
 
 

 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 

  
 การขับเคล่ือนจริยธรรมการทํางานของข้าราชการในระดับบุคคลและนโยบายน้ัน จําเป็น 
ต้องเน้นที่การพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมบุคคลเป็นสําคัญ โดยใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาเป็นหลักร่วมกับ
ความรู้จากสาขาอื่นๆ ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ 
แบบสหวิทยาการ ในการนํามาใช้เพ่ือพัฒนาและประเมินบุคคล 

 
 

เริ่มจากประโยชน์/เป้าหมายที่ต้องการจะได้รับ จากสิ่งที่กําหนดขั้น คือ 
 

๑) ประโยชน์สูงสุด แก่ ประชาชน และประเทศ 
 

๒) ประโยชน์ในการส่งเสริม  พัฒนาให้เกิดการปฏิบัติ 
 

๓) กําหนดจริยธรรมข้าราชการ  ตรวจอาการ 
 

๔) รู้สาเหตุต่าง ๆ  ที่ต้องการจัดการพัฒนา 
 

๕) จัดการพัฒนาที่สาเหตุเหล่าน้ัน 
 

๖) จริยธรรม ข้าราชการมีมาก 
 

๗) มีมาตรการอนุรักษ์ข้าราชการท่ีดี  พัฒนาข้าราชการท่ีเข้ามาใหม่  และ
ข้าราชการท่ีขาดคุณธรรม 

   

บทที่  ๓ 

เทคนคิวิธีการพัฒนาจิตใจและพฤตกิรรมจริยธรรม
การปฏบิัติงาน 

 

ก่อนกําหนด 
การพัฒนา 

กําหนด      
การพัฒนา 

 
ให้การพัฒนา   

/หลังการ
พัฒนา 

 

๗ ขั้นตอนเพื่อการพัฒนา 
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 หลักและวิธีการพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งมีผลการศึกษาวิจัยสนับสนุนมี  
๒ หลักการ คือ  

๑. หลักการพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 

๒. หลักการพัฒนาบุคคลตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 

 หลักการพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
 เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกที่จะกระทําหรือเลือกที่จะไม่
กระทําพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง โดยสาเหตุจูงใจหรือเหตุผลเบ้ืองหลังการกระทํา ซึ่งจัดแบ่งและ
เรียงลําดับได้ ๖ ขั้น  ดังน้ี 
 ขั้นที่ ๑ หลักการเช่ือฟังคําสั่งและหลบหลีกการถูกลงโทษ 
 ขั้นที่ ๒ หลักการแสวงหารางวัลที่เป็นวัตถุสิ่งของ 
 ขั้นที่ ๓ หลักการทําตามความเห็นชอบของผู้อ่ืน 
 ขั้นที่ ๔ หลักการทําตามหน้าที่ทางสังคม ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของสังคม 
 ขั้นที่ ๕ หลักการมีสัจจะ ทําตามคํามั่นสัญญา 
 ขั้นที่ ๖ หลักการยึดอุดมคติสากล 
ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการพัฒนาทางการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก 
 เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นจิตลักษณะที่จําเป็นต้องพัฒนาให้มีในตัวบุคคลเพราะการสั่งสอนให้
บุคคลมีคุณธรรม หรือจริยธรรมต่าง ๆ  เช่น การรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ ฯลฯ โดยบอกเล่าหรือ
ปฏิบัติให้ดู ยังไม่อาจทําให้บุคคลมีคุณภาพหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ เพราะการที่บุคคลจะตัดสินใจมี
พฤติกรรมใด ๆ ย่อมเป็นไปตามเหตุผลหรือแรงจูงใจที่อยู่เบ้ืองหลังการตัดสินใจว่าเหมาะสมแก่ตนเองใน
สถานการณ์น้ัน ๆ หรือไม่ 

• หลักการพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
  ประการแรก   การพัฒนาเป็นไปตามความสามารถการรู้และการคิด หรือการพัฒนาตามอายุ 
  ประการที่สอง การพัฒนาต้องพัฒนาทีละขั้น ไม่กระโดดข้ามขั้น เช่น บุคคลที่มีจริยธรรม
อยู่ขั้นที่ ๓ นักพัฒนาจะต้องพัฒนาให้เขามีเหตุผลเชิงจริยธรรมในข้ันที่ ๔ การทําตามหน้าที่ ก่อนที่จะ
พัฒนาขั้นที่ ๕ การมีสัจจะทําตามคํามั่นสัญญา 

หลักและวิธีการพัฒนา 
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  ประการที่สาม การพัฒนาควรพัฒนาในช่วงบุคคลเกิดความไม่มั่นคง หรือช่วงวิกฤตของ
การพัฒนา 
  ประการที่สี่  การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ควรควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมและการ
ให้รางวัล 
  ประการที่ห้า ผู้ฝึกหรือพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม จะต้องเป็นผู้มีจริยธรรมสูงกว่าผู้ฝึก
อย่างน้อย ๑ ขั้น 
  ประการที่หก กรณีศึกษาที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาต้องเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่าง
คุณธรรมหลายประการ  หรือความขัดแย้งของประโยชน์หลายฝ่าย 
  ประการที่เจ็ด  บรรยากาศที่จะช่วยในการพัฒนาดีที่สุด คือบรรยากาศในการพัฒนาที่มี
สภาพเป็นประชาธิปไตย การให้ความรัก สนับสนุน และมีเหตุผล 

• วิธีการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 ขั้นแรก  วัดระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของผู้ได้รับการฝึกก่อน เพ่ือทราบระดับของเหตุผล

เชิงจริยธรรมของผู้ได้รับการฝึก 
 ขั้นสอง  เสนอปัญหาหรือเหตุการณ์ขัดแย้งทางจริยธรรม โดยเสนอความรู้หรือเหตุการณ์ 

ใหม่ ๆ ที่ขัดแย้งกัน 
 ขั้นสาม  ให้คิดตัดสินใจและแสดงเหตุผลเก่ียวกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เสนอไป 
 ขั้นสี่  สร้างให้เกิดความขัดแย้งภายใน จากการได้พบประสบการณ์ใหม่ๆ หรือเหตุผล

ใหม่ๆ มีรูปแบบวิธีพัฒนาหลายวิธี เช่น การอภิปรายกลุ่ม การใช้บทเรียนด้วยตนเอง การใช้ตัวแบบ การ
สวมบทบาทเพ่ือรับทราบเหตุผลขั้นที่สูงกว่า  

 ขั้นห้า  ความเข้าใจหรือความกระจ่างในเหตุผลใหม่ที่สูงกว่า 
 ขั้นหก  การสรุปยืนยันการตัดสินใจและแสดงเหตุผลอีกคร้ัง 

 หลักการพัฒนาบุคคลตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
 ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน (๒๕๔๘)  ได้เสนอหลักพัฒนาบุคคลตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
ไว้ ๕ ประการ 
 ประการแรก  พัฒนาจิตและพฤติกรรมพร้อมกันในสัดส่วนที่ต่างกันตามวัย เช่น โดยวัยรุ่น
ควรพัฒนาจิต ๕๐%  พัฒนาพฤติกรรม ๕๐%  วัยผู้ใหญ่ควรพัฒนาจิต ๘๐% พัฒนาพฤติกรรม ๒๐%  

 ประการที่สอง  การพัฒนาบุคคลต้องอยู่บนพ้ืนฐานองค์ความรู้ทางการวิจัยและพัฒนา 
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 ประการที่สาม  การพัฒนาเพียงแค่ “ความรู้และทัศนคติ” ไม่เพียงพอให้เกิดพฤติกรรมที่ 
น่าปรารถนาได้ ต้องพัฒนาเพ่ือยกระดับจิตใจที่มีอยู่น้อยให้สูงขึ้นพร้อมกับการพัฒนา “ความรู้”  
และ “ทัศนคติ” ด้วย 

 ประการที่สี่ การพัฒนาบุคคลให้มีพฤติกรรมที่น่าปรารถนา ต้องพัฒนาให้ครบเคร่ือง  
การพัฒนาในอดีตเน้นการพัฒนาคุณธรรม ค่านิยม ทัศนคติ เป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ  
การตระหนักรู้ ซึ่งการพัฒนาให้คนรู้ว่าอะไรดี อะไรช่ัว ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะทําดีหรือไม่ การรณรงค์
เพ่ือปลูกจิตสํานึกจึงได้ผลดีน้อย  ปัจจุบันต้องพัฒนา ๑) เหตุผลการตัดสินใจแก้ปัญหาเชิงจริยธรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด จิตใจที่เป็นธรรมเปรียบเหมือนหางเสือเรือ เข็มทิศทําหน้าที่กําหนดทิศทางของ
พฤติกรรม และประการสําคัญคือ ๒) ต้องพัฒนา “พลังหรือเคร่ืองยนต์” คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ลักษณะ
มุ่งอนาคต การควบคุมตน ความเช่ือในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมกันจึงจะได้ผลดีย่ิงขึ้น 

 ประการที่ห้า  การพัฒนาต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านลักษณะทางจิตใจ 
ความสามารถในการรับการพัฒนา ซึ่งขึ้นกับความพร้อมทางจิตใจ ดังน้ัน การนําวิธีการพัฒนาการจาก
ต่างประเทศมาใช้กับคนไทยจึงไม่ค่อยได้ผล เน่ืองจากวิธีการของเขาเหมาะสมกับคนของเขา ซึ่งส่วนใหญ่มี
ลักษณะทางจิตสูงกว่าคนไทย 

 นอกจากน้ัน การเลือกใช้หลักและวิธีการพัฒนามีความสําคัญ ต้องให้เหมาะแก่แต่ละบุคคล 
เช่น การใช้วิธีการทางศาสนาจะเหมาะกับคนมีความเช่ือทางศาสนาสูงอยู่แล้ว  หากจะใช้กับคนกลุ่มอ่ืนต้อง
ปรับทัศนคติให้ยอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อหลัก วิธีการทางศาสนาก่อนจึงจะได้ผล หรือมิฉะน้ันควรใช้การ
ผสมผสานโดยใช้วิธีการทางศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ควบคู่กันไป 

