความสมัพนัธ์ของ 

     นโยบาย กฎหมายที�เกี�ยวกบัจริยธรรม 

 คณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมหลกัที�

ต้องมี 

 ปจจัยสาํคัญในการดําเนินโครงการ 

 ความคาดหวังตอ E-DNAขององคกร 

   ในอนาคต 

 แนวทางในการสงเสริม E-DNA 

 สํารวจความคิดเห็นของขาราชการ

เพื่อวิเคราะหความสอดคลองระหวาง

แนวคิดของผูบริหารและขาราชการที่มี

ตอวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร 

จัดทํากรอบแนวคิด 

รวบรวมแหลงขอมูล 

สัมมนาคณะทํางาน 

คณะทํางานประชุมเพ่ือประเมิน

ความกาวหนาของโครงการ 

 

นําเสนอคานิยมหลักตอผูบริหาร 
นําเสนอผูบริหาร 

ประชุมชี้แจงเพื่อ
เผยแพรคานิยม 



๓ 

 

ตัวอยางคานิยมองคกรจากการดําเนินการศึกษานํารองในสํานักงาน ก.พ. และกรมที่ดิน 
(ทดลองศึกษานํารองปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

คานิยมหลักของสํานักงาน ก.พ. คือ AC3 TING  ประกอบดวย 
 

Accountability รูรับผิดชอบ 

Customer  Service มีใจใหบริการ 

Communication สื่อสารเปนเยี่ยม 

Change Leader เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

Teamwork ทํางานเปนทีม 

Integrity ยึดมั่นในความถูกตอง 

Networking สรรคสรางเครือขาย 

Guru (Professional) สั่งสมความเชี่ยวชาญ 

 

คานิยมหลักของกรมท่ีดิน คือ ACCEPT  ประกอบดวย 
 

Accountability รูรับผิดชอบ 

Customer  Service Oriented มอบจิตบริการ 

Communication สื่อสารเลิศล้ํา 

Ethics จริยธรรมนําจิตใจ 

People Development & Learning ฝกใฝเรียนรู 

Teamwork มุงสูความรวมมือ 

 

ขั้นที่ ๒  การสงเสริมวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร 

 การสงเสริมคานิยมหรือวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมใหมีการรับรูและปฏิบัติไดจริง ตองมีแผนการ

ดําเนินงานอยางเปนขั้นตอนใน ๓ ระยะหลัก คือ  

ระยะที่ ๑ การกระตุนการรับรู ไดแกการสื่อสารใหเกิดการตื่นตัวและรับรูและเขาถึงกลุมเปาหมาย 

เชน การทํา Town Hall Communication   โดยการจัดประชุมใหญโดยใหผูนําองคกรประกาศคานิยมหลัก 

ระยะที่ ๒  การสรางความรูความเขาใจ  เปนการมุงเนนการทําความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา 

รายละเอียดสิ่งที่องคกรคาดหวังตอขาราชการวาควรมีพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติหรือไมควรปฏิบัติอยางไร เชน 

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  การฝกอบรมสัมมนา  การเผยแพรความรูใน facebook   

ระยะที่ ๓  การนําไปปฏิบัต ิ โดยการเชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  เชน ใชเกณฑใน

การสรรหาและคัดเลือก  ผูกกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ  การให

ตัวอยางพฤติกรรมตามคานิยมรูรับผิดชอบ 

พฤติกรรมที่พึงทํา (Do) : ใหความสําคญั

และทุมเทในงาน มองภาพรวมความสําเร็จ

มากกวาประโยชนสวนตัว 

พฤติกรรมที่ไมพึงกระทํา (Don’t) :      

เกี่ยงงาน แอบอางผลงานของคนอื่นมาเปน

ของตน  ทําผิดแลวไมยอมรับผิด ทํางาน

เสร็จแคกระบวนการแตมองไมเหน็ผลลัพธ

ของงาน 

  ตัวอยางพฤติกรรมตาม 

     คานิยมจริยธรรมนําจิตใจ 

พฤติกรรมที่พึงทํา (Do) : ปฏิบัตงิานตาม

วิธีการ ขั้นตอนและกระบวนการดวยความ

ซื่อสัตย สุจรติ โปรงใส เสมอภาค ยึดมั่นใน

กฎระเบียบฯลฯ 

พฤติกรรมที่ไมพึงกระทํา (Don’t) : แสวงหา

ประโยชนจากการปฏิบัติหนาที ่ ฯลฯ     

 



๔ 

 

รางวัลแกผูประพฤติตนสอดคลองกับคานิยม การพัฒนาและฝกอบรม ตลอดจนการใชพฤติกรรมของผูนํามา

เปนแบบอยาง 

ขั้นที่ ๓  การสืบสานวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร 

 การทําใหวัฒนธรรมองคกรที่สรางขึ้นสามารถอยูอยางยั่งยืน จําเปนที่จะตองมีคนทําหนาที่

รับผิดชอบอยางจริงจัง เพื่อดูแล รักษา และติดตามความคืบหนาตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน การจัดตั้งคณะทํางานให

รับผิดชอบ การสงเสริมใหแตละบุคคลรับรูบทบาทความรับผิดชอบของตน และมีการสรางบรรยากาศแหง

วัฒนธรรมองคกรอยางตอเนื่องตลอดเวลา  

 ปจจัยแหงความสําเร็จของการสรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมที่สําคัญคือ การใหความสําคัญของ

ผูบริหารหนวยงานที่ตองกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให เกิดการนําไปสูการปฏิบัติตลอดจน       

ผูบังคับบัญชาในทุกระดับที่จะเปนผูกระตุน สงเสริมและตรวจสอบใหขาราชการมีพฤติกรรมตามที่คาดหวัง

รวมทั้งการเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อทําใหคานิยมดังกลาวเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและ

ยั่งยืนตามเจตนารมณของการสืบสานวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร  

 

 

******************* 

 

 

                                                                                 โดย ศูนยสงเสริมจริยธรรม  

                                                                                       สํานักงาน ก.พ.  

                                                                                  สรุปจาก คูมือสงเสริมการสราง 

                                                                          วัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองคกร 

                                                                                  (E-DNA)  สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

 




