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 นโยบายของประเทศในทศวรรษท่ีผ่านมาให้ความสําคัญต่อ “การพัฒนาคน” ให้เป็นคนดี    
ที่เก่งและมีสุข โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงเน้นแนวทาง
พัฒนาตามหลักแนวคิดการพึ่งตนเอง โดยใช้หลักพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ให้ความสําคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ การพัฒนาอย่างเป็นลําดับขั้นตอนที่
ใช้ความรู้ คุณธรรม และความเพียรในการปฏิบัติและการดํารงชีวิต  ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับและเป็น
หลักที่ได้ผ่านการพิจารณาด้านวิชาการว่าได้ผลจริงและย่ังยืน ประการสําคัญสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมไทย รวมทั้งได้ผลดีกว่าการพัฒนาโดยเลียนแบบตะวันตกซ่ึงพบว่า ประสบความล้มเหลวและทําให้
สูญเสียงบประมาณ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๕๔)  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ได้กําหนดแนวทางพัฒนาระบบราชการ
และข้าราชการให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ โดยปรับทัศนคติข้าราชการให้เห็นความสําคัญ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วัฒนธรรม สันติวิธี และธรรมาภิบาล 
เน้นประเด็นการส่งเสริมให้ข้าราชการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม แยกเรื่องส่วนตัวออกจากส่วนรวม 
ทํางานแบบมืออาชีพ มีจิตสํานึกสาธารณะ คํานึงถึงประโยชน์ของสาธารณะ พร้อมรับผิดชอบต่อส่วนรวม
และพร้อมรับการตรวจสอบ 

 ก่อนที่จะส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมการทํางานให้กับใคร ข้อตกลงเบ้ืองต้นคือ ความเข้าใจที่
ตรงกันและการยอมรับในแนวคิด ทฤษฎี หลักและวิธีการพัฒนาท่ีเป็นสากลและมีหลักฐานว่าใช้ได้ผลจริง 
ดังที่กล่าวมาแล้วในเอกสารหลายฉบับว่า  “จริยธรรม” เป็นระบบของการทําความดี ละเว้นความชั่ว ซึ่ง
วิชาการสาขาจิตวิทยา สาขาจริยศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาเก่ียวกับจิตใจและพฤติกรรมมนุษย์ นักจิตวิทยา 
ที่สําคัญหลายท่านได้เสนอทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเหตุ ผล หรือกระบวนการของพฤติกรรมของบุคคล 
โดยเฉพาะพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งในคู่มือฉบับน้ีได้ประมวลและสรุปเฉพาะทฤษฎีทาง จิตวิทยาและด้าน
จริยธรรม โดยจะได้เน้นทฤษฎีที่สําคัญที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งสามารถนํามาใช้
เป็นหลักในการพัฒนาจริยธรรมข้าราชการ กิจกรรมในการเสริมสร้างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้าราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

บทที่  ๒ 

แนวคิด ทฤษฎีด้านจริยธรรม 
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 การที่คนเราจะทําความดีหรือไม่ มากน้อยเพียงใดน้ัน ขึ้นอยู่กับสาเหตุทั้งภายในและภายนอก  

 สาเหตุภายใน คือ ลักษณะทางจิตใจต่าง ๆ เช่น การไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ส่วนรวม      

การมุ่งอนาคตและความสามารถควบคุมตนเอง ความเช่ือว่าทําความดีจะนําไปสู่ผลดี และการทําช่ัวจะต้อง
โดนลงโทษ นอกจากน้ันยังเก่ียวข้องกับลักษณะทางจิตใจทางด้านอ่ืน ๆ คือ ความพอใจและเห็นด้วยกับ
ความดีต่าง ๆ และเห็นความสําคัญของความดีเหล่าน้ัน เช่น ความซื่อสัตย์ การเคารพกฎระเบียบและ
กฎหมาย ความสามัคคี เป็นต้น  ลักษณะทางจิตใจเหล่าน้ีที่สําคัญมีอะไรบ้างได้มีการกําหนดโดยการวิจัย
เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมของคนไทยซึ่งจะได้กล่าวต่อไป เมื่อกําหนดลักษณะทางจิตใจท่ีสําคัญ 
ต่อการเป็นคนมีจริยธรรมสูงแล้ว ในคู่มือน้ีจะได้กล่าวถึงวิธีการพัฒนาจิตใจต่อไปด้วย 

 ส่วนสาเหตุภายนอกตัวบุคคล  การที่บุคคลนั้นจะทําความดี หรือละเว้นการกระทําที่ไม่

น่าปรารถนามากน้อยเพียงใดน้ัน สาเหตุสําคัญคือ คนรอบข้าง กฎระเบียบ สังคม วัฒนธรรม และ
สถานการณ์ในขณะนั้นที่บุคคลประสบอยู่ นอกจากน้ันระเบียบข้อบังคับในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมใน 
การทํางาน การมีหรือขาดแคลนสิ่งเอ้ืออํานวยในการทํางาน ตลอดจนบรรยากาศทางสังคมในที่ทํางาน 
กลุ่มเพ่ือนและวัฒนธรรมขององค์กร จะมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานและสุขภาพจิต ตลอดจนความสุข 
ความพอใจในการทํางาน ในสภาพแวดล้อมที่บุคคลทํานายไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น และจะก่อให้เกิดผลดี
หรือผลเสียต่อบุคคล ตัวอย่างเช่น ผู้บังคับบัญชามีอารมณ์แปรปรวนเด๋ียวดีเด๋ียวโมโห หรือสถานการณ์
คลุมเครือ ลูกน้องไม่ทราบว่าทําต้องทําอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมและจะไม่โดนตําหนิหรือบ่นว่า 
สถานการณ์เหล่าน้ีจะมีผลต่อจิตใจและพฤติกรรมของลูกน้องทั้งสิ้น ส่วนการควบคุมผลดีและผลเสียที่จะ
เกิดกับตน ก็ขึ้นอยู่กับระบบ กฎเกณฑ์ และสภาพงานแบบราชการ (Bureaucracy) ของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย  
ดังน้ัน สาเหตุภายนอกที่ส่งผลต่อจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลในสภาพการทํางานราชการจึงมี 
ทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และลักษณะทางสังคมในหน่วยงานน้ัน ๆ   

 บุคคลแต่ละคนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตใจของตน และสภาพแวดล้อมภายนอกไป    

พร้อมกัน ในการที่เขาจะกระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรมต่างๆ ท่านอาจจะสงสัยว่าจิตใจหรือสภาพภายนอก
จะมีอิทธิพลต่อบุคคลมากกว่ากัน ในการที่บุคคลน้ันจะทําความดีและละเว้นการทําช่ัวก็ตอบได้ว่า ใครจะ
อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาพแวดล้อมมากน้อยหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพทางจิตใจของเขา คนที่
จิตใจยังไม่พัฒนาไปสู่ขั้นสูง เช่น เด็ก หรือคนที่จิตใจต่ํา แม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม จะเป็นผู้ที่อยู่
ภายใต้อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่จิตใจตํ่าน้ันจะทําความดีละเว้นช่ัว 
ในสถานการณ์ทีมีคนออกคําสั่ง คอยสอดส่อง และควบคุมบังคับเท่าน้ัน เขาจะทําความดีเพราะต้องการ
รางวัลหรืองดเว้นการทําสิ่งที่ไม่ดี เพราะกลัวโดนลงโทษ  กลัวคนอ่ืนเห็น กลัวโดนจับได้เท่าน้ัน คนประเภทน้ี 
หัวหน้าต้องควบคุมบังคับให้ทํางานอย่างใกล้ชิดจึงจะได้ผลงานดี 
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 ส่วนผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาพแวดล้อมน้อย  จะกระทําหรือไม่กระทําสิ่งใดขึ้นอยู่กับ       
การพิจารณาโดยตนเองอย่างรอบคอบ โดยไม่เห็นแก่ตัว แต่ทําตามกฎระเบียบ ทํางานเพ่ืองานอย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยใจรัก และทําเพ่ือหน่วยงานและส่วนรวมเป็นสําคัญ ผู้ที่มีจิตแกร่ง ไม่พ่ายแพ้ต่อสภาพ 
ที่ย่ัวยุให้ทําช่ัว มีระเบียบวินัย ควบคุมบังคับตนเองได้ ทําความดีเสมอ แม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้อ่ืน
ก็ตาม คนประเภทที่จัดเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงซึ่งมีอยู่น้อยในแต่ละสังคม  

 จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎีด้านจริยธรรม จริยศาสตร์ และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการทํางานของบุคคล พบแนวคิด ทฤษฎีและจิตลักษณะที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมที่สําคัญ ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ดังน้ี 

 

 

 การศึกษาเก่ียวกับค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมนั้น นักวิชาการในแต่ละสาขาวิชาต่างให้
ความหมายเก่ียวกับคําทั้งสามน้ีต่างกัน ซึ่งดุจเดือน พันธุมนาวิน (๒๕๕๑) ได้สรุปแนวความคิดของนักวิชาการ 
ต่าง ๆ ไว้ดังน้ี 

 สาขาปรัชญาและศาสนา ซึ่งทุกศาสนาต่างมีหลักธรรมคําสอนเพ่ือให้คนเป็นคนดี เช่น ในศาสนา
พุทธ มีหลักธรรมคําสั่งสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ โดยหลักธรรมสําหรับบุคคลท่ัวไปที่สําคัญคือ ศีล ๕  
ธรรมะ ๕ หรือศีล ๑๐ เป็นต้น  ศาสนาคริสต์ มีบัญญัติ ๑๐ ประการ เป็นต้น  หลักธรรมในศาสนาเป็นคําสั่ง
สอนที่ทําให้บุคคลตระหนักรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดี 

 ในสาขาการศึกษา นักวิชาการในสาขาการศึกษาหลายท่าน มีความสนใจในการศึกษา
เก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Characters) ของบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น ครู นักเรียน ผู้อํานวยการ
โรงเรียน เป็นต้น  การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในประเทศไทย มีการกระทํามานานแล้ว เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ ในอดีตได้กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนอนุบาล ๙ ด้าน ประถม ๒๕ ด้าน 
และมัธยม ๓๐ ด้าน  เช่น จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีวินัย กตัญญูกตเวที ประหยัด
อดออม เป็นต้น ซึ่งลักษณะเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรปฏิบัติ จึงเป็นคุณธรรม รวมท้ังลักษณะเหล่าน้ีเป็น
สิ่งที่สําคัญกว่าคุณลักษณะด้านอ่ืน ๆ ดังน้ัน จึงเป็นค่านิยมด้วย ในตัว 

 ในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  นักวิชาการในสาขานี้มีความสนใจศึกษาลักษณะที่ 
น่าปรารถนาหรือมีคุณค่าของบุคคลหรือกลุ่ม และลักษณะน้ันที่ส่งผลต่อการเลือกวิธีและเป้าหมายใน 
การกระทํา ลักษณะที่นักวิชาการสนใจศึกษามักเป็นลักษณะที่เก่ียวข้องกับค่านิยม ซึ่งเร่ิมทําการศึกษา

ความหมายของค่านิยม คุณธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรม 
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ต้ังแต่ศตวรรษที่ ๑๙ (Spates, ๑๙๘๓) โดย Rokeach (๑๙๗๓) ได้ให้ความหมายของค่านิยมว่าหมายถึง 
“ความเช่ือว่าสําคัญ” (Belief to be important) 

 ในสาขาจิตวิทยา คําทั้งสามมีใช้อยู่ และมีความหมายแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพ่ือนําไปสู่ 
“การวัด” ในเนื้อหาและมิติที่แตกต่างกัน  นักวิชาการได้ให้ความหมายของคําว่า “ค่านิยม" (Value) ซึ่ง
สรุปรวมได้ว่า หมายถึง สิ่งที่บุคคลเห็นว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าสิ่งอ่ืน ๆ ในกาลเทศะหน่ึง ๆ แตกต่างไป
ตามกลุ่มบุคคลและวัฒนธรรม เช่น การมีการศึกษาสูง ความกตัญญูต่อบิดามารดา และครูอาจารย์ในบาง
สังคมและวัฒนธรรมเห็นว่า สองสิ่งน้ีสําคัญมาก แต่บางสังคมเห็นว่าการศึกษาสูง ๆ ไม่สําคัญ ส่วนความ
กตัญญูเป็นสิ่งสําคัญในอันดับตํ่าๆ เน่ืองจากมีสิ่งอ่ืนสําคัญกว่าความกตัญญู เช่น ความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม และความเสียสละ เป็นต้น   

 “คุณธรรม” (Virtue) นักวิชาการในสาขานี้ ให้ความหมายโดยสรุปว่า เป็นสิ่งที่บุคคลเห็น

ว่าดีงามมาก มีประโยชน์มาก และเลวน้อย มีประโยชน์น้อย ในกาลเทศะหน่ึง ๆ เช่น ความเอ้ือเฟ้ือ ความ
อดทน ความขยันขันแข็ง ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีระเบียบวินัย เป็นต้น  สิ่งที่เป็น
คุณธรรมในแต่ละสังคมอาจจะแตกต่างกัน การที่บุคคลในสังคมจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่น้ัน
ขึ้นกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา และการศึกษาของสังคม นักวิชาการจึงเห็นว่าการนําเอาคุณธรรมใน
สังคมหน่ึงไปยัดเยียดตัดสินคุณธรรมอีกสังคมหน่ึง ย่อมไม่เหมาะสม ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว คุณธรรมมักมี
ความเก่ียวข้องกับหลักทางศาสนา  อย่างไรก็ตาม ลักษณะบางด้านอาจเป็นได้ทั้งคุณธรรมและค่านิยมใน
เวลาเดียวกัน เน่ืองจากสังคมเห็นว่า ลักษณะด้านน้ันเป็นสิ่งที่ดีงามและมีความสําคัญมากด้วย เช่น  
“รักสามัคคี” ในสมัยก่อน “รักสามัคคี” เป็นเพียงแค่คุณธรรมที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม ต่อมา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมตัวน้ี ดังน้ันใน
ปัจจุบันจึงอาจกล่าวได้ว่า “รักสามัคคี” เป็นทั้งคุณธรรมและค่านิยม 

 “ค่าน ิยม” (Value) เป ็นล ักษณะทางจ ิตที ่น ักว ิชาการให ้ความหมายอย ่างน ้อย  

๔ ประการ ได้แก่ ประการแรก ค่านิยม หมายถึง สิ่งสําคัญซึ่งนักวิชาการสามารถวัดได้ในหลายรูปแบบ 
เช่น การให้เรียงลําดับความสําคัญของลักษณะต่าง ๆ (Rokeach, ๑๙๗๓ : สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ, 
๒๕๒๒)  การเปรียบเทียบลักษณะเป็นคู่ ๆ (เปรมสุรีย์ เช่ือมทอง, ๒๕๓๖) และ การวัดโดยมาตรประเมินรวมค่า 
(อุบล เลี ้ยววาริณ, ๒๕๓๔) เป็นต้น ประการที่สอง ค่านิยม หมายถึง การรวมกลุ ่มของความเชื่อ 
ความคิด และความรู้สึกต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลในการเลือก/การประเมินบุคคลและสถานการณ์อื่น
และความคิดเห็น ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล (Robinson & Shaver, ๑๙๗๓) ประการที่สาม 
ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่น่าปรารถนาของบุคคล ในด้านต่าง ๆ เช่น การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา 
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เป็นต้น  และประการสุดท้าย ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่น่าปรารถนา มีลักษณะที่ดีงาม ถูกต้อง ใกล้เคียง
กับคุณธรรมและจริยธรรม 

 ค่านิยมอาจปรากฏใน ๔ ระดับ คือ หนึ่ง ระดับโลก หรือนานาชาติ เป็นค่านิยมที่ประชาชน
ในโลกมีความเห็นที่สอดคล้องกัน ซึ่งค่านิยมเหล่าน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เช่น ในอดีต ค่านิยม
เก่ียวกับความรักชาติ มีความสําคัญ แต่ในปัจจุบัน ค่านิยมเก่ียวกับการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดกลับมีความสําคัญ 
เพราะการมีเทคโนโลยีที่สามารถเช่ือมคนได้ทั้งโลก และการเน้นเก่ียวกับธุรกิจการค้าทําให้ลดความเป็น
ชาตินิยมลง เป็นต้น  สอง ระดับประเทศ หรือสังคม ในแต่ละประเทศมีค่านิยมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
วัฒนธรรม รากฐานของประเทศชาติน้ัน เช่น บางประเทศให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์หรือพวกพ้อง 
(Collectivism) ในขณะที่บางประเทศกลับให้ความสําคัญเก่ียวกับความเป็นตัวของตัวเอง เน้นอัตตบุคคล 
(Individualism) (Triandis, ๑๙๙๕: Triandis & Gelfand, ๑๙๙๘)  สาม ระดับกลุ่มในสังคมหน่ึง ๆ คน
ในประเทศเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ เช่น เช้ือชาติ ศาสนา ฐานะ การศึกษา เป็นต้น  
บุคคลแต่ละกลุ่มน้ีก็จะมีค่านิยมที่แตกต่างกัน (Kohn, ๑๙๖๙) และ สี่ ระดับภายในบุคคล มักเป็นค่านิยม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย (Kohlberg, ๑๙๗๖) เน่ืองจากความสามารถทางการรู้ การคิด หรือสติปัญญา 
มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประสบการณ์ทางสังคมเพิ่มขึ้น เช่น ค่านิยมในการทํางาน (Hofstede, ๑๙๘๐) 
เป็นต้น 

 “จรรยาบรรณ หรือจรรยาในการปฏิบัติงาน” (Work Ethics) หมายถึง คุณความดีที่

บุคคลที่ทํางานยึดเป็นข้อปฏิบัติ โดยกฎหมายใช้เป็นสิ่งบังคับบุคคลโดยทั่วไป ส่วนผู้ประกอบอาชีพควรมี
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม (Code of Ethics) เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพว่าควรปฏิบัติ
หน้าที่อย่างไรจึงมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรดํารงตนในสังคมอย่างไรจึงมีความเหมาะสม เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
เกียรติภูมิแห่งอาชีพ ซึ่งในความหมายน้ี ถือเป็น Ethical Standard คือ การแสวงหาความดีที่ควรยึดถือว่า
ควรเป็นอย่างไร และนํามาใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ มีความหมายครอบคลุมกว้างขวางกว่ากฎหมาย
และกฎระเบียบ แต่มีจุดอ่อนคือ ขาดบทบังคับการลงโทษเมื่อมีการละเมิด ซึ่งในบางประเทศ บางสังคม
จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร กําหนดเป็นข้อบังคับให้ประพฤติปฏิบัติ โดยมีองค์การควบคุม เช่น ประมวล
มาตรฐานพฤติกรรมของแต่ละอาชีพ (Code of Conduct) ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามจรรยาวิชาชีพ 

 คุณธรรมและค่านิยมต่าง ๆ เป็นสาเหตุของการทําดีละเว้นความช่ัว ซึ่งคนมักเข้าใจว่า หาก
บุคคลมีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมแล้ว จะเป็นผู้มีพฤติกรรมทางจริยธรรมที่เหมาะสมด้วย แต่จาก
การศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาพบว่า การท่ีบุคคลรู้ว่าอะไรดี ชั่ว เหมาะสมหรือสําคัญนั้นไม่เพียงพอทําให้
เขามีพฤติกรรมตามนั้น (Wright, ๑๙๗๕) คนที่ทําผิดกฎหมายมิได้ทําไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
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แต่ทําผิดทั้งที่รู้ว่าเป็นความผิด  นักวิชาการพบว่า ลักษณะทางจิตใจที่จําเป็นต้องมีอยู่ในบุคคลและทําให้คน
ทําความดีอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอคือ จริยธรรม 

 คําว่า “จริยธรรม” (Morality) (Piaget, ๑๙๓๒: Kohlberg, ๑๙๗๖) เป็นระบบของ     

การทําความดีละเว้นความช่ัว มีทั้งปัจจัยนําเข้า (Input) ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงเหตุทั้งทางด้านจิตใจและ
สถานการณ์ของจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรม รวมทั้งมีปัจจัยส่งออก (Output) ซึ่งเป็นผลของการมี
จริยธรรมหรือมีพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งผลน้ีอาจอยู่ในรูปแบบทั้งจิตลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
ผู้กระทํา และผลต่อบุคคลอ่ืน ต่อกลุ่ม ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อโลก จริยธรรมจะเกิดขึ้นเม่ือค่านิยมหรือ
คุณธรรม ต้ังแต่ ๒ ตัวขัดแย้งกัน  ทําให้บุคคลต้องตกอยู่ในสภาพที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในการ
เลือกที่จะปฏิบัติตามคุณธรรมหรือค่านิยมตัวใดตัวหนึ่ง เช่น ความกตัญญูต่อบุคคล ขัดแย้งกับความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นต้น  บุคคลที่ตัดสินใจเลือกคุณธรรมหรือค่านิยม ตัวที่มีประโยชน์แก่ส่วนรวม
มากกว่าที่เป็นประโยชน์แก่เฉพาะตนหรือพวกพ้องในกลุ่มเล็ก ๆ จึงมักเป็นบุคคลท่ีมีจริยธรรมสูง  
ดังน้ัน จริยธรรมจึงมีความหมายครอบคลุมทั้งสาเหตุ กระบวนการ และผลของการกระทําความดีละเว้น
ความช่ัว 