 ขณะนี้ การพัฒนาที่ได้พิสูจน์ว่าได้ผลสําหรับการทํางานอย่างมีจริยธรรมของคนไทยคือการ
เรียนรู้จากต้นแบบที่ชาวไทยให้ความศรัทธาสูงสุดคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดย
หลักสูตรต่าง ๆ อาทิเช่น การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (ศิริกุล กลิ่นทอง, ๒๕๔๙) การเรียนรู้โดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตผ่านโครงการต้นแบบในชุมชน  การเรียนรู้จากหลักสูตร และ
โปรแกรมเหล่าน้ีส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติในการทํางานอย่างมีจริยธรรม เสียสละ อุทิศตน และการเห็นแก่
ส่วนรวม ประเทศชาติเป็นสําคัญ 
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 ศ.ดร.ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (๒๕๕๓) ได้ให้แนวทางการหาความจําเป็นก่อนทําการพัฒนา ดังน้ี 

 ๑) ใครคือกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนควรพัฒนาก่อน : หน่วยงานจะต้องสามารถหากลุ่มคนที่มี
พฤติกรรมหรือจิตใจที่น่าปรารถนาน้อยกว่ามาตรฐาน หรือมีพฤติกรรมหรือจิตใจที่ไม่น่าปรารถนามากกว่า
กลุ่มมาตรฐาน หรือมีสภาพเหมาะสมต่อการพัฒนามากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 

 จากการวิจัยพฤติกรรมจริยธรรมในการทํางาน และลักษณะจิตใจของข้าราชการไทย
พบว่าผู้บังคับบัญชาระดับต้นและระดับกลาง เป็นกลุ่มที่จําเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาทั้งด้านจิตและ
พฤติกรรม โดยเฉพาะในด้านเหตุผลการตัดสินใจแก้ปัญหาเชิงจริยธรรม นอกจากน้ันด้วยบทบาทและ
หน้าที่ที่จะขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือนจําเป็นต้องพัฒนาให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวเป็น  
ผู้ปรับพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาและปรับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ส่งเสริมการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ส่วนกลุ่มที่เหมาะสมเป็นอันดับต้นในการพัฒนาถึงแม้จากการศึกษาพบว่าไม่ใช่กลุ่ม
เสี ่ยงคือข้าราชการบรรจุใหม่ เนื่องจากโดยธรรมชาติเป็นกลุ่มที ่สามารถเสริมสร้างและป้องกัน  
ได้ง่ายและได้ผลกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 

 ส่วนกลุ่มเสี่ยงและจําเป็นที่สุดจากการวิจัยคือ ข้าราชการระดับปฏิบัติที่รับราชการมานาน
และขาดความก้าวหน้าในงาน ซึ่งจะมีพฤติกรรมแปลกแยก ตลอดจนผลการวิจัยจากตัวแปรอิสระทาง 
ชีวสังคมหรือภูมิหลังของผู้ถูกศึกษาในไทยและราชการไทยพบว่าเพศชายเป็นกลุ่มเสี่ยงทางจิตและ
พฤติกรรม เช่น พบว่า ครูชายมีจริยธรรมตํ่ากว่าครูหญิง เพศชายมีความเช่ือทางศาสนา ตลอดจน
พฤติกรรมสุขภาพและการปรับตัวด้านการเงินตํ่ากว่าเพศหญิง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข   
ประจนปัจจนึก  ๒๕๒๐, จินดา สุวรรณดี ๒๕๔๓, พรรณราย พิทักษ์เจริญ ๒๕๔๓, โกศล มีคุณ และณรงค์  
เทียมเมฆ ๒๕๔๗, งามตา วนินทานนท์ และคณะ, ๒๕๔๕) ส่วนเพศหญิงที่รับราชการนานและขาด
ความก้าวหน้าในอาชีพราชการมีลักษณะความเช่ืออํานาจในตนน้อยกว่าข้าราชการประเภทอ่ืนๆ (ประชิต 
สุขอนันต์ ๒๕๔๕, จินตนา บิลมาศ และคณะ ๒๕๒๙) ข้าราชการที่ทํางานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ
และอุปนิสัย มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตเป็นกลุ่มเสี่ยงในด้านจริยธรรม (จินตนา บิลมาศ และคณะ 
๒๕๒๙, จินตนา บิลมาศ พรรณี บุญประกอบ และคณะ ๒๕๕๑) 

 กลุ่มที่สําคัญอันดับหน่ึงในการพัฒนาตามความคิดเห็นของข้าราชการท่ัวไป คือ กลุ่มผู้บริหาร 
ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถพัฒนาจริยธรรมผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

การหาความจําเป็นก่อนทําการพัฒนา  
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 ๒) ควรพัฒนาด้านใดบ้าง : เพ่ือเพ่ิมจิตลักษณะหรือพฤติกรรมที่น่าปรารถนา เพ่ือลดหรือ
ขจัดจิตลักษณะหรือพฤติกรรมที่ไม่น่าปรารถนา จากผลการวิจัยพัฒนาจะสามารถให้ข้อมูลว่าจะต้องจัดการ
ที่ปัจจัยเชิงเหตุตัวใดบ้างที่สําคัญ อันดับแรกและรองๆ ลงไปเพื่อที่จะให้นักพัฒนาที่มีกําลังคนและ
ทรัพยากรจํากัดจัดการกับสาเหตุตัวสําคัญที่สําคัญเพียงตัวเดียวหรือสองสามสาเหตุ ก็อาจพลิกฟ้ืน
พฤติกรรมที่ต้องการได้ อาทิเช่น การเสริมสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์ ก็ควรจัดการกับสาเหตุตัวที่สําคัญ คือ 
ลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน และเหตุผลเชิงจริยธรรม และจากการวิจัยพัฒนาที่ผ่านมา สาเหตุที่สําคัญ 
๒-๓ สาเหตุที่จัดการพร้อมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได้อย่างครอบคลุมคือ ลักษณะมุ่งอนาคต 
ควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และเหตุผลเชิงจริยธรรม และสาเหตุสมทบที่สําคัญที่สุดคือ การพัฒนา
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาแบบรัก สนับสนุนและบริหารจัดการบุคคลโดยยึดความยุติธรรม  
การทํางานมีบรรยากาศประชาธิปไตย 

 ๓) จะจัดการพัฒนาจิตและพฤติกรรมนั้น ๆ อย่างไร มีขั้นตอนและกิจกรรมอะไรบ้าง หรือ
ให้ประสบการณ์มากเพียงใดจึงจะได้ผลความต้องการ : กิจกรรมแยกออกเป็น ๓ ประเภทคือ การเสริมสร้าง  
การป้องกันและการแก้ไข                                                                                  

 การเสริมสร้าง หมายถึง การเพ่ิมปริมาณของสิ่งที่น่าปรารถนาของบุคคลและ/หรือสังคมและ
อนุรักษ์ สิ่งที่น่าปรารถนาน้ันไว้ให้อยู่ยืนนานในปริมาณความต้องการ เช่น การมีจริยธรรมสูง การปรับตัวในงาน
การจะเกิดผลดังกล่าวได้ต้องจัดการที่สาเหตุที่สําคัญ 

 การป้องกัน หมายถึง การลดหรือขจัดสิ่งหรือสภาพ หรือผลท่ีไม่น่าปรารถนาที่เกิดแก่บุคคล
หรือสังคม เช่น การมีจริยธรรมเสื่อม การซื้อสิทธิขายเสียงทางการเมือง ความจน ความเจ็บ 

 การแก้ไข คือ การลดหรือขจัดสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาที่เกิดกับบุคคลหรือสังคมเช่น ความ
ยากจนการขาดความรู้ความสามารถ ตลอดจนการกระทําผิดกฎระเบียบ กฎหมายและหรือผิดศีลธรรม 
ความเจ็บป่วย ที่มีการแก้ไขปัญหาเช่น การบริจาคเงินหรือสิ่งของ การลงโทษคนทําผิดด้วยวีธีการต่างๆ 
การรักษาคนป่วยไข้ เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ จึงมักพบว่าสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาน้ีแม้จะลดลง แต่ใน  ไม่ช้าก็
กลับมาอีก เกิดปัญหาซ้ําซากในบุคคลหรือสังคม และถ้าการแก้ไขไม่ได้ผลปัญหาจะขยายตัวไปยังกลุ่มคน
อ่ืนๆ ในที่สุดผู้มีปัญหากลายเป็นส่วนใหญ่ของสังคม ซึ่งจะนําไปสู่จุดของความหายนะ เช่น ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์ การทุจริตคอร์รัปช่ัน  
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 จากภาพ ๓.๑ มาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactions model) ที่ระบุสาเหตุ  
๓ ประเภทที่ควรจัดการพัฒนาในองค์กร คือ สาเหตุภายในตน ซึ่งหมายถึง (๑) จิตลักษณะที่ติดตัวมาแต่เดิม 
(๒) จิตลักษณะตามสถานการณ์ ส่วน (๓) สาเหตุภายนอกตนประกอบด้วย สภาวะทางกายภาพและสภาวะ
ทางสังคมในหน่วยงานอันมีหัวหน้า เพ่ือนร่วมงาน และระบบ กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นสําคัญ 

 การจัดการพัฒนาในองค์กรเพื่อให้เกิดผลดีที่การทํางานอย่างมีจริยธรรมของบุคลากรใน
องค์กรหน่ึง ๆ จึงควรยึดหลักการจัดการที่สาเหตุ ๓ ประการ ดังกล่าว แต่การที่จะกําหนดว่าในแต่ละกลุ่ม
สาเหตุน้ัน ควรมีสาเหตุย่อยที่สําคัญอะไรบ้าง ซึ่งควรนําไปจัดการพัฒนา คําตอบน้ี จะต้องมาจาก
ผลการวิจัยที่ศึกษาสาเหตุต่าง ๆ ของผู้ที่มีพฤติกรรมเป้าหมายในปริมาณมาก โดยเปรียบเทียบกับผู้มี
พฤติกรรมดังกล่าวน้อย ดังตัวอย่างจากภาพ ๓.๑ ซึ่งได้ประมวลผลการวิจัยในต่างประเทศที่ศึกษาปัจจัยเชิง
เหตุของพฤติกรรมอาสา และพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีในหน่วยงานของผู้มีอาชีพต่าง ๆ กัน โดยนํามา
จากรายงานการวิจัยกว่าสิบเร่ือง ทําให้พบสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุสําคัญของพฤติกรรมดังกล่าว ที่สมควรนําไป
จัดการพัฒนาในองค์กรที่เห็นความสําคัญของพฤติกรรมน้ี และพบว่าบุคลากรในหน่วยงานของตนยังมี
พฤติกรรมน้ีน้อย สมควรจะส่งเสริมให้มีให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักและเทคนิควิธีการพัฒนาในองค์กร  
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 จะเห็นได้ว่าในภาพ ๓.๒ งานวิจัยทั้งหลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาก็พบ
หลักฐานสําคัญของพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีของหน่วยงานว่ามาจาก ๓ กลุ่มสาเหตุ ตามท่ีระบุไว้  
ในรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม ในภาพ ๓.๑ และ ๓.๒  