 สําหรับจริยธรรมในการทํางาน คือ ระบบการทําความดีละเว้นความช่ัวในเรื่องที่รับผิดชอบ
และเก่ียวข้องกับผู้ปฏิบัติ เก่ียวข้องกับสถานการณ์การทํางาน เก่ียวข้องกับกระบวนการทํางานและผลงาน 
ตลอดจนเกี่ยวข้องกับผู้รับประโยชน์หรือโทษจากผลงานน้ัน  (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๓๘) 

 โดยสรุป นักวิชาการได้ให้ความหมายของคําว่า จริยธรรมในขอบข่าย ๓ ประการ กล่าวคือ  
(สิทธิโชค วรานุสันติกูล, ๒๕๔๙) 

 ประการที่หน่ึง จริยธรรมในแบบการคิดหาเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม่
กระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

 ประการที่สอง จริยธรรมในแบบความรู้สึกทางจิตใจ การศึกษาจริยธรรมของบุคคลในข้อน้ีคือ 
ศึกษาค่านิยม ความเช่ือและความรู้สึกชอบและไม่ชอบ 

 ประการที่สาม จริยธรรมในแบบของการแสดงออกภายนอก คือ การศึกษาจริยธรรมเป็นส่วน
ที่เป็นพฤติกรรมภายนอกของบุคคล เช่น พฤติกรรมซื่อสัตย์ เอ้ือเฟ้ือ เป็นต้น 

 ความสัมพันธ์ของจริยธรรมในจรรยาข้าราชการน้ัน ศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิชชาวุธ  ได้ให้
ความหมายและแนวคิดไว้ดังน้ี (๒๕๕๒) 
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 จริยธรรม เป็นหลักการ (Principle) ที่บุคคลยึดถืออยู่ในใจในการตัดสิน ความถูก-ผิด       
ดี-เลว  ควร-ไม่ควรทํา ของพฤติกรรมต่าง ๆ จริยธรรมของบุคคล อาจกําหนดตามหลักกฎหมาย ความเช่ือ 
และค่านิยมของบุคคลน้ัน ๆ 

 จรรยา  ความประพฤติและการปฏิบัติ ที่ถือว่ามีความถูกต้อง ดีงาม ควรทํา ตามหลัก

จริยธรรมของกลุ่มบุคคลในอาชีพหน่ึง ๆ เช่น จรรยาแพทย์ จรรยาข้าราชการ ฯลฯ และอาจกําหนดอย่าง

ชัดเจนเป็นข้อ ๆ เรียกว่า จรรยาบรรณ (Code of Ethics) 

 

 

การกําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม : แนวคิดสากล 

จริยธรรม หรือความเที่ยงธรรม (Integrity) ซึ่ งปัจจุ บันในระดับนานาประเทศใช้คําว่า 
“Integrity” ซึ่งหมายถึง หลักจริยธรรมที่บุคคลยึดถือมีความสอดคล้องกับการกระทํา การที่บุคคลยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม กฎหมายโดยปราศจากความขัดแย้งกับผลประโยชน์สาธารณะ การยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกต้องและชอบธรรม เป็นคุณลักษณะที่เป็นองค์รวมของบุคคลและองค์กรในด้านจริยธรรมที่เป็นเลิศโดย
แบ่งเป็นระดับองค์กรและบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศาสตราจารย์ ธานินทร์  กรัยวิเชียร, ๒๕๕๐ 
และศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิชชาวุธ, ๒๕๕๒) 

จริยธรรมหรือความเที่ยงธรรมขององค์กร (Integrity of organization) แสดงให้สังคมรับทราบได้
จากการกําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และการบังคับใช้ รวมท้ังระบบหรือกระบวนการในการ
ปฏิบัติตาม ซึ่งได้ผลในทางปฏิบัติสูงสุด มาตรฐานจริยธรรมจะต้องคงที่ สมาชิกขององค์กรจะต้องยึดถือเป็น
หลักภายในจิตใจ และปฏิบัติกันอย่างเป็นนิสัยในการทํางาน จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมองค์รวมของ
องค์กร 

จริยธรรมหรือความเที่ยงธรรมของข้าราชการ (Integrity of public officials) เป็นเคร่ืองมือ 
ในการสร้างความเช่ือถือไว้วางใจและความรับผิดชอบของข้าราชการต่อผลประโยชน์สาธารณะ ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่ใช้อํานาจในการทํางานเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง เมื่อเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (สาธารณะ) จะต้องยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ (accountability) และโปร่งใส (transparent) ซื่อสัตย์ต่อประชาชนและ
ผู้ร่วมงาน (Integrity Institute of Malaysia, ๒๐๐๔) 
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 ศ .ดร . ชัยพร วิชชาวุธ (๒๕๕๒ ) ได้สรุปแนวความคิดเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยา 
ซึ่งสอดคล้องกับความหมายสากลท่ีองค์กรด้านจริยธรรมประเทศต่าง ๆ ใช้อยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ  
หากบุคคลยึดมั่นความถูกต้องเที่ยงธรรมภายในจิตใจและกระทําพฤติกรรมภายนอกที่ถูกต้องเท่ียงธรรม 
สอดคล้องกับภายในจิตใจแล้ว ลักษณะเช่นน้ีจึงเรียกว่า “Integrity” ดังได้อธิบายมาแล้วข้างต้น ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นโมเดลดังต่อไปน้ี 

แนวความคิดเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาในบุคล ๔ ประเภท 

จริยธรรม (ภายในจิตใจ)  จรรยา (ความประพฤติและการปฏิบัติ) 

 สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
สอดคล้อง A 

(Integrity) 
B 

(Guilt) 
ไม่สอดคล้อง C 

(Compliance) 
D 

(Outcast) 
 

Integrity Model:  ประเมินทั้ง จริยธรรม และ จรรยา 
Compliance Model: ประเมิน จรรยา เพียงอย่างเดียว 

 

ภาพ ๒.๑  บุคคล ๔ ประเภท 

 

 
  
 สําหรับแนวคิดทฤษฎีทางจริยธรรมในที่น้ี จะได้นําเสนอในส่วนที่เก่ียวข้องใน ๓ ทฤษฎี ได้แก่ 
ทฤษฎีพัฒนาการการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก ทฤษฎีความเฉลียวฉลาดเชิงจริยธรรม และทฤษฎี
ต้นไม้เชิงจริยธรรม 

 ทฤษฎีพัฒนาการการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก  
 ทฤษฎีพัฒนาการการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นแนวทางความคิดที่มีต้นกําเนิดมาจาก 
เพียเจท์ (Piaget, ๑๘๙๖) และผู้ที่นําเอาแนวความคิดน้ีมาพัฒนาอย่างกว้างขวางเป็นที่ยอมรับกันอย่างมาก 
คือ  โคลเบิร์ก (Kohlberg, ๑๙๖๔) ซึ่งเขาได้ทําการศึกษาบุคคลต่างเช้ือชาติและวัฒนธรรมทั้งในทวีปยุโรป 
เอเซียและอเมริกา ผลการศึกษามนุษยชาติทําให้สามารถแบ่งระดับการพัฒนาการทางจิตใจและใช้เหตุผล

แนวคดิทฤษฎีทางจริยธรรม 
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ออกเป็น ๓ ระดับ และแต่ละระดับแบ่งออกเป็น ๒ ขั้น (Kasey, ๑๙๗๕ : ๔๐ Cite Kohlberg, ๑๙๘๕)  
ดังรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๒.๒  โครงสร้างทางจิต ๖ ขั้น ของจริยธรรมในมนุษย์ 

 

• ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Reconvention) เป็นระดับที่บุคคลยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางในการ
ตัดสินการกระทํา การจะทําสิ่งใดมักคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับเป็นใหญ่ โดยมิได้คํานึงถึงว่าการ
กระทําน้ันจะส่งผลต่อผู้อ่ืนอย่างไร ระดับน้ีแบ่งออกได้เป็น ๒ ขั้น 
  ขั้นที่ ๑ หลักการเช่ือฟังคําสั่งและหลบหลีกการถูกลงโทษ บุคคลที่มีการตัดสินใจอยู่ในขั้น
น้ี จะตัดสินการกระทําว่าดี-เลว ถูก-ไม่ถูก โดยพิจารณาท่ีผลการกระทําว่าจะส่งผลต่อตนเองอย่างไร  
หลบหลีกการถูกลงโทษทางกายเพราะกลัวได้รับความเจ็บปวด ยอมทําตามคําสั่งผู้มีอํานาจทางกายเหนือตน  
ผู้ที่ใช้หลักการตัดสินใจขั้นน้ีมักเป็นเด็กอายุ ๒-๗ ปี 
  ขั้นที่ ๒ หลักการแสวงหารางวัล บุคคลที่มีการตัดสินใจอยู่ในขั้นน้ี เป็นผู้ที่ถือว่าการ
กระทําที่ถูกต้องคือ การกระทําที่สนองความต้องการของตนและทําให้คนเกิดความพอใจ การสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืนเป็นไปในลักษณะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การกระทําแบบดีมาดีตอบ ร้ายมาร้ายตอบ เข้าทํานอง  

ข้ัน ๖ 
การยึดม่ัน 

ในอุดมคติสากล  
(ยุติธรรม มนุษยธรรม) 

 
ข้ัน ๕  การทําเพ่ือส่วนรวม 
การทําตามคําม่ันสัญญา          

(ภูมิใจ ละอายใจ) 
ข้ัน ๔   การทําตามหน้าท่ีกฎของสังคม 

 (กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติศาสนา ทําหน้าท่ี) 

ข้ัน๓  การทําตามความเห็นชอบของผู้อ่ืน 
(เห็นแก่พวกพ้อง  เพ่ือนญาติ ชอบการชมเชย  

 การยอมรับ  การสนับสนุน) 

ข้ัน๒  การแสวงหารางวัล  (ต้องการวัตถุสิ่งของ เงินทอง เป็นรางวัล) 

ข้ัน๑  การหลบหลีกการถูกลงโทษ กลัวถูกลงโทษทางวินัยและอาญา  
(เห็นแก่ตัว กลัวเจ็บ กลัวตกนรก กลัวถูกฆ่า) 
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“ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” ผู้ใช้หลักการตัดสินใจขั้นน้ีมักเป็นเด็กอายุ ๗-๑๐ ปี  ผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรม
ชะงักขั้นน้ีจะมีเหตุผลในการทําหรือไม่ ทําอะไร เช่น ทําแล้วไม่คุ้ม ทําหน้าที่ก็ต้องขอสิ่งตอบแทน มิฉะน้ัน
จะไม่ทํา 

• ระดับตามกฎเกณฑ์ (Convention) เป็นระดับที่บุคคลเรียนรู้ที่จะกระทําตามกฎเกณฑ์
ของกลุ่มย่อยของตน กระทําตามกฎหมายหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของศาสนา รู้จักที่จะเอาใจเขามาใส่
ใจเรา มีความสามารถท่ีจะแสดงบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสมเม่ืออยู่ในสังคม ระดับน้ีแบ่งออกได้เป็น  
๒ ขั้น 
  ขั้นที่ ๓ หลักการทําตามที่ผู้อ่ืนเห็นชอบ พฤติกรรมที่ดีตามทัศนะของผู้ใช้หลักการตัดสิน
ขั้นน้ีก็คือ การทําให้ผู้อ่ืนพอใจและยอมรับ ลักษณะที่เด่นก็คือ การคล้อยตามและส่วนผู้ใหญ่ที่จริยธรรม
หยุดชะงักในขั้นน้ีจะเป็นผู้กระทําการใด ๆ โดยเห็นแก่พวกพ้อง เครือญาติ และเพ่ือนฝูงมากกว่าจะ
ตัดสินใจกระทําสิ่งใดเพ่ือส่วนรวม พยายามทําตนให้ผู้อ่ืนรักหรือมองเห็นว่าน่ารักผู้ใช้หลักขั้นน้ีมักเป็นเด็ก
อายุประมาณ ๑๐-๑๓ ปี 
  ขั้นที่ ๔ หลักการทําตามหน้าที่ทางสังคม ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของสังคม บุคคลจะเริ่ม
มองเห็นความสําคัญของกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ เห็นความสําคัญของการทําตามหน้าที่ตน แสดงการ
ยอมรับ เคารพในอํานาจและมุ่งรักษาไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ทางสังคม ผู้มีหลักการ ตัดสินใจขั้นน้ี  มักเป็นเด็กช่วง
อายุ ๑๓-๑๖ ปี และผู้ใหญ่โดยทั่วไป หากจริยธรรมหยุดชะงักในขั้นน้ี บุคคลจะกระทําการใด ๆ โดยอ้างกฎ 
ระเบียบ เป็นสําคัญ โดยไม่สนใจประโยชน์ส่วนรวม 

• ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post Convention) ในระดับน้ี การตัดสินพฤติกรรมใดๆ เป็นไป
ตามความคิดและเหตุผลของตนเอง แล้วตัดสินใจไปตามที่ตนคิดว่าเหมาะสม ระดับน้ีแบ่งออกเป็น ๒ ขั้น
เช่นกัน 
  ขั้นที่ ๕ หลักการทําตามคํามั่นสัญญา ขั้นน้ียึดประโยชน์และความถูกต้องเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก  เป็นการกระทําที่เป็นไปตามข้อตกลงและยอมรับกันของผู้ที่มีจิตใจสูง โดยจะต้องนําเอา
กฎเกณฑ์ของสังคม กฎหมาย ศาสนา และความคิดเห็นของบุคคลรอบด้านมาร่วมในการพิจารณาความ
เหมาะสมด้วยใจเป็นกลาง เข้าใจในสิทธิของตนและเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน สามารถควบคุมตนเองได้  
มีความภาคภูมิใจเมื่อทําดีและละอายใจตนเองเมื่อทําช่ัว ผู้มีการตัดสินใจโดยใช้หลักน้ีมักเป็นผู้ที่มีอายุ
มากกว่า ๑๖ ปีขึ้นไป 
  ขั้นที่ ๖ หลักการยึดอุดมคติสากล มีลักษณะแสดงถึงความเป็นสากลนอกเหนือจาก
กฎเกณฑ์ในสังคมของตน มีความยืดหยุ่นทางจริยธรรมเพ่ือจุดมุ่งหมายบั้นปลายอันเป็นอุดมคติที่ย่ิงใหญ่  
มีหลักธรรมประจําใจของตนเอง มีความเกลียดกลัวความช่ัว เลื่อมใสศรัทธาในความดีงาม ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก ผู้มีหลักการตัดสินใจขั้นน้ีส่วนมาเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง 
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 หลักการตัดสินใจทั้ง ๖ ขั้นน้ี ครอบคลุมพัฒนาการของมนุษย์ต้ังแต่แรกเกิดจนกระทั่ง
พัฒนาการถึงขีดสูงสุด และมีลักษณะเป็นสากล คือบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด เช้ือชาติใดวัฒนธรรมใด 
ก็มีแนวโน้มว่าเจริญโดยผ่านกระบวนการเหล่าน้ีตามลําดับขั้น จากขั้นตํ่าไปหาข้ันสูง โดยไม่ข้ามขั้นตอนใด 
เว้นแต่บุคคลอาจพัฒนาในอัตราที่เร็ว-ช้าแตกต่างกัน สําหรับแนวปรัชญาและวัฒนธรรมไทย มีความ
คล้ายคลึงกันในลําดับขั้นของการพัฒนาจะแตกต่างกันก็ตรงที่แบ่งรายละเอียดมากน้อยกว่ากันเท่าน้ัน  
ซึ่งถ้านํามาเทียบเคียงกันจะได้ดังน้ี 

หลักการตัดสนิใจและใชเ้หตุผล 
แบบไทย 

 

 
หลักการตัดสนิใจและใชเ้หตุผลตาม 

ทฤษฎีของโคลเบิร์ก 

ระดับ ๑ หลักเพื่อประโยชน์ตนเองเพื่ออัตตา  ขั้น ๑ หลักการเช่ือฟังคําสั่งและหลบหลีกการถูก  
        ลงโทษทางกาย 
ขั้น ๒ หลักการแสวงหารางวัล 

ระดับ ๒ หลักทําเพื่อผู้อ่ืนในวงแคบ   ขั้น ๓ หลักการทําตามที่ผู้อ่ืนเห็นชอบ 

ระดับ ๓ หลักเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่  ขั้น ๔ หลักการทําตามหน้าที่ทางสังคม 

 

ระดับ ๔ หลักอุดมการณ์อันเป็นสากล   ขั้น ๕ หลักการทําตามคํามั่นสัญญา 

ขั้น ๖ หลักอุดมคติสากล 

 โคลเบิร์ก (Kohlberg) ได้เขียนบทความนําเสนอเหตุผลเชิงจริยธรรมที่สูงกว่าขั้นที่ ๖ ไว้หลาย
บทความเก่ียวกับเหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นที่ ๗ โดยเรียกว่า “Ultimate Faith” เป็นการที่บุคคลจะกระทํา
หรือไม่กระทําสิ่งใดโดยความเช่ือถือศรัทธาขั้นปรมัตถ์ในความเก่ียวเน่ืองของชีวิตใกล้เคียงกับหลักพุทธ
ศาสนาเก่ียวกับการเวียนว่ายตายเกิด 
 โคลเบิร์ก ได้ทําการศึกษาวิจัยอย่างต่อเน่ือง และพบว่าบุคคลจะสามารถพัฒนาการทาง
จริยธรรมถึงขั้นที่ ๖ เมื่อการพัฒนาความคิด สติปัญญาสมบูรณ์ ซึ่งอย่างเร็วที่สุดคือ อายุ ๑๓ ปี และมีเพียง 
๒๕% ของมนุษย์ในโลกเท่าน้ันที่สามารถพัฒนาเกินขั้นที่ ๔ (Kohlberg and Ryncaz, ๑๙๙๐) 
 จากที่กล่าวมาพบข้อสรุปที่น่าเช่ือได้ว่า สติปัญญาของบุคคลน้ันมีความ สัมพันธ์กับพัฒนาการ
ทางจริยธรรมอย่างมาก เป็นส่วนสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงต่อพัฒนาการทางจริยธรรมอีกด้วย แต่ความคิด
ตามทฤษฎีน้ีแท้จริงสติปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงที่จะทําให้จริยธรรมของบุคคลพัฒนาไปได้ด้วยดี 
จะต้องมีสิ่งกระตุ้นหรือสภาวะจากภายนอกร่วมด้วย  ซึ่งทั้งเพียร์เจท์ (Piaget, ๑๙๓๒) และโคลเบิร์ก 
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(Kohlberg, ๑๙๖๔) ต่างก็มองพัฒนาการทางจริยธรรมว่าเป็นผลิตผลของอิทธิพลร่วมระหว่างพัฒนาการ
ของสติปัญญา (Cognitive development) กับประสบการณ์ทางสังคม (Social experience) 
 จึงกล่าวได้ว่า ความคิดและหลักของทฤษฎีน้ี ทั้งเพียเจท์และโคลเบิร์กได้เน้นความสําคัญของ
องค์ประกอบสองประการ คือ ๑) พัฒนาการทางสติปัญญา และ ๒) ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนหรือประสบการณ์
ทางสังคม ซึ่งอิทธิพลและความสําคัญของสติปัญญาน้ันได้กล่าวมาแล้ว ส่วนด้านประสบการณ์ทางสังคมน้ัน 
โคลเบิร์ก (Kohlberg, ๑๙๗๖) กล่าวว่าการได้เก่ียวข้องสัมพันธ์กับคนอ่ืนในสังคมมาก ๆ ทําให้บุคคล 
มีโอกาสสวมบทบาทบ่อยๆ จึงเกิดความสามารถในการสวมบทบาททางสังคม (Social role taking)  
หรือความสามารถในการหยั่งลึกทางสังคม (social perspective taking)  

• ลักษณะการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในข้าราชการไทย 
 ตามหลักฐานทางวิชาการของต่างประเทศพบว่า บุคคลท่ีได้รับการศึกษาสูงจะเป็นผู้มี
ความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงมากกว่าบุคคลที่มีอายุเท่ากันแต่ระดับการศึกษาตํ่า (Rest, 
๑๙๗๘)  สําหรับในประเทศไทยสามารถพบได้ว่า ข้าราชการบางส่วนไม่ได้กระทําการอย่างเห็นแก่ส่วนรวม
และประเทศชาติ  แต่กลับเห็นแก่พวกพ้องและตนเอง  จากผลการวิจัยพบว่าข้าราชการบรรจุใหม่มีเหตุผล
เชิงจริยธรรมสูงกว่าข้าราชการระดับกลาง (จินตนา บิลมาศและ คณะ, ๒๕๒๙)  ซึ่งอาจสันนิษฐานสาเหตุ
อาจมาจากตัวแปรระดับการศึกษาเช่นเดียวกับในต่างประเทศ  หรืออิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานราชการทําให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นสูงที่มีอยู่อย่างไม่มั่นคงกลับถดถอยลง เมื่อรับราชการเป็น
เวลานาน นอกจากน้ัน ในการประเมินสมรรถนะของนักบริหารไทยก่อนการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร 
นักบริหารระดับสูง พบผลสอดคล้องกันตลอดระยะเวลา ๓ ปีว่า สมรรถนะในการตัดสินใจแก้ปัญหาของ
ไทยอยู่ในอันดับตํ่า ในบรรดาสมรรถนะทั้งหมด ๑๒ สมรรถนะ)  และจากการติดตามประเมินโครงการปี 
๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘  พบผลสอดคล้องกันว่า ข้าราชการไทยจําเป็นต้องพัฒนาเหตุผลในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาเชิงจริยธรรม “การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน” 
 สําหรับจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนนั้นสามารถจัดตามขั้นการพัฒนาจริยธรรมตาม
ทฤษฎีนี้ คือ ขั้นที่ ๔ – ขั้นที่ ๖ 

 ทฤษฎีความเฉลียวฉลาดเชิงจริยธรรม (Moral Intelligence : MI) 
  เน่ืองจากร้อยกว่าปีที่ผ่านมา มีการศึกษามากมายที่ทําให้สรุปได้ว่า มนุษย์ในโลกน้ีรู้ว่าสิ่งใด
ถูกสิ่งใดผิด แต่ยังมีการกระทําที่ไม่ถูกต้องของมนุษย์โดยเฉพาะ ผู้นําทําให้เกิดวิกฤตของโลกหลายครั้ง
หลายคราว ซึ่งสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของผู้นํา โดยเฉพาะคุณลักษณะด้านคุณธรรม ความกล้ายืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
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  แม้มนุษย์จะมีค่านิยมที่ตนยึดถือนําทางชีวิต ค่านิยมเป็นเครื่องสะท้อนให้มนุษย์รับรู้และ
ตีความหมายสิ่งต่าง ๆ และเหตุการณ์รอบตัวของเรา แต่จากงานวิจัยต่าง ๆ ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา
พบว่า ค่านิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกภายนอกในระดับน้อย ปรัชญาทั้ง  
๓ สาขาคือ สาขาประจักษ์นิยม (pragmatic) สาขาปัญญานิยม (intellectual) และสาขามนุษยนิยม  
(humanistic) ได้อธิบายการกระทํา การคิด ความรู้สึกของมนุษย์ในวิถีทางท่ีแตกต่างกัน ในขณะท่ีปรัชญา
สาขาประจักษ์นิยมเช่ือในเรื่องอัตถประโยชน์ ค่านิยม และความเช่ือของมนุษย์ว่า ขึ้นกับความรับผิดชอบ
ของบุคคลต่อเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิต เป็นเรื่องการจัดการตนเอง (self-management) และปรัชญาสาขา
มนุษยนิยม เน้นสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ให้ความสําคัญกับค่านิยม สัมพันธภาพระหว่างคนใกล้ชิด เช่น 
ครอบครัว เพ่ือนสนิทมากกว่าสัมพันธภาพอ่ืน ๆ ส่วนในสภาพการทํางาน ค่านิยมความจงรักภักดีต่อ
หน่วยงานจะมีคุณค่ามาก ในการทํางานสมรรถนะทางมนุษยสัมพันธ์จะสําคัญที่สุด 

  Lennick และ Fred Kiel ได้ทําการวิเคราะห์ Moral Intelligence (MI) ที่บุคคลโดยเฉพาะ
ผู้นําต้องมี เพ่ือนําพาองค์กรและสังคมไปสู่ความสําเร็จและเป็นสุข ซึ่ง MI น้ีจะเปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศที่จะ
นําพาบุคคลให้กระทําตามอุดมการณ์ ค่านิยม และความเช่ือของตนเอง โดยข้อค้นพบของเขาได้จากการศึกษา
ผู้นําองค์กรของธุรกิจช้ันนําของโลกที่ประสบความสําเร็จว่า จะต้องมีและยึดมั่นในหลักการ อุดมการณ์ ซึ่ง
เป็นสากลท่ัวโลกไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ซึ่งได้แก่ 

• ความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรมช้ันสูง 

• ความรับผิดชอบ 

• ความเอ้ืออาทร 

• การให้อภัย 
 ทั้งสองคนได้คิดกรอบแนวคิดเก่ียวกับเส้นทางจริยธรรมของมนุษย์ ซึ่งจะทําให้ผู้ที่ทํางาน  
ด้านจริยธรรมของหน่วยงานเข้าใจได้ชัดเจนว่า หลักจริยธรรมข้าราชการมีที่มาอย่างไรเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมจริยธรรมอย่างไร 
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ภาพ ๒.๓  กรอบแนวคิดเส้นทางจริยธรรม 

  ซึ่งหลักการ หรืออุดมคติ หรือคุณธรรมซึ่งเป็นสากลน้ี นักมนุษยวิทยา คือ Donald  
E. Brown พบว่ามีอยู่ทุกสังคมและวัฒนธรรม เป็นสมรรถนะที่ทําให้มนุษย์สามารถแบ่งแยกความถูกต้อง 
ออกจากความผิด ความตระหนักในความรับผิดชอบ American Humanist Association และสหประชาชาติ 
ได้อธิบายเก่ียวกับความถูกต้องที่มวลมนุษย์ต้องกระทํา ได้แก่ 

• การรักษาพันธะสัญญาที่มีต่อส่วนรวมมากกว่าตนเอง 

• การเคารพตนเองอย่างมีมนุษยธรรม มีวินัยในตนเองและพร้อมรับผิดชอบ ต่อตนเอง  

• เคารพและห่วงใยบุคคลอ่ืน ( ซึ่งเป็น “ Golden Rule ”) 

• ห่วงใย ปกป้องรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืนและสิ่งแวดล้อม 
 

 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 

 ในประเทศไทย ศ.ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน (๒๕๒๖, ๒๕๒๘, ๒๕๓๘) ได้เสนอทฤษฎีที่
อธิบายความเก่ียวข้องระหว่างลักษณะทางจิตกับพฤติกรรมของบุคคลได้เป็นอย่างดี ทฤษฎีดังกล่าว
เหมาะสมอย่างย่ิงที่จะใช้กับคนไทยในสังคมไทย เพราะผู้สร้างทฤษฎีได้ใช้ความรู้ประสบการณ์ผลงานวิจัยที่
เป็นของตนเองและนักวิจัยอ่ืน ที่ทํากับคนไทยในสังคมไทยอย่างกว้างขวางเป็นระยะเวลากว่า ๒๐ ปี โดย
เสนอในช่ือทฤษฎี “ต้นไม้จริยธรรม” ทฤษฎีดังกล่าวได้นําเสนอเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และได้มี
การพัฒนามาเป็นลําดับจนปัจจุบันเช่ือว่าเป็นทฤษฎีของไทยที่นําไปสู่การค้นคว้าวิจัยและการประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาบุคคลและสังคมได้เป็นอย่างดี 

ความเฉลียวฉลาดทางจริยธรรม 
สมรรถนะทางจริยธรรม 
สมรรถนะทางอารมณ์ 

หลักจริยธรรม 
หลักการ 
ค่านิยม 
ความเช่ือ 

เป้าหมาย 
ความประสงค์ 

เป้าหมาย 
ความต้องการ 

พฤติกรรม 
ความคิด 
อารมณ์ 

การกระทํา 

ไวรัสทางจริยธรรม อารมณ์ทางลบ 

เส้นทาง เส้นทาง 

ผิดทาง ผิดทาง 
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 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมเป็นทฤษฎีที่เสนอจิตลักษณะ ๘ ประการ ที่อาจเป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมของคนดี เก่ง และมีสุข ของคนไทย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๓๖) ทฤษฎีน้ีมีพ้ืนฐานจาก
ผลการวิจัย ๑๒ เรื่อง และทฤษฎีน้ีได้รับการตรวจสอบและมีผลการวิจัยที่สนับสนุนมาตลอดจนกระทั่ง
ปัจจุบัน ทฤษฎีน้ีถูกนําเสนออยู่ในรูปของต้นไม้ (ภาพท่ี ๒.๔ ที่ประกอบด้วย ๓ ส่วน (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 
๒๕๔๔) ได้แก่ ส่วนที่เป็นราก ส่วนที่เป็นลําต้น และส่วนที่เป็นดอกและผลของผลไม้ 

• ส่วนแรก คือ ราก ประกอบด้วยรากหลัก ๓ ราก ซึ่งแทนจิตลักษณะพ้ืนฐานสําคัญ  
๓ ประการ ได้แก่ ๑) สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตกกังวล ต่ืนเต้น ไม่สบายใจของบุคคลอย่างเหมาะสมกับ
เหตุการณ์  ๒) ความเฉลียวฉลาด หรือสติปัญญา หมายถึง การรู้การคิดในขั้นรูปธรรมหลายด้าน และการ
คิดในขั้นนามธรรม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้การคิดของ Piaget (๑๙๖๖) และ ๓) 
ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราความเอ้ืออาทร เห็นอกเห็นใจ และสามารถ
คาดหรือทํานายความรู้สึกของบุคคลอ่ืน จิตลักษณะทั้ง ๓ ประการน้ีจะเป็นจิตลักษณะพ้ืนฐานของจิต
ลักษณะ ๕ ตัวบนลําต้น และเป็นจิตลักษณะพ้ืนฐานของพฤติกรรมของบุคคลในส่วนที่เป็นดอกและผลด้วย 
ดังน้ัน บุคคลจะต้องมีจิตลักษณะทั้ง ๓ ประการน้ี ในปริมาณสูงเหมะสมตามวัย จึงจะทําให้จิตลักษณะอีก 
๕ ตัวบนลําต้นพัฒนาได้อย่างดี และมีพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากด้วย 