 จากภาพ ๓.๑ – ๓.๒ ที่นํามาสรุปร่วมกัน ทําให้สามารถกําหนดสิ่งที่ควรพัฒนา ๓ ประการ 
คือ ที่ตัวของผู้ปฏิบัติงาน ที่หัวหน้างาน และท่ีสภาวะทั้งทางกายภาพ และสภาวะทางสังคมในหน่วยงาน  
ในที่น้ีจะได้เสนอแนวทางการพัฒนาเฉพาะที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

• การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เมื่อสิ่งที่ต้องการจะได้รับจากโครงการ คือ พฤติกรรม
การทํางานอย่างมีจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน สาเหตุที่ใกล้ชิดกับผลน้ีมากที่สุด ก็คือ คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติ
น่ันเองที่ทางวิชาการพบว่า เป็นสาเหตุสําคัญของพฤติกรรมของบุคคล ที่เก่ียวกับการกระทําที่เป็นความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และการพัฒนาตนเองเพื่องาน โครงการพัฒนา จึงต้องเร่ิมขั้นแรกที่ “การพัฒนาจิต
ลักษณะและทักษะของการเป็นคนดีที่เก่งและมีสุขให้แก่ผู้ปฏิบัติโดยตรงสําหรับข้าราชการไทย”  จินตนา 
บิลมาศ และคณะ (๒๕๒๙) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่มีอยู่และที่ยังมีน้อยในข้าราชการไทยทั้งในระดับปฏิบัติ 
และระดับหัวหน้า ส่วนเป้าหมายการพัฒนา และวิธีการพัฒนาได้ระบุไว้ ๕ ประการในตาราง ๓.๑  ดังน้ี 
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 เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานท่ีจะพัฒนากิจกรรม/โปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือ
ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรม เสริมสร้างสิ่งแวดล้อม สร้างกลไกสนับสนุนให้
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม (Integrity)  บริหารงานอย่างยุติธรรม ป้องกันการประพฤติมิ
ชอบและการทุจริตในหน้าที่ราชการ โดยการจัดทํากลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม (Holistic 
Approach)  ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าดีที่สุด 

 การพัฒนาข้ันเร่ิมต้น 
      การพัฒนาบุคคลและกิจกรรมสร้างจิตสํานึกจะต้องสอดคล้องเหมาะสมกับการบริหารและ     
การปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยการวางแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือตรงกับความจําเป็นในการสื่อสารทั่ว
ทั้งองค์กร ไม่ใช่คิดว่าการฝึกอบรมคร้ังเดียวจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องเสมอไป วิธีการ คือ 
 ๑) ใช้โปรแกรม หรือกิจกรรมที่หลากหลายในขณะทํางาน อาทิเช่น การอภิปรายให้ความ
คิดเห็นเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมที่พบในระหว่างการทํางาน 
  ใช้การผสมผสานการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับมาตรฐานพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมและการฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาเชิงจริยธรรม 
  การฝึกอบรมเฉพาะสําหรับข้าราชการกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่รับผิดชอบการตรวจสอบ 
ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี หรือตรวจสอบคุณภาพ โดยรับการฝึกอบรมจากผู้เช่ียวชาญ 
 ๒) วางแผนการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมหลักของข้าราชการพลเรือน และ
ค่านิยมขององค์กรตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ รวมทั้งผลักดันช่องทางการ
สื่อสารด้วยโปรแกรมพัฒนาจริยธรรม 
 ๓) เสนอให้เห็นถึงพันธะทางการบริหาร โดยผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นต้นแบบที่ ดี 
ด้านจริยธรรม และเข้าร่วมการพัฒนาฝึกอบรมในโปรแกรม/กิจกรรม  การพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหาร
เป็นกุญแจสําคัญต่อความสําเร็จของโครงการการพัฒนาจิตใจข้าราชการ 
 ๔) การป้องกันการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม โดยเริ่มจากการให้ข้อมูลเก่ียวกับมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของข้าราชการในโอกาสต่าง ๆ หรือต้ังแต่แรกเข้ารับราชการ ให้แน่ใจว่าได้ใช้กระบวนการ
บริหารอย่างยุติธรรม และส่งผ่านข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรฐานจริยธรรมท่ีใช้ในการสรรหา 
คัดเลือก ตลอดจนเกณฑ์ที่ใช้ในการเลื่อนตําแหน่งข้าราชการ 
 ให้แน่ใจว่าข้าราชการบรรจุใหม่เข้าใจเน้ือหาสาระของมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีกําหนดตาม
กลุ่มเป้าหมายและตําแหน่งความรับผิดชอบ รวมท้ังทบทวนความเข้าใจกับกลุ่มข้าราชการอ่ืน ๆ ด้วย 

การพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรม 



 
 

 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 การจัดการเชิงรุก เมื่อผู้บังคับบัญชาสังเกตหรือพบเห็นหรือมีข้อสงสัยว่าอาจจะเกิดการ      
ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมควรให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติหน้าที่โดยทันที 
 ๕) เสริมสร้างการส่งสาสน์ในทุกโอกาส : ไม่เฉพาะการปฐมนิเทศ และจัดโปรแกรมการ
พัฒนาในโอกาสที่เหมาะสมและสําหรับกลุ่มเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 ๖) แสวงหานวัตกรรม เทคนิควิธีในการพัฒนาจริยธรรมขององค์กร :  แสวงหาผลิตภัณฑ์การ
ฝึกอบรมใหม่ ๆ และวิธีการพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  เลือกกรณีตัวอย่างจริงและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดเป็นประจําหรือปัญหาสําคัญ ใช้วิธีอภิปรายกลุ่มย่อยในการประชุมข้าราชการ 
กลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการบรรยาย 
 ๗) ให้รางวัลและยกย่องพฤติกรรมจริยธรรม:  ให้เวลาในการแสดงความยินดีต่อข้าราชการที่
ทํางานมีประสิทธิภาพ ยึดความถูกต้องชอบธรรม หรือผู้เปิดเผยการประพฤติมิชอบต่างๆ เน้นขั้นตอน
ทางบวกสําหรับองค์กรเพ่ือลดความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤติมิชอบ หลังจากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม ทุกครั้งก็ให้จัดทํา Action Plan เพ่ือลดความเสี่ยงในการฝ่าฝืนจริยธรรมใน
อนาคต โดยการจัดให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานร่วมกันวางแผนเพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
 ๘) ส่งเสริมการสื่อสารเกี่ยวกับความยุติธรรมในองค์กรและความยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง    
:  การกระทํามีค่ามากกว่านโยบายและกระบวนการใด ๆ  หากหน่วยงานประชาสัมพันธ์ รณรงค์อย่างเดียว
แต่มิได้กระทําตามที่ได้ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม การรณรงค์เผยแพร่ต่าง ๆ เพ่ือให้ข้าราชการตระหนัก
ในความสําคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมย่อมล้มเหลว 

 ความตระหนักในความสําคัญของหลักจริยธรรมที่ภาคราชการยึดถือและทักษะในการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม เป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องมีในโปรแกรมการพัฒนา ซึ่งอาจใช้กรณีศึกษา หรือวิเคราะห์
สถานการณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 

 ข้อเสนอแนะการสร้างความตระหนักและโปรแกรมการพัฒนา/ฝึกอบรม 

  ๑)  พัฒนากลยุทธ์ขององค์กร  โดยสํารวจว่าโปรแกรมการพัฒนาใดที่จะประสบผลสําเร็จ
สูงสุด ได้รับการยอมรับจากข้าราชการ และผู้บริหารให้การผลักดันในการ implement เป็นระยะยาว 
 ๒)  จัดการฝึกอบรมโดยเน้นหลักจริยธรรม/ค่านิยมตามมาตรฐานทางจริยธรรม เน้ือหาที่
สําคัญและจําเป็นต้องเตรียมกรณีศึกษาหรือสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง (scenarios) และแบบฝึกหัด 

นโยบายขององค์กรจะอธิบายให้ทราบว่าต้องการให้เกิดสิ่งใดขึ้น 

วัฒนธรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรม เป็นเคร่ืองอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นจริง ๆ
 กฎใดถูกปฏิเสธ กฎใด ๆ ถูกบิดเบือน และกฎใดถูกเพิกเฉย 
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 ๓)  จัดการฝึกอบรมโดยเน้นโมเดลการตัดสินใจที่อธิบายให้เห็นว่า โมเดลในการตัดสินใจและ
กระบวนการการตัดสินใจเป็นสิ่งที่สําคัญ 
 ๔)  ใช้กลยุทธ์การเสริมแรง  โดยใช้เทคนิคการสร้างองค์กรจริยธรรมเพ่ือผลักดันผลในระยะ
ยาวว่าองค์กรสามารถผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรมได้  และให้ผู้เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการเห็นประโยชน์ของการนําไปใช้ในทางปฏิบัติ  

 

     

      สนใจประวัติคนเข้าอบรม 
  ใช้กรณีศึกษาเพ่ือกระตุ้นประเด็นการอธิบาย 
  สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
  ใช้อุปกรณ์การฝึกอบรมที่หลากหลาย 
  ให้แน่ใจว่าคนเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย มาตรฐาน 
   จริยธรรมและได้รับเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ใช้แบบประเมินโครงการเพ่ือการให้ข้อมูลย้อนหลังและผลักดันให้เกิดการปรับปรุง 
   โปรแกรมการพัฒนา 
  ๕) มีการเสริมสร้างความสํานึกตระหนัก (awareness) ในประเด็นปัญหาทางจริยธรรมท่ี
สําคัญ โดยใช้การส่ือสารอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้ข้าราชการยึดหลักจริยธรรมประจําใจเป็นอันดับแรก และ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการทํางานและป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยมีวิธีการดังน้ี 

 มีช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ขององค์กร 
ประกาศหรือแถลงนโยบาย พร้อมให้ความสําคัญอธิบายในประเด็นขอบเขต 

 การทํางานที่เสี่ยงต่อการฝ่าฝืนจริยธรรม 
ใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ต 
บูรณาการกลยุทธ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
รายงานผลลัพธ์ของการส่งเสริมและการตรวจสอบต่าง ๆ 

 ๖) การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักที่ดี (Best  practice) 
จัดโปรแกรมการฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

     ให้ทุกคนในองค์กร 
มีโปรแกรมที่ ต่อเ น่ืองเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม หรือลักษณะการปฏิบัติงาน              

  มีแบบฟอร์มต่าง ๆ สนับสนุนการทํางานอย่างมีจริยธรรมและจัดทําอย่างหลากหลาย  
  เพ่ือใช้ในโอกาสการทํางานที่แตกต่างกัน 

Trips for Training 



 
 

 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

การฝึกอบรมเฉพาะสําหรับกลุ่มผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง (สืบสวน) หรือกลุ่ม 
  ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดและประพฤติมิชอบต่าง ๆ 

พัฒนา จัดทําคําแนะนํา คู่มือต่าง ๆ สําหรับกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การบริการ 
  ข้อร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้อินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการช่วยในการทํางาน 
  และควบคุมการทํางาน 

พัฒนาระบบในการกํากับดูแล การประเมินผลการฝึกอบรม และประเมินการ 
  ใช้โปรแกรมต่าง ๆ 
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การพัฒนาค่านิยม/คุณธรรมหลัก โดยการพัฒนาจิตลักษณะและพฤติกรรม 

 ๑. กรณีค่านิยมหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๙ ประการ  
 การพัฒนาจิตลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือส่งเสริมให้เกิดค่านิยมหลักตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ๙ ประการสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีดังน้ี 

 

ตาราง ๓.๒  วิเคราะห์การพัฒนาค่านิยมหลัก (Core Values) ของมาตรฐานจริยธรรม สําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ค่านยิมหลัก จิตลักษณะและพฤติกรรมทีต้่องพัฒนา 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๑. พัฒนาจิตลักษณะและพฤติกรรม ข้อ ๒-๘  
และทัศนคติทีดี่ต่อคุณธรรม จริยธรรม 

๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ 
    รับผิดชอบ 

๒. พัฒนาจิตแบบบูรณาการ (แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิเหตุผลเชิงจริยธรรม การควบคุมตน 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์ในงาน) 

๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม 

๔. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและ
ถูกกฎหมาย 

๔. เหตุผลเชิงจริยธรรมและการมุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  
มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 

๕. การมุ่งอนาคต ควบคุมตน แรงจูงใจใฝ ่
    สัมฤทธ์ิ และเหตุผลเชิงจริยธรรม 

๖. การให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๖. พฤติกรรมความซื่อสัตย์ในงาน 

๗. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๗. แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ และการมุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๘. การพัฒนาอัตตลักษณ์แห่งอีโก้ ด้าน
การเมืองการปกครอง 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ ๙. ผลจากการพัฒนา ๒-๘ และทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมจริยธรรมในการทํางาน 

 
 

 

การพัฒนาจริยธรรมในการทํางานขั้นก้าวหน้า 



 
 

 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

จากตารางการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า ค่านิยมหลักทั้ง ๙ ข้อ สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และประกอบด้วย
องค์ประกอบทางด้านจิตใจที่ซ้ํา ๆ กัน (บทวิเคราะห์ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑) 

 ๒. กรณีค่านิยมหลัก (Core Values) ตามจรรยาข้าราชการ   
 การพัฒนาจิตลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือส่งเสริมให้เกิดค่านิยมหลักตามจรรยา
ข้าราชการพลเรือน ในมาตรา ๗๘  ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  มีดังน้ี 

 

ตาราง ๓.๓  วิเคราะห์การพัฒนาค่านิยมหลัก (Core Values) ของจรรยาข้าราชการพลเรือนตาม   
      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

ค่านยิมหลัก จิตลักษณะและพฤติกรรมทีต้่องพัฒนา 

๑. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิง่ที่ถูกต้อง ๑. เหตุผลเชิงจริยธรรมและลักษณะมุ่งอนาคต  
ควบคุมตน 

๒. ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ๒. แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ เหตุผลเชิงจริยธรรมการ
ควบคุมตน และพฤติกรรมซื่อสัตย์ในงาน 

๓. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

๓. พฤติกรรมซื่อสัตย์ในงาน และการมุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

๔. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรม 

๔. ลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน เหตุผล         
เชิงจริยธรรม และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

๕. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน ๕. แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ และพฤติกรรมมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิ 

 

• พัฒนาอย่างไร  คณะผู้ศึกษาได้เสนอวิธีการพัฒนาและรูปแบบต่างๆ ตามหลักวิชาการ 

โดยเน้นการพัฒนาตรงที่ตัวผู้ถูกพัฒนาและการจัดการกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกันเพ่ือให้
จริยธรรมในการทํางานกลายเป็นวัฒนธรรมการทํางานขององค์กรที่เป็นปกติ องค์กรสามารถเลือกรูปแบบ 
วิธีการให้เหมาะสมกับบริบทและเจ้าหน้าที่ของตนเอง อาทิเช่น การใช้วิธีการทางศาสนาพัฒนา ที่ขณะน้ี
หน่วยงาน  ส่วนใหญ่นิยมทํากัน ซึ่งจากผลการวิจัย (อ้อมเดือน สดมณี, ๒๕๓๖: ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 
๒๕๕๔) พบว่าได้ผลดีเฉพาะกับผู้ที่เลื่อมใสศาสนาอยู่แล้ว  ดังน้ัน ในการพัฒนาต้องใช้ชุดฝึกอบรม 
ที่เหมาะสมกับกลุ่ม หรือบูรณาการวิธีการหลายวิธีควบคู่กันไป และต้องเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม 
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  การเปน็แบบอย่างที่ดีในการพัฒนาจริยธรรม 
  เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ปฏิบัติงานจะมีพฤติกรรมจริยธรรมในงานมาก ขึ้นอยู่กับการ 
มีแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติเช่นน้ันมากในหน่วยงาน ในงานวิจัยไทยได้พบอิทธิพลของเพ่ือนต่อจิตลักษณะ 
และการกระทําของบุคคลต้ังแต่วัยรุ่นเป็นต้นมา โดยเพ่ือนมักเป็นแบบ อย่างทางด้านที่ขัดต่อสังคม เช่น
ชักชวนให้เสพยาเสพติด ชวนกันไปสําส่อนทางเพศ เป็นต้น แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีผลวิจัยในผู้ใหญ่ว่า 
การรับรู้ว่าเพ่ือนร่วมงานมีพฤติกรรมที่น่าปรารถนามาก เช่น มีพฤติกรรมประหยัดวัสดุอุปกรณ์ของ
หน่วยงานมาก (ชวนชัย เช้ือสาธุชน ๒๕๔๗) ผู้ปฏิบัติงานก็จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่น่าปรารถนาเหล่าน้ีมาก
ตามไปด้วย ส่วนในต่างประเทศผลวิจัยก็เริ่มปรากฏเด่นชัดในทํานองเดียวกันเมื่อไม่นานมาน้ีใน
สหรัฐอเมริกา เช่นในงานวิจัยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลจํานวน ๒๐๓ คน ที่พบว่าแบบอย่างพฤติกรรมที่ดี
งามจากเพ่ือนร่วมงานมีความสําคัญมากที่สุดต่อพฤติกรรมในงานของเจ้าหน้าที่เหล่าน้ี รองลงมา คือการมี
แบบอย่างที่ดีจากหัวหน้าที่ประสบความสําเร็จในงาน และการได้รับการศึกษาด้านศีลธรรมในวิชาชีพ 
(Desponded และคณะ) 

 การพัฒนาเอกลักษณ์ทางจริยธรรม (Moral  Identity) 
  เมื่อไม่นานมาน้ีได้เกิดความล่มสลายทางธุรกิจขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และหลาย
ประเทศทั่วโลก ทําให้นักจิตวิทยารุ่นหลัง ๆ เห็นความสําคัญของการยอมรับปทัสฐานความดีงามที่สังคม
กําหนดมาเป็นเอกลักษณ์ทางจิตของบุคคล และเพ่ิมบทบาทความสําคัญแก่เอกลักษณ์ทางคุณธรรม
จริยธรรมว่าเป็นสาเหตุสําคัญทางจิตของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกระทําอย่างมีจริยธรรมในธุรกิจ 
การมีเอกลักษณ์ทางจริยธรรม (moral identity) น้ี เป็นลักษณะการปรับตัวทางจิตสังคมของบุคคล 
และเป็นส่วนหน่ึงของความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคล นักจิตวิทยาสังคมรุ่นเก่า ได้ระบุความสําคัญของจิต
ลักษณะด้านน้ีไว้แล้ว (Erikson, ๑๙๖๔ และ Fishbone & Azjen ๑๙๗๕) มาในภายหลังนักจิตวิทยารุ่น
ใหม่ได้ตระหนักว่า เอกลักษณ์ทางจริยธรรม หรือการยอมรับปทัสฐานทางสังคมด้านจริยธรรมควรได้รับการ
สร้างเสริมควบคู่ไปกับความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่ Kohlberg (๑๙๗๖) ได้บุกเบิกไว้แล้ว 
(Godin และคณะ ๒๐๐๕ และ Reynolds & Ceranic, ๒๐๐๗) การพัฒนาเอกลักษณ์แห่งอีโก้ทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม อาจพัฒนาได้ตามธรรมชาติโดยผ่านการปลูกฝังอบรมจากครอบครัว โรงเรียน สื่อและ
ศาสนา ดังกล่าวไว้ในตําราทางด้านน้ีแล้ว (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๔๑) ส่วนการจัดฝึกอบรมแบบ
เข้มข้นพิเศษก็อาจกระทําได้โดยการกระตุ้นให้บุคคลเกิดคําถามในใจ แสวงหาคําตอบด้วยวิธีต่าง ๆ 
แล้วตกลงใจตัดสินใจรับ (หรือปฏิเสธ) หลักทางด้านคุณธรรม ค่านิยม หรือจริยธรรมด้านใดด้านหนึ่งได้ 
ซ่ึงเป็นการบรรลุเอกลักษณ์แห่งอีโก้ทางด้านนั้นๆ  อย่างม่ันคงถาวร แต่คนส่วนใหญ่มีเอกลักษณ์ทาง
จริยธรรมท่ีอ่อนแอ เพราะไม่ได้บรรลุด้วยตนเอง แต่เป็นการรับสืบทอดโดยอัตโนมัติจากครอบครัวของตน 
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เมื่อถึงโอกาสทดสอบจึงพ่ายแพ้แก่กิเลสได้อย่างง่ายดาย แม้เขาจะมีความฉลาดทางจริยธรรมอยู่บ้างก็ตาม 
แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้เกิดความถาวรย่ังยืนของพฤติกรรมตามหลักจริยธรรมขั้นสูงได้ 