• ส่วนที่สอง คือ ส่วนที่เป็นลําต้น อันเป็นผลจากจิตลักษณะพ้ืนฐานที่ราก ๓ ประการ
ประกอบด้วยจิตลักษณะ ๕ ประการ ได้แก่ ๑) ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรม ทัศนคติ หมายถึงการเห็น
ประโยชน์ – โทษของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ความพอใจ ไม่พอใจต่อสิ่งน้ัน และความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมต่อสิ่งน้ัน 
ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติในทฤษฏีของ Ajzen และ Fishbein (๑๙๘๐) ส่วนคุณธรรม หมายถึง สิ่งทีส่วนรวม 
เห็นว่าดีงาม ส่วนใหญ่แล้วมักเก่ียวข้องกับหลักทางศาสนา เช่น ความกตัญญู ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
เป็นต้น และค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าสําคัญ เช่น ค่านิยมที่จะศึกษาต่อในระดับสูง ค่านิยม
ในการใช้สินค้าไทย ค่านิยมในด้านการรักษาสุขภาพ เป็นต้น ๒) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของ
การกระทําที่ทําเพ่ือส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวหรือพวกพ้อง ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเหตุผล
เชิงจริยธรรมของ Kohlberg  ๓) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์
ไกลว่า สิ่งที่กระทําลงไปในปัจจุบัน จะส่งผลอย่างไร ในปริมาณเท่าใด ต่อใคร ตลอดจนความสามารถใน
การอดได้ สามารถอดเปร้ียวไว้กินหวานได้ ๔) ความเชื่ออํานาจในตน หมายถึง ความเช่ือว่าผลที่ตนกําลัง
ได้รับอยู่ เกิดจากการกระทําของตนเอง มิใช่เกิดจากโชคเคราะห์ความบังเอิญหรือการควบคุมของคนอ่ืน 
เป็นความรู้สึกในการทํานายได้ ควบคุมได้ของบุคคล ซึ่งมีพ้ืนฐานมากจากทฤษฎี Locus of Control ของ 
Rotter (๑๙๖๖)  และ ๕)  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความมานะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในการทําสิ่ง
ใด  สิ่งหน่ึงโดยไม่ย่อท้อ ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland (๑๙๖๓) 
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 จิตลักษณะทั้ง ๕ ประการน้ี เป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่น่าปรารถนาที่เปรียบเสมือนดอกและ
ผลบนต้นไม้ นอกจากน้ี ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ยังเสนอว่า ควรใช้จิตลักษณะทั้ง ๕ ประการบนลําต้น 
ร่วมกับจิตลักษณะพ้ืนฐานที่ราก ๓ ประการ ในการอธิบาย ทํานาย และพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล ดังน้ัน 
จึงอาจกล่าวได้ว่า จะต้องใช้จิตลักษณะเพียงตัวเดียวหรือน้อยตัว จะไม่ช่วยให้นักวิจัยและนักพัฒนาเข้าใจ
การกระทําของบุคคลได้อย่างน่ามั่นใจ 

• ส่วนที่สาม คือ ส่วนของดอกและผล เป็นส่วนของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง ซึ่ง
แสดงพฤติกรรมการทําความดี ละเว้นความช่ัว ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมการทํางานอย่าง
ขยันขันเข็งเพ่ือส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนเก่ง พฤติกรรมของคนดีและเก่ง 
สามารถแบ่งเป็น ๒ ส่วนด้วยกัน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๔๘) คือ 
 ข้อหนึ่ง  พฤติกรรมของคนดี ประกอบด้วย ๒ พฤติกรรมหลัก ได้แก่  
 ๑) พฤติกรรมไม่เบียดเบียนตนเอง  เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เป็นการทําร้ายหรือ
ทําลายตนเอง เช่น พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง พฤติกรรมการบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่
ด่ืมเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดยาเสพติด พฤติกรรมไม่เล่นการพนัน เป็นต้น และ  
 ๒) พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ทําร้าย ทําลาย หรือทําให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน เช่น พฤติกรรมสุภาพบุรุษ ไม่ก้าวร้าว พฤติกรรมการขับขี่อย่างมีมารยาท พฤติกรรมซื่อสัตย์ เป็นต้น 
 ข้อสอง พฤติกรรมของคนดีและเก่ง ประกอบด้วย ๒ พฤติกรรมหลัก ได้แก่ 
 ๑) พฤติกรรมรับผิดชอบเช่น พฤติกรรมการเรียนการทํางาน พฤติกรรมอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
พฤติกรรมการปกครองของหัวหน้า พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ และพฤติกรรมเคารพกฎหมาย เป็นต้น และ 
 ๒) พฤติกรรมพัฒนา เช่น พฤติกรรมพัฒนาตนเอง (เช่น พฤติกรรมใฝ่รู้ พฤติกรรมรัก
การอ่าน เป็นต้น) พฤติกรรมพัฒนาผู้อ่ืน (เช่น พฤติกรรมการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนปลอดภัยในการทํางาน 
พฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตร พฤติกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือนป้องกันโรคเอดส์ เป็นต้น) และพฤติกรรมพัฒนา
สังคม (เช่น พฤติกรรมอาสา เป็นต้น) 
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ภาพที่ ๒.๔  ทฤษฏีต้นไม้จริยธรรมระบุจิตลักษณะ ๘ ประการที่เป็นสาเหตุของ 
พฤติกรรมของคนไทย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๒๖;๒๕๔๔) 

 

   ระบบกลไกการส่งเสริม บริหารกํากับดูแล ให้คาํปรึกษาและตรวจสอบ 
   ด้านจริยธรรมในองค์กร 

 

 จากการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยด้านจริยธรรม พฤติกรรมจริยธรรมการทํางานภาครัฐและ
สังคมทั่วไป  และการศึกษาดูงานจากองค์กรจริยธรรมต่างประเทศ พบผลที่สามารถนํามาประยุกต์ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในแนวคิดใหม่ คือ การพัฒนาไปสู่
การเป็นข้าราชการที่มีลักษณะยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม “Integrity” ซึ่งในทางจิตวิทยาพฤติกรรม
ศาสตร์สอดคล้องกับแนวคิดจริยธรรมการทํางานภาครัฐ คือการปฏิบัติภาระหน้าที่ของข้าราชการ ต้อง
ยึดถือหลักจริยธรรมขั้นสูง ยึดมั่นประโยชน์ของสาธารณะ มีความยุติธรรมเป็นหลักในการตัดสินใจ จิตใจ
และพฤติกรรมการทํางานจะต้องสอดคล้องกันทั้งภายในและภายนอกตน  ซึ่งการพัฒนาต้องทําเพ่ือจัดการ
กับสาเหตุ ๔ ประการ ไปพร้อมกัน 

 การรักษาความดีและความเก่งของบุคคลให้อยู่ในปริมาณและคุณภาพท่ีสูงคงเดิมในระดับที่
ต้องการมิให้เสื่อมสลายลง ทําได้โดยการพัฒนาจิตใจหลายด้านไปพร้อมกันแบบองค์รวมเป็นจุดเร่ิมต้นของ
การพัฒนาบุคคลให้สูงขึ้นไป แต่จิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมการทํางานมักจะเสื่อมสลายลง
เน่ืองจากอิทธิพลภายนอกที่บางคนเรียกว่าประสบการณ์ทางสังคม หรือสภาวะแวดล้อมภายนอกตัวบุคคล 
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ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบด้านพัฒนาและด้านการคุ้มครองจริยธรรมจะต้องอนุรักษ์สิ่งที่ได้สร้างสรรค์ในตัว
ข้าราชการใน ๒ แนวทาง คือ ๑) การป้องกันการทําลายจากฝ่ายอ่ืน ๆ ๒) การเสริมสร้างและการพัฒนา
ระบบควบคู่ไปด้วย 

 เมื่อพัฒนาคนแล้วต้องมีการพัฒนาระบบด้วย ประการสําคัญ คือ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ให้เอ้ืออํานวยต่อจิตใจและพฤติกรรมจริยธรรมของคน ระบบกฎเกณฑ์ที่คอยบังคับ ไม่ให้เกียรติ
ผู้ทํางาน ขาดความคล่องตัว การบีบคั้นหากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ตรงข้ามจะเป็นผลเสียต่อการ
ทํางานของข้าราชการ ทําให้ข้าราชการสุขภาพจิตเสื่อม ขาดความสุขในการทํางาน มีแต่ความกังวล ขาดสติ
และการไตร่ตรองไม่สามารถนําคุณภาพที่ดีงามของจิตใจที่ได้รับการพัฒนากระตุ้นให้ทําพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับการงานได้ การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพที่ทํามาตลอดก็จะสูญเปล่า ดังน้ัน การพัฒนาราชการ
กลไกในการขับเคลื่อนสนับสนุนจริยธรรมของผู้ทํางานด้วย จึงจะได้ผลดีที่สุด (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 
๒๕๕๓) 

 ระบบกลไกการผลักดัน กํากับดูแล ให้คําปรึกษาและตรวจสอบด้านจริยธรรม  

  เ ป็นปัจจัยด้านสถานการณ์ที่สํ าคัญที่ ไ ด้ พิสูจน์จากความสําเร็จขององค์กรภาครัฐ 
ในต่างประเทศแล้วว่าทําให้ภาครัฐและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรมตามความ
คาดหวังและข้อเรียกร้องจากสาธารณชน เป็นสิ่งที่ปรารถนาของสังคมโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน นอกจากน้ัน
จากผลการศึกษาในข้าราชการไทยยังปรากฏว่าต้องการให้มีระบบ กลไกการผลักดัน กํากับดูแล 
ให้คําปรึกษาและตรวจสอบด้านจริยธรรมที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมคู่ขนานกับการพัฒนาจิตใจข้าราชการ และ
จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและการศึกษาเอกสารในงานวิจัยเรื่องกรณีศึกษา : องค์กรการตรวจสอบด้าน
จริยธรรม (๒๕๕๒)  และผลการสอบถามความคิดเห็นข้าราชการในส่วนราชการต่างๆ ที่จัดทําข้อบังคับ
จรรยาข้าราชการซึ่งจัดโดยสํานักงาน ก.พ. ในระหว่างปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ได้ผลที่สอดคล้องกันว่า 
ข้าราชการในภาพรวมและในแต่ละส่วนราชการมีความคิดเห็นว่าองค์กรกลางด้านจริยธรรม ซึ่งเป็นกลไก
ภายนอก มีความสําคัญน้อยมากในการกํากับดูแลจริยธรรมภาครัฐของไทย อาจเน่ืองจากสาเหตุผลงานของ
องค์กรไม่เป็นไปตามความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่าง  มีความเช่ือถือไว้วางใจได้น้อยหรือกลุ่มตัวอย่างยังไม่
เข้าใจบทบาท ภารกิจขององค์กรกลางด้านจริยธรรมของไทย หรือเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยที่ไว้วางใจ
บุคคลภายในมากกว่าบุคคลภายนอก 
  ผลการศึกษาจึงสอดคล้องกันว่า ข้าราชการให้ความสําคัญกับกลไกภายในหน่วยงาน
โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น ระบบการให้ความดีความชอบ ระบบการลงโทษมากกว่า 
กลไกภายนอก ดังน้ัน คู่มือฉบับน้ีจึงขอเสนอแนะระบบกลไกภายในองค์กร จากการศึกษากรณีต้นแบบทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศที่ได้ศึกษาในระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  (เช่น  สหราชอาณาจักร  แคนาดา  



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

สหรัฐอเมริกา  ไต้หวัน  ฮ่องกง  มาเลเซีย  ไทย และองค์กรภาคเอกชน ฯลฯ)  ที่สามารถประยุกต์เก่ียวกับ
ระบบกลไก การผลักดัน ให้คําปรึกษา และตรวจสอบทางด้านจริยธรรมในองค์กรภาครัฐไทย ได้ดังน้ี 

 ๑. โครงสร้างและการรับผิดชอบของบุคคล  
  ๑.๑ กลไกบุคคล :  จากการศึกษาในประเทศไทยพบว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็น
กลไกที่ข้าราชการให้ความสําคัญสูงสุด ส่วนในประเทศต้นแบบส่วนใหญ่ได้กําหนดไว้ใน พระราชบัญญัติ/
กฎหมายคุณธรรม จริยธรรมภาครัฐ  ให้มีบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูงสุดในด้านการบริหารจัดการด้าน
จริยธรรมโดยมีบทบาทดังน้ี 

• กํากับดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมและพระราชบัญญัติคุณธรรมจริยธรรมใน
ภาครัฐ โดยเฉพาะการกําหนดบทบาทผู้บริหารระดับสูงสุดในการรับผิดชอบการปฏิบัติตามคุณธรรม 
จริยธรรมในหน่วยงานของตน การพัฒนาบุคคล การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้ทุกคนรับทราบและ
ปฏิบัติตาม  การจัดให้มีที่ปรึกษา การจัดการเมื่อมีการทําผิด การร้องเรียน การประเมินตรวจสอบทบทวน
มาตรฐานจริยธรรมข้าราชการ การรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการต่อรัฐมนตรีและ
สาธารณชน 

• กํากับให้องค์กรให้ความสําคัญกับจริยธรรมในการทํางานควบคู่กับการปฏิบัติ
ภารกิจขององค์กร โดยมีการกําหนดนโยบายด้านจริยธรรมชัดเจน สอดคล้องกับการกําหนดวิสัยทัศน์ของ
องค์กร ให้สะท้อนหลักคุณธรรม จริยธรรมของภาครัฐ มียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ กิจกรรมรองรับ
อย่างชัดเจน 

• เป็นต้นแบบที่ดีด้านจริยธรรม โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีมาตรฐานพฤติกรรม
จริยธรรมสูงกว่าข้าราชการท่ัวไป มีระบบ กลไก เครื่องมือจากองค์กรกลางจริยธรรมกํากับต้ังแต่ระเบียบ
และข้อกําหนดในสัญญาเมื่อเข้ารับตําแหน่ง การเปิดเผยทรัพย์สินเมื่อเข้ารับตําแหน่งและออกจากตําแหน่ง  
การสัญญาว่าจะไม่ใช้ทรัพย์สินของภาครัฐภายหลังออกจากงาน  การไม่รับงานภาครัฐหลังออกจาก
ตําแหน่ง การเปิดเผยการขัดแย้งของผลประโยชน์และกําหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเปิดเผย
ด้วย ฯลฯ 

• ได้รับการตรวจสอบและแนะนําจากองค์กรกลางด้านจริยธรรมตลอดเวลา เช่น
ได้รับคําแนะนําในการจัดการเก่ียวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ การปรับปรุงระบบควบคุมการใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นต้น 

• ส่งเสริมบรรยากาศการทํางานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติของส่วนราชการ ซึ่งจะต้องมี
การสื่อสารแบบสองทางที่เปิดเผยและซื่อตรงสําหรับทุกคนในการพูดคุยหรืออภิปรายในประเด็นที่เก่ียวข้อง
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กับจริยธรรม และมีความต่ืนตัวกับการตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เสริมแรงให้เกิดพฤติกรรมจริยธรรม 
และจัดการกับการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม รวมทั้งข้อบังคับจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ 

• ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างสม่ําเสมอ และต้อง
เข้าร่วมรับการพัฒนากับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย 

• รายงานผลหรือเปิดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม เช่น ตามประมวล
จริยธรรมและตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการของหน่วยงานต่อสาธารณะชนอย่างสมํ่าเสมอ 

• กําหนดให้มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการ ที่กําหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับจรรยาข้าราชการให้เป็นส่วนหน่ึง 
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือการเลื่อนตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และความก้าวหน้าใน
การทํางาน 

๑.๒  หน่วยงานกํากับดูแลด้านจริยธรรม เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับผู้บริหารระดับสูงหรือ
คณะกรรมการด้านคุณธรรมจริยธรรมของส่วนราชการ โดยมีหลักการดําเนินการ ดังน้ี 

• กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม เช่น ประมวลจริยธรรม และ 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เป็นต้น 

• ให้คําปรึกษาแนะนําเจ้าหน้าที่ภาครัฐในหน่วยงาน เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

• ตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริงในการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม และการประพฤติ   
มิชอบโดยได้รับการพัฒนาด้านการตรวจสอบจริยธรรมจากองค์กรกลาง 

• รับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน 

• ประสานและขอคําปรึกษาจากองค์กรกลางด้านจริยธรรมภายนอกหน่วยงาน 

• จัดทําคู่มือต่างๆ ให้ผู้บริหารเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานยุติธรรมในที่
ทํางาน การบริหารจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์  เป็นต้น 
   สําหรับประเทศต้นแบบมีหน่วยงานด้านจริยธรรมภายในองค์กรทั้งหมด แต่รูปแบบ
อาจแตกต่างกัน บางประเทศส่งเจ้าหน้าที่จากองค์กรกลางเข้ามากํากับดูแลเอง เช่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน  
เป็นตัน 
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๑.๓ ผู้บังคบับัญชา / หัวหน้างาน 

• กระตุ้นให้เกิดสภาพแวดล้อมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
ทางจริยธรรมระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

• ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการฝึกอบรมด้านจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
ของส่วนราชการอย่างทั่วถึง  

• จัดให้มีเอกสารที่เก่ียวข้องกับประมวลจริยธรรม ข้อบังคับจรรยาข้าราชการของ
ส่วนราชการในสถานที่ทํางาน ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

• ให้มีการสนทนาเก่ียวกับหลักการ ความถูกต้องในระหว่างการบังคับบัญชาและ
ให้คําแนะนําในการทํางาน 

• จัดการเรื่องเรียนเก่ียวกับจริยธรรมในการทํางาน ข้อขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับส่วนรวมอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความร้ายแรงเพ่ิมมากขึ้นหรือสามารถยุติ
ปัญหาได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการ 

• ให้การอภิปรายประเด็นเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาข้าราชการเป็นส่วนหน่ึงในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

• ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการปฏิบัติที่ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง 

• ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรม เท่าเทียมกัน และเสมอต้นเสมอปลาย 

 ๒. ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ (Code of 
Ethics  and Code of Conduct)  

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ต่างเป็นกลไกและ
เครื่องมือที่องค์กรสากลระหว่างประเทศ เช่นสหประชาชาติ รวมทั้งภาครัฐในนานาอารยประเทศยอมรับว่า
ใช้ในการขับเคล่ือนจริยธรรมในองค์กรที่เป็นรูปธรรม เป็นพันธะสัญญาที่ประกาศให้ประชาชนรับทราบว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐในแต่ละส่วนราชการจะต้องปฏิบัติอย่างไร นอกจากน้ันยังเป็นเคร่ืองมือกํากับ และ
ตรวจสอบจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในราชการ ประการสําคัญ
ในองค์กรต้นแบบพบว่า ทุกหน่วยงานของประเทศ ระดับรัฐบาลกลาง มลรัฐและท้องถิ่น สาระในจริยธรรม
และจรรยาข้าราชการจะสอดคล้องกันคือ ประกอบด้วยคุณธรรม ค่านิยมหลักที่เหมือนกัน อาทิเช่น 
คุณธรรมหลักตามพระราชบัญญัติ / กฎหมายคุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมตามจรรยาข้าราชการท้ังที่เป็น
หลักตามมาตรฐานทั่วไป และที่กําหนดขึ้นเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน  แนวทางในการปฏิบัติกรณีที่มีข้อ
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ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน หน้าที่ของผู้รับผิดชอบกํากับดูแลคือ ผู้บริหาร
ระดับสูง และกลไกบังคับใช้ 

 ในการสร้างข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการน้ันสอดคล้องตรงกับบริบทขององค์กรและ
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งเป็นเคร่ืองจูงใจให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบให้ปฏิบัติตาม  

 สรุปผลการวิเคราะห์จากองค์กรต้นแบบ และการสํารวจความคิดเห็นของข้าราชการไทยที่
จัดทําจรรยาข้าราชการระหว่างปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ ในส่วนกลไกการผลักดันและกลไกการตรวจสอบด้าน
จริยธรรม มีดังน้ี 