 การพัฒนากลุ่มผู้บังคับบัญชา    
  การพัฒนาจริยธรรมการทํางานให้ได้ผลตามมาตรฐานทางจริยธรรม ควรพัฒนา 
ที่กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลอ่ืน น่ันคือ ผู้บังคับบัญชา ซึ่งจากผลการวิจัยใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่าการพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวแบบที่ดีในการมีพฤติกรรมจริยธรรม 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  การให้รางวัลและลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
ส่งผลโดยตรงกับพฤติกรรมจริยธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา การพัฒนาแบบไม่เป็นทางการจะได้ผลมากกว่า 
การพัฒนาที่เป็นทางการ 
  ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาน้ี ผู้เขียนจึงขอเสนอให้มีการฝึกอบรมหัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติทุก
ระดับให้มีเอกลักษณ์ทางจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การดําเนินชีวิตโดยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตรงกับการมีจิตลักษณะด้านการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน และ
พฤติกรรมการคิดเชิงเหตุผล)  ซึ่งหลักปรัชญานี้เป็นสิ่งล้ําค่าในสังคมไทย อันเกิดจากพระปรีชาญาณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นปทัสฐานของสังคมไทยมานานกว่า ๓๐ ปีแล้ว การท่ีบุคคลมี 
จิตพอเพียงในปริมาณสูงแสดงว่ามีภูมิคุ้มกันตนมากและมีคุณสมบัติด้านการรู้คุณคน รู้คุณแผ่นดิน อันเป็น
ผลมาจากการมีเอกลักษณ์ทางคุณธรรมด้านน้ีน่ันเอง เมื่อมารวมกับความฉลาดมีเหตุมีผลจะทําให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และโลก (หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท, สํานักงาน ก.พ.) 
  สรุปได้ว่า การพัฒนาที่จิตและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานน้ัน ต้องทําหลายด้านจึงจะครบ
เครื่องเสมือนติดหางเสือให้เรือ แล้วยังต้องติดเครื่องยนต์ให้ด้วย จึงจะเกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่
ต้องการได้ 
 

ตาราง ๓.๔  การพัฒนาจิตลักษณะ และทักษะของหัวหน้าเพ่ือพัฒนาจริยธรรมแก่ลูกน้อง 
 

เป้าหมายการพัฒนา เนื้อหาและกิจกรรม 

๑) ความรู้และหลกัปฏิบัติด้านการเป็นหัวหน้าแบบ
พัฒนามีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
การทํางาน หลักปฏิบัติเพ่ือพัฒนาลูกน้องให้ดี มีสุข 
โดยปฏิบัติแบบรักสนับสนุน มีเหตุและไมใ่ช้อารมณ์ 
มีความยุติธรรม อุปถัมภ์ผู้ทีพ่ยายามมากในการทํา
ความดี และขยันงาน (Moral transformational 
leadership) 

บรรยายและเขา้ใจตนจากกิจกรรมการตอบ
แบบวัดด้านการสร้างสภาพธรรมาภิบาลใน
งาน และอ่านเอกสารประกอบในเร่ือง 
“คุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในการ
ทํางาน” ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๕๑ ฝกึ
ทักษะผู้นําจริยธรรม (สํานักงาน ก.พ., ๒๕๕๒) 

 



 
 

 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

เป้าหมายการพัฒนา เนื้อหาและกิจกรรม 

๒) พัฒนาจิตลักษณะหัวหน้า ๕ ด้าน เพ่ือให้มี
คุณสมบัติทางจิตที่เหมาะสมกับการเป็น 
หัวหน้าที่มีจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี
ของลูกน้องทั้งทางด้านการคิด และการกระทํา
ที่เก่ียวข้อง (Leaders” psychological 
characteristics) (บังอร โสฬส, ๒๕๔๙) 

ฝึกมุ่งอนาคต – ควบคุมตน/ฝึกเหตุผลเชิง
จริยธรรม ฝึกความเช่ืออํานาจในตน/ ฝึก
แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ ฝึกทศันคติที่ดีต่อการ
ทํางานราชการอย่างขยัน เพ่ือส่วนรวม โดยใช้
กิจกรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน  โกศล มีคณุ 
และคณะ ๒๕๒๙, จินตนา บิลมาศ และคณะ, 
๒๕๔๕) การใช้นิทานและเรื่องเล่าพัฒนาจิต
มิติใหม่ (โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทย วช. ๒๕๕๑)  e-learning ของ
สํานักงาน ก.พ.  ฝึกจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

๓) ความรู้และหลกัปฏิบัติเก่ียวกับบทบาทหน้าที่
ของหัวหน้าในการพัฒนาจริยธรรมของลูกน้อง 
โดยเข้าใจลูกน้องเก่ียวกับ “งาน” และ 
“พฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรม” ใน
ระดับต่าง ๆ ทราบวิธีการพัฒนาจิตลักษณะ
ด้านที่สําคัญแก่ลูกน้องในสภาพการทํางาน 
(Development of followers’ moral 
quality) 

บรรยายกิจกรรมและอ่านเอกสารประกอบ
เรื่อง “หัวหน้ากับการพัฒนาจริยธรรมในการ
ทํางาน”  ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๕๐  
อ่านเอกสารเรื่อง “คู่มือผู้บรหิารเพ่ือการ
พัฒนา”  “จรยิธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา”  
“ทํางานให้มีความสุขสําเร็จอย่างย่ังยืน: การ
บริหารสําหรับผู้บังคับบัญชา“  สํานักงาน 
ก.พ. ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๓๗, ๒๕๕๓  
จินตนา บิลมาศ, ๒๕๔๕ 

๔) พัฒนาทักษะการเคารพสิทธิไม่ละเมิดสิทธิของ
ลูกน้องและทําตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านน้ี 
(Democratic interaction) 

ฝึกหลักการปฏิบัติที่เป็นการเคารพสิทธิ
มนุษยชน จากการบรรยาย / ตอบแบบวัด 
และกิจกรรมฝกึทักษะการคิดและวิธีแก้ปัญหา 
(ฤกษ์ชัย คญุูปการ และคณะ, ๒๕๕๒) 

๕) พัฒนาวิธีการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิต พฤติกรรม
จริยธรรมแก่ลกูน้อง (Techniques of 
moralization) 

อยู่ข้างเดียวกับลูกน้อง เพ่ือช่วยลูกน้อง
แก้ปัญหา ฝึกการใช้จิตวิทยาเชิงบวก (ใช้
พระคุณมากกว่าพระเดช) จากการบรรยาย / 
ตอบแบบวัดและกิจกรรม  (ดุจเดือน       
พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคนอง, ๒๕๕๒) 
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เป้าหมายการพัฒนา เนื้อหาและกิจกรรม 

๖) หัวหน้าสร้างและรักษาบรรยากาศที่ดีของ
หน่วยงาน (Work Climate) (Zohar & คณะ 
๒๐๐๘) 

จากการฟังบรรยาย ตอบแบบวัดและกิจกรรม
ให้การสนับสนุนทางสังคมแก่ลูกน้องในหลาย
ด้าน รู้จักวิธีแก้ไขปัญหา ด้านมนุษยสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์ (Bhanthumnavin, ๒๐๐๐ 
ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคนอง, 
๒๕๕๒) 

๗) หัวหน้าให้ลูกน้องได้รับการสนับสนุนของ
องค์กร (Managing organizational 
support) 

หลักการจัดการให้ลูกน้องได้รับความยุติธรรม 
ได้รับสวัสดิการและสร้างความไว้วางใจใน
องค์กรและหัวหน้างาน 
 

 ดังน้ัน จึงควรฝึกอบรมหัวหน้าทั้งใช้วิธีการบรรยายทางวิชาการ ให้อ่านเอกสารทางวิชาการ
ประกอบ และมีกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องจัดให้มากกว่าการฝึกลูกน้องของเขา เพราะการฝึกอบรมหัวหน้าน้ัน 
มีจุดมุ่งหมายสําคัญถึง ๒ ประการ 

 ประการแรก  จุดมุ่งหมายในการฝึกหัวหน้าก็เหมือนกับการฝึกลูกน้อง คือ การจัดการ
เสริมสร้างจิตลักษณะ และทักษะชีวิตที่ยังขาดไปของหัวหน้าแต่ละคน เพ่ือให้หัวหน้าเป็นคนดี ที่เก่ง และมี
สุขเพ่ือตัวหัวหน้าเอง และเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกน้อง เพ่ือนร่วมงานและสังคม 

 ประการที่สอง คือ การพัฒนาหัวหน้าเพ่ือให้เป็นผู้นําที่ดี เป็นผู้ปกครองที่ดี เป็นพ่ีเลี้ยงที่ดี
ของลูกน้อง ไม่ทําลายลูกน้องโดยจงใจ หรือโดยไม่ต้ังใจเพราะขาดความรู้และทักษะที่เหมาะสม หัวหน้ามี
หน้าที่พัฒนาลูกน้องให้เป็นคนดี ที่เก่ง และมีสุขในการทํางานร่วมกับลูกน้อง มีลักษณะธรรมาธิปไตย ช่วย
ให้ลูกน้องมีความพยายามที่จะทํางานอย่างมีจริยธรรม มีความยุติธรรมในการใช้พระเดช และพระคุณให้
มากกว่ารับ และอุปถัมภ์ลูกน้องที่พยายามมากในการทํางานอย่างมีจริยธรรม ที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ 
หัวหน้าจะต้องมีความจริงใจ รัก และให้เกียรติลูกน้อง สนใจความอยู่ดีมีสุขของลูกน้องทุกคนอย่าง
สม่ําเสมอ จะทําให้ลูกน้องมีจิตเช่นเดียวกัน ย้อนกลับมาคือ เช่ือถือไว้วางใจหัวหน้า หวังดี รักและเคารพ
หัวหน้า และพยายามไม่ทําให้เกิดความเครียดในงาน หัวหน้าที่มีลักษณะที่เหมาะสม จะทําให้เกิดผลดี
ดังกล่าวอย่างชัดเจน (Mearns & Reader, ๒๐๐๘) 

 ส่วนในสภาพการทํางานตามปกติ หัวหน้าที่ดีอาจมียุทธศาสตร์การเป็นผู้นําต้ังแต่ขั้นตํ่า คือ 
เป็นหัวหน้าแบบช้ีนําให้ลูกน้องเช่ือฟังทําตามไปจนหัวหน้าประเภทท่ีสี่คือ หัวหน้าแบบแบ่งปันอํานาจ ซึ่ง
จะเป็นการให้อิสระในการคิดและตัดสินใจแก่ลูกน้อง ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม และเตรียมพัฒนาลูกน้อง
บางคนให้เป็นหัวหน้าที่ดีต่อไป (Cox และคณะ ๒๐๐๓) 



 
 

 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติให้ทํางานอย่างมีจริยธรรมแต่ฝ่ายเดียว ย่อมไม่
อาจจะเกิดผลดีได้อย่างชัดเจน (Walumbwa และคณะ ๒๐๐๘) ต้องมีการสร้างแนวร่วม และสร้างพลัง
เสริมโดยการพัฒนาคุณธรรมค่านิยมขององค์กร ความยุติธรรม และความจริงใจที่จะสร้างบรรยากาศที่ดี 
ในงานส่วนบุคลากรทุกระดับ ทุกฝ่ายต้องมีการช้ีชวนการจัดการให้มาระดมสรรพกําลังสร้างบุคลากรใน
องค์กรให้เป็นคนดีของหน่วยงานและสังคมได้อย่างย่ังยืนถาวร 

  การจัดการพัฒนาในองค์กร 
  นอกจากมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานและองค์กรแล้ว คนเหล่าน้ันยังอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทั้งกายภาพและทางสังคมที่อาจขัดขวาง หรือเอ้ืออํานวยให้ทํางานอย่างมีจริยธรรมด้วย 
  จากตาราง ๓.๔  ได้ระบุเป้าหมายของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้มีหน้าที่จัดการในองค์กร
จะต้องกระทําเพ่ิมเติมจากที่กล่าวไว้ ในส่วนน้ีนักจัดการพัฒนาอาจต้องเป็นคนกลางในการนําหัวหน้ากับ
ลูกน้องมาพบกันในกิจกรรมต่าง ๆ  นักจัดการพัฒนาจะต้องสร้างสภาพที่กระตุ้นให้หัวหน้าปฏิบัติ และให้
ลูกน้องได้รับรู้รับทราบเหตุการณ์ที่เสริมสร้างจิตใจ และพฤติกรรมที่เกิดทั้งในองค์กรของตนและในองค์กร  
อ่ืน ๆ โดยผู้จัดการต้องเน้นจิตวิทยาเชิงบวกเป็นสําคัญ นําเสนอแบบอย่างในทางดี ไม่ช้ีนําให้คิดช่ัวทําช่ัว 
และช่วยกันสร้างสภาพการทํางานที่เหมาะสมน่าปรารถนา แม้จะเสนอทางออกในการแก้ปัญหาก็ต้องเน้น
การช่วยกันแก้ปัญหา การรวมตัวกันของผู้มีปัญหา ให้ปัญหาเป็นศัตรูที่จะต้องช่วยกันขจัดให้หมดไป 
ตาราง ๓.๔  การจัดการพัฒนาในหน่วยงานและนอกองค์กรโดยผู้รับผิดชอบในองค์กร 
 

เป้าหมาย กิจกรรม (อะไร) วิธีการ (อย่างไร) 
๑) การพัฒนาบรรยากาศทาง

สังคมในกลุ่มงาน 
หัวหน้าเป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดีใน
หน่วยงาน และลูกน้องช่วยเสริม เช่น 
การพบปะกันทุกเช้าก่อนเข้าทํางาน 
๓๐  นาที  เ พ่ือแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นเก่ียวกับการทํางานต่อกัน 
แก้ปัญหาในงาน สังเกตและอภิปราย
ประเด็นการทํางานอย่างมีจริยธรรม
และ พัฒนา ง าน ร่ ว ม กั น  (ก ร ณี
ตั ว อ ย่ า ง จ า ก บ ริ ษั ท  Samsung 
Electro Mechanic) หรือการทําให้ 
ที่ทํางานเป็นบ้านหลังที่สอง (กรณี
ตั ว อ ย่ า ง จ า ก บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  และบริษัท  
แพรนต้า มหาชน) 

หัวหน้าปกครองแบบรัก 
สนับสนุน และใช้เหตุผล
หัวหน้าประสานสามัคคี
ระหว่างลูกน้องกับลูกน้อง 
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เป้าหมาย กิจกรรม (อะไร) วิธีการ (อย่างไร) 

๒) การสร้างสมดุลชีวิตงาน
และชีวิตส่วนตน 

• จัดการเวลาและลักษณะการ
ทํางานที่ยืดหยุ่น 

• ปรับปรุงสวัสดิการ 

• ฝึกอบรมทักษะการบริการเพ่ือ
บูรณาการสมดุลในชีวิตสําหรับ
ผู้บังคับบัญชา 

• ยกย่องผู้นําในการสร้าง Work-
life balance 

• แลกเปลี่ยนเรยีนรู้จาก
หน่วยงานต้นแบบ 

• ให้คําปรึกษาแนะนํา  
(กรณีตัวอย่างจาก 
สํานักงาน ก.พ.สิงคโปร์) 

กําหนดนโยบายและ     
กลยุทธ์สร้างสมดุลการ
ทํางานและชีวิตส่วนตน 
พร้อมมีหน่วยงานภายใน
หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

๓) การนําเสนอแบบอย่างที่ดี
จากหัวหน้าและจากลูกน้อง 
สร้างวัฒนธรรมองค์การที่
เหมาะสม 

นิทรรศการภาพถ่ายบุคคล ทาํ
กิจกรรมจริยธรรมในงานและ
โครงการปรับการรู้การคิดและ
พฤติกรรม (Boan, ๒๐๐๖)  กิจกรรม
ธนาคารแห่งความดี ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนบันทึกความดีของตนในด้าน
ต่าง ๆ ทุก ๆ หรือสัปดาห์ละคร้ัง แล้ว
สรุปนําเสนอชมเชยตามบอดร์ดและ
จัดนิทรรศการ (กรณีตัวอย่างจาก
โรงพยาบาลบ้านแพรก และบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 

เน้นพฤติกรรมและสภาพ 
แวดล้อมของการทําดี
มากกว่าเน้นที่คน 

 
 
 



 
 

 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

เป้าหมาย กิจกรรม (อะไร) วิธีการ (อย่างไร) 

๔) การส่งเสริมความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างหัวหน้ากับ
ลูกน้อง สร้างความ
เช่ือถือไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน (Cokquitt & คณะ 
๒๐๐๗) 

สร้างช่องทางการสื่อความระหว่าง
ลูกน้องต่อหัวหน้า และหัวหน้าต่อ
ลูกน้องในชีวิตประจําวัน ผ่านช่องทาง   
ที่หลากหลาย เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต 
กล่องรับความคิดเห็น ธนาคารแห่งความ
ดี (กรณีตัวอย่างจากบริษัท ปูนซีเมนต์ 
ไทย และโรงพยาบาลบ้านแพรก) 

ให้เน้ือหาที่บอกกล่าวเน้น
การทําความดี และการ
แสดงความช่ืนชม ใช้วิธี
จิตวิทยาบวกสนใจ
สนับสนุนการทําดีทํา
ถูกต้อง ไม่เป็นผลเสียใน
ลูกน้อง 

๕) การช่วยแก้และลดปัญหา
ในงานของลูกน้อง และ
ของหัวหน้า 

จัดหาผู้ช่วยแก้ปัญหา หรือพ่ีเลี้ยง
แก้ปัญหา จัดให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล
หรือกลุ่ม ช่วยแก้ปัญหา (กรณีตัวอย่าง
จากบริษัท Samsung Electro 
Mechanic) 

ให้ผู้มีปัญหาและผู้ช่วยแก้
อยู่ฝ่ายเดียวกัน ปัญหา
เป็นฝ่ายตรงข้าม 

๖) ให้องค์กรและหัวหน้า 
แสดงออกซึ่งความสนใจ
อย่างจริงจังในความอยู่ดี
มีสุขของลูกน้อง ผลดีก็
คือ ลูกน้องจะมีความ
ผูกพัน ยึดมั่นในองค์กร
ของตนมาก 

จัดให้หัวหน้าเย่ียมเยียนลูกน้องขณะ
ทํางานและพักผ่อน มีการจัดห้องอาหาร 
ห้องพัก ห้องนํ้าที่สะดวก ห้องออกกําลัง
กาย ศูนย์เลี้ยงเด็ก (กรณีตัวอย่างจาก
สํานักงาน ก.พ.และบริษัทแพรนด้า 
มหาชน) 
 

ผู้บังคับบัญชาพบปะ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง   
ไม่เป็นทางการในสถานที่
ทํางาน และพักผ่อน 
เพ่ือให้รับรู้ในความใส่ใจ 
รักและสนับสนุนของ
องค์กรและผู้บังคับบัญชา 

๗) การรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CSR) 

จัดกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม
รอบที่ทํางาน เช่น ทําความสะอาด เก็บ
ขยะ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ปลูกต้นไม้ 
อนุรักษ์ธรรมชาติ ฝึกจิตพอเพียง โดย
กิจกรรมทางศาสนา การศึกษาดูงาน
ศูนย์ฯ เรียนรู้เศรษฐกิจเพียงพอ และการ
ฝึกการ เกษตร หรือทําเคร่ืองใช้ต่างๆ ใน
ครอบครัว (กรณีตัวอย่างจากโครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  บริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย  และโรงพยาบาลบ้าน
แพรก) 

ใช้วิธีการสร้างจิตอาสา
และจิตพอเพียงเพ่ือให้เกิด
จิตวิญญาณของนักพัฒนา
และรับผิดชอบสังคม 
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เป้าหมาย กิจกรรม (อะไร) วิธีการ (อย่างไร) 

๘) การพัฒนาและจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิหรือการทํางาน
มุ่งผลสัมฤทธ์ิและความ
เช่ือในลักษณะงานของ
ตนเอง 

การคิดนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานโดยให้
ทุกกลุ่มงานคิดค้นนวัตกรรมหรือวิธีการ
เสริมสร้างงานให้มีมาตรฐานเป็นเลิศ 
และนําเสนอในที่ประชุมทุกเดือน พร้อม
การนําไปดําเนินการและติดตามผล และ
ยกย่องชมเชย ต่อสาธารณะ (บริษัท 
Samsung Electro Mechanic) 
 

ใช้วิธีการจูงใจให้ทํางาน
อย่างมุ่งมั่น ขยันเต็ม
ความสามารถ และสร้าง
ความภาคภูมิใจในตนเอง 
โดยผู้บังคับบัญชาร่วมให้
คําปรึกษาและเป็นหัวหน้า
กลุ่ม 

๙)   การสร้างความเข้าใจ
องค์กร พัฒนาการ
ทํางานเป็นทีมและ
สมรรถนะ 

กิจกรรมที่นําการเขียนบทความ ความ
ประทับใจต่อองค์กร การมอบหมายการ
ทํางานเป็นทีม และให้รางวัลต่อทีมงาน 
การเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ เช่น ชมรม
ภาษาอังกฤษ ชมรมจริยธรรม  ชมรมฝึก
อาชีพเสริม 
 

ใช้วิธีการเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดย
ผู้บังคับบัญชาต้องเข้าร่วม
กิจกรรมด้วย 

ตาราง ๓.๕   ตัวอย่างแบบฟอร์ม วิธีการจัดการ “การปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม” ในองค์กร 

การ
จัดการ 

สภาพการทํางานประจําวัน การ
พัฒนา 

การสร้าง
คุณภาพ
ชีวิต 

อื่น ๆ 
องค์กร หัวหน้างาน 

ลักษณะของหน่วยงาน 
สังคม กายภาพ 

ระบบ

บริหาร 
กฎ 

ระเบียบ 
การให้ 

การ

สนับสนุน 

ต่างๆ 

ประเภทของหัวหน้า

แบบนําการ

เปลี่ยนแปลง 

การมี

ต้นแบบ 
เครื่อง

อํานวย

ความ

สะดวก 

   

ส่งเสริม 
 
 
 

         

อนุรักษ์ 
 
 
 

         

การ  

ป้องกัน 

 
 

        



 
 

 
 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

 สําหรับในประเทศไทยมีองค์กรทั้งเอกชน และภาครัฐ ที่เป็นต้นแบบที่ดีที่ผู้บริหารและเพ่ือน
ร่วมงานสนับสนุน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น โรงพยาบาลบ้านตาก 
โรงพยาบาลบ้านแพรก  บริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่  หรือบริษัทเอเซีย เพรสซิช่ัน ฯลฯ 

 ส่วนงานวิจัยที่ศึกษา ผู้จัดการในบริษัทของไทย ๒๔๐ คน พบว่าถ้าบริษัทสนับสนุนคุณธรรม
และบุคลากรตระหนักในการรักษาช่ือเสียงทางด้านศีลธรรมขององค์กรของตน ตลอดจนรับรู้ว่าพฤติกรรม
จริยธรรมเป็นสิ่งสําคัญย่ิงต่อความสําเร็จขององค์กรของตนมากเท่าใด ผู้ตอบก็จะมีความผูกพันยึดมั่นต่อ
บริษัทมากขึ้นเท่าน้ัน และรู้สึกว่าตนมีคุณภาพชีวิตในงานสูงด้วย (Koonmee & Virakul, ๒๐๐๗) ซึ่งแสดง
ว่าผู้ตอบนั้นมีความสุขในงาน และถ้าศึกษาเช่ือมโยงต่อไปคงจะพบว่า ผู้ตอบประเภทดังกล่าวเป็นผู้มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรมสูง 

 

 

• การพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมของส่วนราชการในเบ้ืองต้นน้ัน เน่ืองจากยังไม่มี
หลักฐานทางวิชาการว่าควรจะทําอย่างไร เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และเคยดํารงตําแหน่งผู้บริหาร  การพัฒนาโดยตรงอาจไม่เหมาะสม ควรปรับใช้วิธีการในการพัฒนา
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา หรือเป็นการพัฒนาโดยอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ของคณะกรรมการ
จริยธรรมด้วยวิธีการประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น (Knowles, ๑๙๗๘) การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการจริยธรรมที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน กําหนดเกณฑ์การประเมิน
และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งร่วมมือกันหาวิธีการผลักดัน กํากับดูแล งานด้าน
จริยธรรมขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

• การพัฒนาเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  ควรปรับใช้รูปแบบของนักพัฒนา และ
สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ได้รับมอบหมาย  เช่น สมรรถนะทางด้านจริยธรรมโดยตรง สมรรถนะเฉพาะ
ในการให้คําปรึกษาแนะนํา  การสัมภาษณ์เพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริง  สมรรถนะเฉพาะของฝ่ายเลขานุการ 
ที่ประชุม เป็นต้น  (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์, ๒๕๕๔) 

• นอกจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว กลุ่มที่สําคัญและท้าทายต่อการพัฒนาคือ 
กลุ่มบุคคลท่ีฝ่าฝืนหรือละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม ที่พบจากงานวิจัยว่า การลงโทษผู้กระทําผิดด้วย
วิธีการต่าง ๆ เป็นการกระทําที่ไม่ได้ผลและอาจเป็นดาบสองคม กล่าวคือ หากมีการลงโทษผู้ทําผิด 
ด้านจริยธรรมและทุกคนรับทราบทั่วกันทําให้การกระทําผิดที่เกิดจากจิตใจที่อยู่ในมุมมืดกลับออกมาสู่ที่
สว่างในทางจิตวิทยาเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้มีคนกล้าทําผิดมากขึ้น เช่น กรณีการทําแท้งที่พบศพทารก 

การประยุกตก์ารพัฒนา 
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๒,๐๐๒ ศพ  จะทําให้เด็กวัยรุ่นที่ไม่กล้าทําแท้งเกิดความกล้าและทําตามเน่ืองจากเห็นตัวอย่างจากที่คนอ่ืน
ทํากันหรือกรณีคนโกงและทุจริตแล้วมีการประกาศให้รับรู้ทั่วไปว่าขณะน้ีมีคนโกงเป็นจํานวนมาก เมื่อเป็น
เช่นน้ีกลับทําให้คนหันมาโกงตามมากย่ิงขึ้น ผู้ที่ไม่คิดและไม่กล้าก็อาจจะกลับมาทําช่ัวเลียนแบบ เป็นการ
ส่งเสริมการ  ทําช่ัวให้มากขึ้น การโจมตีกันในอินเตอร์เน็ต การประจานหรือประกาศความช่ัวของผู้อ่ืนน้ัน 
ในทางจิตวิทยาพบว่าเป็นการปลดปล่อยความตึงเครียด (release tension) ของผู้ทําการประจานหรือออก
ประกาศมากกว่า 

 ขณะนี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าการใช้จิตวิทยาทางบวก (positive psychology) เท่าน้ัน จึงจะ
ได้ผลถาวร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการโดยแท้จริง เป็นการใช้หลักจิตวิทยาเชิง
บวกเพ่ือป้องกันการประพฤติมิชอบและเสริมสร้างการกระทําความดี  แม้แต่การรักษาผู้ป่วยทางด้านจิตใจ 
ปัจจุบันก็ใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก(positive psychology)  โดยสร้างความผาสุก (well-being) เน่ืองจาก  
หากบุคคลรู้สึกเป็นสุขก็จะทําความดี 

 การฝ่าฝืนจริยธรรมของข้าราชการอาจมาจากหลายสาเหตุ ซึ่งต้องมีการศึกษาวิจัยหา
สาเหตุกันต่อไป อย่างไรก็ดี การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอาจไม่ใช่ความผิดของเขา หรือไม่ใช่
ความผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังน้ัน ไม่ควรใช้วิธีการทางลบหรือใช้การกําจัดเขาออกจากราชการ  แนวทางการ
แก้ไขและพัฒนาควรทําดังน้ี 

 ๑) พัฒนาจิตโดยตรง แบ่งเป็น ๒ ขั้น ขั้นที่ ๑ คือ นําสิ่งไม่ดีในจิตใจออกก่อน  ขั้นที่ ๒ คือ 
ใส่สิ่งที่ดีงามลงไป และหากการนําสิ่งที่ไม่ดีออกไปทําได้ยาก วิธีการท่ีได้ผลดี คือ การส่งเสริมให้ทํา
พฤติกรรมดีตลอด ๒๔ ช่ัวโมง บุคคลก็จะไม่เหลือเวลาไปทําความช่ัว  ส่วนการพัฒนาตาม ขั้นที่ ๒ คือ  
ควรใช้วิธีการพัฒนาที่เข้มข้นสําหรับบุคคลกลุ่มน้ี และกระตุ้นเป็นระยะด้วยหลักสูตรระยะสั้นหรือการ
พัฒนาจากผู้บังคับบัญชาระหว่างปฏิบัติงาน 

 ๒) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการทํางาน  ด้วยกระบวนการการทํางานที่
ป้องกันความเสี่ยงต่อการกระทําผิด พร้อมขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการทํางาน เช่น กฎระเบียบที่อาจ
ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทําให้บุคคลไม่อยากทําความดี กฎระเบียบเช่นน้ีนอกจากจะป้องกันอะไรไม่ได้ ยังจะ
ขัดขวางการทํางานและส่งเสริมให้คนทุจริตหลบเลี่ยงระเบียบอีกด้วย เช่น การเซ็นช่ือเข้าทํางานตามเวลา         
(๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) ในสภาพของการคมนาคมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจไม่เหมาะสม ก่อให้เกิด
ความเครียดในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมท้ังบางคนอาจให้ผู้อ่ืนเซ็น ตอกบัตรแทน ส่งผลให้เกิด
บรรยากาศในการทํางานด้วยความทุกข์ ซึ่งนานาประเทศได้ยกเลิก และใช้ระบบ flexy-time แทนกฎระเบียบ 
ที่ทําให้เกิดข้อขัดแย้งต่าง ๆ โดยสรุปเป็นอุปสรรคต่อคนต้ังใจทํางาน แต่คนที่ต้ังใจทําผิดจะหาลู่ทางทําผิด 
ได้เสมอ ฉะน้ัน จึงเป็นกฎระเบียบที่ไม่เป็นประโยชน์ ประการสําคัญมีข้อคิดว่า “บุคคลท่ีอยู่ในสภาพรู้สึก 
เป็นสุข จะทําความดีและเสียสละ” 
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ตาราง ๓.๖  สรุปข้อเสนอแนะวิธีการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมในการทํางาน 
               (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ๒๕๕๒, ๒๕๕๔) 
 