 กลไกผลักดัน 
 ๑) ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องให้ความสําคัญ สนับสนุน  และเป็นต้นแบบที่ดี 
 ๒) กําหนดพฤติกรรมจริยธรรมเป็นเง่ือนไขในการพิจารณาความดี ความชอบ เลื่อนตําแหน่ง 
เลื่อนเงินเดือน 
 ๓)  มีหน่วยงานให้คําปรึกษา ตอบข้อซักถาม และมีช่องทางเพ่ือการสอบถามข้อมูลที่สะดวก 
 ๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานด้านจริยธรรมและจรรยาของเจ้าหน้าที่พร้อมการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน 
 ๕)  ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ต่อเน่ือง 
 ๖)  มีกระบวนการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 ๗)  มีการติดตาม ประเมินผล 
 ๘)  มีกิจกรรมการเสริมสร้างจริยธรรมอย่างเป็นระบบในทุกวันทํางาน จนเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กร หรือเป็นวัฒนธรรมของการปฏิบัติงาน 
 กลไกการตรวจสอบ 
 ๑) มีมาตรการลงโทษที่ชัดเจนหากมีการฝ่าฝืนจริยธรรม 
 ๒)  มีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ 
 ๓)  มีหน่วยงาน (Ethical Unit) ที่เป็นอิสระ รับผิดชอบ ขึ้นตรงกับผู้บริหารระดับสูง และทํา
หน้าที่ประสานงาน/รับคําปรึกษาจากองค์กรกลางด้านจริยธรรมภายนอก 
 ๔)  มีช่องทางรับข้อร้องเรียนที่ปลอดภัยและเช่ือถือได้ และผู้ร้องเรียนสามารถสอบถามความ
คืบหน้าเป็นเรื่องลับได้ 
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 ๓. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource  Management) 
 เป็นระบบที่ข้าราชการไทยมุ่งหวังว่าจะสะท้อนให้เห็นความสําคัญของความยุติธรรม  
ความถูกต้องชอบธรรม โดยกําหนดให้การทําหน้าที่อย่างมีจริยธรรม เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
ประเมินผลความดีความชอบประจําปี การเลื่อนตําแหน่ง การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ รวมท้ังการ
คัดเลือกผู้บริหาร ประการสําคัญ ต้องมีระบบจัดการกับบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามและฝ่าฝืนมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมตามที่ได้สัญญาไว้ในจริยธรรมข้าราชการ และการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น  
การสร้างสมดุลในชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัว  เป็นต้น 

 ๔. ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource  Development) 

• การพัฒนาบุคคลด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นกลไกที่นานาประเทศพบว่าสําคัญที่สุด
ในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบภาครัฐ เป็นกลไกการบริหารเชิงบวกที่ได้ผลมากกว่าการลงโทษ
และยังเป็นการตอกยํ้าให้บุคคลตระหนักในความสําคัญของการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนว่า ภาครัฐ
จะประกอบภารกิจด้วยความถูกต้องเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต  รับผิดชอบ เพ่ือปกป้องผลประโยชน์
สาธารณะ 
    ปรัชญาของการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการ  คือ การใช้
จิตวิทยาเชิงบวกในการพัฒนาบุคคลมิใช่เป็นการทําขึ้นเพ่ือเป็นมาตรการทางวินัยเชิงลบ  ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนา ดังน้ี 
    ๑)  โปรแกรมการพัฒนาข้าราชการควรให้มีการร่วมกันจัดทําโดยองค์กรด้านจริยธรรม
ของภาครัฐ  มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนราชการ พร้อมทั้ง
จัดทําหลักสูตรร่วมเพ่ือใช้ในทุกส่วนราชการ 
    ๒)  การพัฒนาตัวบุคคลต้องทําการพัฒนาโดยยึดองค์รวม (Holistic Approach) และ
เป็นระบบด้วยวิธีที่หลากหลายโดยข้าราชการทุกคนต้องได้รับการพัฒนาจริยธรรมข้าราชการ พัฒนาด้าน
สาเหตุทางจิตใจที่เป็นรากฐานของพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งในด้านน้ีอาจไม่ปรากฏหลักสูตรในต่างประเทศ 
เน่ืองจากในประเทศต้นแบบ ประชาชนและข้าราชการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมโดยเฉลี่ยระดับเหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที่ภาครัฐ แต่ในประเทศไทยผลจากการวิจัยข้ามวัฒนธรรมและในประเทศพบว่าประชาชน
ไทย รวมถึงข้าราชการมีระดับพัฒนาการทางเหตุผลเชิงจริยธรรม (ตามทฤษฎีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ของโคลเบิร์ก) อยู่ในระดับ ๒-๓ คือ การยึดมั่นการกระทําเพ่ือรางวัลและพวกพ้อง (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 
๒๕๕๑) จะต้องพัฒนาให้ระดับจริยธรรมของข้าราชการเหมาะสมกับภารกิจคือ ขั้น ๔-๕ เป็นอย่างน้อย 
    การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยเฉพาะการสร้างความ
เช่ือถือศรัทธาของคนไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนา เช่น หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
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ผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์สูงกับทัศนคติที่ดีต่อการให้บริหารประชาชนและความเป็นชาตินิยม (ศิริกุล   
กลิ่นทอง, ๒๕๔๙) 
    ส่วนการพัฒนาผู้บริหาร  ควรเน้นการพัฒนาด้านการตัดสินใจโดยยึดประโยชน์
สาธารณะ การบริหารความยุติธรรมในหน้าที่ทํางาน การบริหารการประพฤติมิชอบ การอภิปรายปัญหา
จริยธรรม การบริหารจัดการความขัดแย้งผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สาธารณะ เป็นต้น 
    ๓)  วิธีการพัฒนาควรมีความหลากหลาย สอดคล้องกับสถานการณ์การปฏิบัติงาน เช่น 

• การฝึกอบรมในห้อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การวิเคราะห์กรณีศึกษา  
 และ การอภิปราย  เป็นต้น 

• การพัฒนาด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ และสื่ออิเล็กทรอนิคส์  

• กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การอภิปรายปัญหาจริยธรรมใน 
 ระหว่างการทํางานปกติ  การจัดทํานิทรรศการ การยกย่องผู้ประพฤติดี  
 การร่วมกันทําความดีให้สังคม การให้คําปรึกษา เป็นต้น 

 ๕. กระบวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ และขอคําปรึกษา แนะนํา 
 กระบวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ ต้องง่ายต่อการเข้าถึง เป็นความลับ  มีหลากหลายช่องทาง 

มีการปกป้องคุ้มครองพยาน กําหนดกระบวนการอย่างชัดเจน ผู้เปิดเผยมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัย   
มีช่องทางการสื่อสารและขอคําปรึกษาแนะนําได้กับผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
 
 
 
 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย ได้รับการยกย่องจากองค์กรสากลด้านบรรษัทภิบาลว่าเป็นองค์กรที่
ดําเนินการกํากับดูแลธุรกิจโดยยึด Business Ethics และรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอันดับหน่ึงในสิบของเอเซีย 

• กลไกในการกํากับดูแลด้านจรรยาบรรณ ประกอบด้วย 

  ๑)  คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญ 
  ๒) มีจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ๓)  มีคณะทํางานติดตามดูแลการบังคับใช้จรรยาบรรณท่ีประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง  
   ที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน 
  ๔) มีหน่วยงานตรวจสอบ สื่อสารองค์กร และการบุคคลรองรับการปฏิบัติตามนโยบาย 
   ของคณะทํางาน 
  ๕) มีกระบวนการให้พนักงานทุกคนรับทราบการปฏิบัติตาม 

กรณีต้นแบบ :  องค์กรท่ียึดจรรยาบรรณ กํากับดแูลธุรกิจ 
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  ๖)  ปลูกฝังจิตสํานึกต้ังแต่วันแรกที่เข้างาน (ปฐมนิเทศ + พ่ีเลี้ยง) 
  ๗)  บรรจุจรรยาบรรณไว้ในหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานที่สําคัญ 
  ๘)  เป็นเง่ือนไขแรกในการประเมินศักยภาพของพนักงาน 
  ๙)  มีกระบวนการทบทวนสาระของจรรยาบรรณเป็นประจําทุกปี 
  ๑๐) มีกระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียน/ให้ข้อมูลเก่ียวกับการกระทําผิดจรรยาบรรณ 
  ๑๑)  มีการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเน่ืองและเพียงพอ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
  ๑๒) มีหลักสูตรอบรมถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณ 
  ๑๓)  มีกระบวนการตรวจสอบการกระทําผิดและการลงโทษที่มีมาตรฐานและยุติธรรม 
  ๑๔)  มีช่องทางหรือบุคคลท่ีเช่ือถือได้สําหรับพนักงานหรือผู้เก่ียวข้องได้ร้องเรียนหรือ 
    สอบถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 

 

• การเผยแพร่จรรยาบรรณอย่างทั่วถึง  (Code of Conduct Dissemination)  
   ๑)  เผยแพร่ “SCG Code of Conduct” ให้พนักงานทุกคนโดยให้มีการเซ็นรับทราบ 
   ๒)  จัดช้ีแจงทุกหน่วยงานภายใน Corporate Functions 
   ๓)  ประสานงานกับสํานักงานบุคคลของแต่ละสํานักงานเพ่ือให้มีการช้ีแจงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
    อย่างทั่วถึง 

• การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
         ปลูกฝังและยํ้าเตือนแนวคิดจรรยาบรรณในหลักสูตรอบรมพนักงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
 

แผนงานฝึกอบรม ในปี ๒๐๐๘ จํานวนรุ่น 

New Corner Program (พนักงานเข้าใหม่) ๖ 

ABC (พนักงานที่มีอายุงาน (๑-๓ ปี) ๒ 

BCD (Thai) (พนักงานที่มีอายุงาน ๕ ปีขึ้นไป) ๓ 

BCD (Inter) (พนักงานที่มีอายุงาน ๕ ปีขึ้นไป) ๑ 

 
 
 
 

 
 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

• การสื่อสารจรรยาบรรณภายในองค์กร (Code of Conduct Internal Comm.) 
 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่พนักงาน 
 วิธีการ :  เผยแพร่สารจากผู้บริหารระดับสูง  รณรงค์ใน Weblink  e-mail แจ้งข่าวสาร
ถึงพนักงาน บทสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง มีเครื่องมือและระบบสนับสนุนการเผยแพร่ คําถาม-คําตอบ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในองค์กร  เป็นต้น 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Code of Conduct Internal Comm.) 
+++++++++++++ 

Objective:  To Create Awareness and Understanding 
Clip VDO:   Message from Top Management (KT/RR) 

BIG Banner:  Web link 
Mailing list:  To all SCG 

SCG Connect:  Column Interview KT 
Support Dissemination & Deployment (Tools) 

:-  Management Forum 
:-  RR meet corp. function 

Q&A Series:  Through intranet 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

ตัวอย่างการสือ่สารจรรยาบรรณภายในองค์กรของ SCG 

  

 

  

 

 

  



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

• ปัจจัยแห่งความสําคัญ 
 ให้ความสําคัญกับเรื่องจรรยาบรรณ และจริยธรรม ในทุกระดับ (ปฏิบัติจริง) 
 มีพันธะสัญญา (Commitment) จากระดับคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ และความ 

 พร้อมที่จะปฏิบัติเป็นตัวอย่าง (Walk the Talk) 
 ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม 
 ไม่ทําตามกระแส แต่ยึดที่คุณค่าของแนวคิด และความเช่ือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ความสําเร็จของการนําบรรษัทภิบาลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน 
ไม่ใช่ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทเพียงอย่างเดียว 