หลักการและจุดมุ่งหมาย กิจกรรม 
การพัฒนาความรู้ หลักการแนวคิด • บรรยาย  อภิปราย 

ฝึกจิตใจผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับพฤติกรรมจริยธรรม
ในงาน 

• ฝึกลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน 
• เหตุผลการตัดสินใจเชิงจริงธรรม 
• ความเช่ืออํานาจในตน 

ฝึกสร้างสภาพเอ้ืออํานวยในการทํางาน • หน่วยงานจัดประชุม จัดการพบปะ สนทนา 
อภิปรายประเด็นปัญหา ให้คําปรึกษา 

• การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออํานวย 
สนับสนุนการทํางานโดยยึด Work-life 
Balance และ well-being 

• การจัดทํากิจกรรมเสริม เช่น ชมรมต่างๆ 
• การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
• ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือเอ้ือต่อการ

ทํางาน 
ฝึกจิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง • ฝึกทักษะการคิดด้านการมีเหตุผล 

• ฝึกการใช้ภูมิคุ้มกันตนทางจิต 
• ฝึกรับรู้คุณความดี 

ฝึกส่งเสริมผู้อ่ืน 
• ผู้บังคับบัญชา – ผู้ใต้บังคับบัญชา 
• เพ่ือน – เพ่ือน 
• รับรู้ตัวแบบพฤติกรรมจริยธรรมในงาน 
• ให้เห็นผลดีที่ เ กิดจากการทํางานอย่างมี

จริยธรรม 

 
• ฝึกให้การสนับสนุนทางสังคมแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา/เพ่ือนร่วมงาน 
• ฝึกเทคนิคการสนับสนุนผู้อ่ืน (SPT) 
• การจัดนิทรรศการ 
• การให้รางวัล การยกย่องตามผลการกระทํา 

โดยเฉพาะความดี ความชอบในการทํางานที่
สร้างความก้าวหน้า 

• ศึกษาดูงาน 
• การให้ข่าวสารข้อมูล 
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 หน้าที่สําคัญต่อไปของหน่วยงาน คือ การท่ีผู้บริหารระดับสูงจะต้องกําหนดหลักแนวทาง/
วิธีการท่ีหน่วยงานจะสามารถเพ่ิมและอนุรักษ์การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการของ
สมาชิกขององค์กร  

 แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของส่วนราชการมีขั้นตอนสําคัญ สรุปได้ดังน้ี 

 ๑. ข้ันวางแผนและศึกษาข้อมูล 

•  ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน 

• กําหนดเป้าหมาย 

• หาแนวทางที่เหมาะสม 

• จัดทํารายละเอียดแผนงาน / โครงการ 

 ๒. ข้ันดําเนินการตามแผน 

•  มอบหมายงานตามแผน 

• จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

• ให้คําปรึกษาแนะนํา 

 ๓. ข้ันการประเมินผล 

•  จัดทําแบบรายงานผล 

• เก็บรวบรวมข้อมูล 

• สรุปและวิเคราะห์ผล 

• รายงานให้ผู้มสี่วนเก่ียวข้องทราบ 
 

๑. ข้ันวางแผนและศึกษาข้อมูล 

  ๑.๑ ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน  ส่วนราชการจําเป็นจะต้องประเมินสถานการณ์ทางด้าน
จริยธรรมในปัจจุบันของส่วนราชการก่อน  และควรศึกษาผลการวิเคราะห์วิจัยที่เก่ียวข้องหรือทําการศึกษา
วิจัยเพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการจัดทําแผนการส่งเสริมจริยธรรม รวมทั้งองค์ความรู้ในการเสริมสร้างจริยธรรม 
ที่มีเครื่องพิสูจน์ว่าทําแล้วได้ผล ส่วนการประเมินผลจะใช้ตัวช้ีวัดหลาย ๆ ตัวประกอบกัน ทั้งตัวช้ีวัดระดับ
องค์กร และตัวช้ีวัดระดับบุคคล 

สรุปขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนา 
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    ๑) ตัวชี้วัดระดับองค์กร  มีทั้งตัวช้ีวัดในทางบวกและทางลบ  ตัวชี้วัดในทางบวก เช่น  
ระดับความผาสุกหรือความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเองหรือของบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จํานวน
ช้ินงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคลที่ ไ ด้รับรางวัลหรือได้รับการยกย่องจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก  
เป็นต้น  ตัวชี้วัดในทางลบ  เช่น  จํานวนเร่ืองที่มีการดําเนินการทางวินัย จํานวนคร้ังที่มีการลงโทษทางวินัย         
จํานวนข้อร้องเรียนต่าง ๆ เป็นต้น 
    ๒) ตัวชี้วัดในระดับบุคคล  ใช้เครื่องมือวัดระดับจริยธรรมในตัวบุคคล  ซึ่งเคร่ืองมือ
เหล่าน้ี  ได้มีการพัฒนาไว้บางส่วนแล้ว เช่น จากสํานักงาน ก.พ. และหน่วยงานอ่ืน เช่น โครงการพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น 
    ๓) การประเมินปัญหาด้านจริยธรรมที่เกิดขึ้นว่ามีปัญหาในเร่ืองใดบ้าง เช่น ความไม่
รับผิดชอบต่อหน้าที่  การใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างไม่คุ้มค่า  ความไม่สามัคคีในการทํางาน เป็นต้น   
เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน และพัฒนาหลักสูตรข้าราชการ ฯลฯ 

  ๑.๒ กําหนดเป้าหมายของการส่งเสริมจริยธรรมที่เป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้  โดย 
ส่วนราชการอาจกําหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่จะนํามาใช้ในการประเมิน  เช่น  เป้าหมาย : 
เพ่ือการยกระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (ซึ่งสามารถกําหนดเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณได้) 

  ๑.๓ กําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการด้านจริยธรรม  ซึ่งอาจมององค์ประกอบทั้ง
สองด้าน คือ  ๑) การป้องกันและปราบปราม  ๒) การส่งเสริมและพัฒนา  โดยวิเคราะห์ลักษณะของปัญหา
ที่เกิดขึ้นและสาเหตุที่เป็นไปได้  ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลาย ๆ องค์ประกอบ เช่น ระบบ/ระเบียบต่าง ๆ   
วิธีการบริหารจัดการ/การปฏิบัติงาน  วัฒนธรรมองค์กร  หรือเกิดจากตัวบุคคลเอง  เป็นต้น การกําหนด
แนวทางที่เหมาะสมจะทําให้การส่งเสริมจริยธรรมสามารถบรรลุเป้าหมายได้ แต่อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้
เสมอว่าการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้ัน ต้องมีความหลากหลาย  ไม่สามารถใช้แนวทางใดแนวทางหน่ึง
โดยเฉพาะแต่ต้องอาศัยการบูรณาการเป็นองค์รวม  และจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเป็นแนวทางที่ได้รับการ
พิสูจน์ทดลองแล้วว่าได้ผล 

  ๑.๔ จัดทํารายละเอียดแผนงาน / โครงการ  โดยจัดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทํา
รายละเอียดแผนงาน  เน่ืองจากงานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  จะต้องมีการดําเนินงานในทุกระดับของ
องค์กร  ดังน้ัน  จึงไม่ควรจะจัดทําแผนงานในลักษณะที่ทําจากข้างบนลงมาข้างล่าง  แต่จะต้องร่วมกัน
จัดทําแผน  โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องน้ีโดยตรงเป็นแกนกลาง  และยึดถือเป้าหมายใหญ่ของ
องค์กรเป็นหลัก 
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๒. ข้ันดําเนินการตามแผน 

  ๒.๑ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ  จัดการประชุมหรือทําบันทึกมอบหมายโครงการตาม
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจําปี ไปยังหน่วยงานย่อยในองค์กร ในกรณีที่
กระบวนการวางแผนเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมแล้ว ขั้นตอนการมอบหมายงานน้ีก็จะไม่จําเป็น 

  ๒.๒ การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  นับเป็นขั้นตอนซึ่งผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญใน
การจัดสรรงบประมาณและกําลังคนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการ รวมทั้งตัวผู้บริหารเองจะต้องแสดงออก
อย่างเต็มที่ถึงความพร้อมในการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  ด้วย 

  ๒.๓ ผู้บริหารทุกระดับ  จะต้องทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติตน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามที่
กําหนดไว้ในแผน 

๓. ข้ันการประเมินผล 

  ๓.๑ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ  จะต้องจัดทําแบบรายงานผลการส่งเสริมจริยธรรมส่งให้
หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ประเมินและรายงาน การประเมินผลจะต้องมีการประเมินทั้งระดับตัวบุคคล คือ  
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคลตามท่ีได้รับการพัฒนาเป็นมาตรฐาน และการประเมินหน่วยงานตาม
ตัวช้ีวัดซึ่งจะต้องมีการกําหนดขึ้นให้ชัดเจน 

  ๓.๒ เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยเก็บจากรายงานการประเมินผลของหน่วยงานย่อย และข้อมูล
อ่ืน ๆ  ที่จําเป็นตามตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้น 

  ๓.๓ สรุปและวิเคราะห์ผล  เพ่ือช้ีชัดถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จ และปัจจัยแห่งความล้มเหลว 

  ๓.๔ รายงานให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ  โดยจัดทําเป็นส่วนหน่ึงของรายงานประจําปีของ        
ส่วนราชการ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าส่วนราชการได้ให้ความสําคัญในเรื่องการส่งเสริมจริยธรรมและเผยแพร่
รายงานดังกล่าวให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทราบโดยทั่วกัน 

๔. ข้ันปรับปรุงและพัฒนา 

  หน่วยงานใช้ผลจากการประเมินในข้อ ๓ เพ่ือปรับปรุงนโยบาย กลไก ระบบบริหารงานบุคคล 
กระบวนการในการปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อการขับเคล่ือนจริยธรรมข้าราชการ ยกเลิกนโยบาย กลไก กฎเกณฑ์ 
กระบวนการท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม และปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร         
การพัฒนาบุคคลด้านจริยธรรม 

 
 

 


