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เกริ่นนํา 

สวัสดีครับทานที่เคารพ ก็ยินดี ที่ไดมาเจอพวกเรา มาพูดถึงสิ่งที่ดี เรื่องที่ผมจะพูดตอไปนี้ เนน

ทางการปฏิบัติมากกวาที่จะเนนทางทฤษฎี เปนการปฏิบัติที่เอาจิตวิทยากับการศึกษามาผสมผสาน วิธีการที ่ 

ผมจะนําเสนอมี ๕ แนวทาง ซึ่งทั้ง ๕ แนวทางนี้ก็มีการใชกันในองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ก็

อยากจะขอใชโอกาสนี้นําเสนอทั้ง ๕ แนวทางในการพัฒนาจริยธรรม วาทําอยางไรถึงจะไดประสิทธิผล 
 

แนวทางการพัฒนาจริยธรรม 

 แนวทางการพัฒนาจริยธรรมในครั้งนี้ จะไดนําเสนอเปน ๕ แนวทาง คือ  

๑. การปฏิบัติธรรม   

๒. การปรับพฤติกรรม 

๓. การวิเคราะหกรณีศึกษา   

๔. การทํากิจกรรม OD (Organization Development)     

๕. การเรียนรูเหตุผลเชิงจริยธรรมและหลักการในการตัดสินใจ  
 

 

 

 

วิธีหนึ่งที่มีการทํากันมาก คือการเขาวัด  การไปวัดหรือไปทําบุญถามวามีประโยชนไหม        

มีครับ มีประโยชนแนนอน คือ ทําใหจิตใจเราผองใส ไมคิดในสิ่งที่ไมดี  แตแคนีผ้มวาไมพอ 

อีกขั้นหนึ่งที่ทํากัน คือ การนิมนตพระมาเทศน ใหทานมาใหแนวความคิดวาจะตองดํารงตน

อยางไร ทํางานอยางไรจึงจะเกิดผลดีตอตนเอง ตอครอบครัว ตอบานเมือง เราก็พนมมือฟง ถามวาดีไหม ก็คง

จะด ี เพียงพอไหม ก็คงจะยัง  แมจะเปนวิธีการที่ดี แตยังไมพอ ตองทําตออีก 

นอกจากนั้น ก็อาจมีการการทําสมาธิ เดินจงกรม นี่เปนการเจริญสติ ถามวาดีไหม ดีครับ ทํา

ใหจิตอยูนิ่ง เมื่อจิตอยูนิ่งก็จะไมคิดในสิ่งที่ไมดี  อยูนิ่งนี้จะชวยใหเราเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดดีขึ้น ถาเอาจิตที่อยูนิ่งนี้

สํารวจ สําหรับพฤติกรรมวาแตละพฤติกรรมที่ทํา ทําใหเกิดผลอะไรตามมาบาง  ถาเราพิจารณาใหดีก็จะลาง

สมองตัวเองได  เดิมทีนั้นสํามะเลเทเมากจ็ะกลายเปนคนที่อยูในวินัยที่ดี  ดีนะครับ แตยังไมพอ 

การปฏิบัติธรรม 
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  ขึ้นมาอีกขั้น ก็คือ

คงจะมีอะไรก็ชี้แจงได ตัวอยางเชน ทําไมคนที่คดโกงแลวจึงร่ํารวยมหาศาล แลวทําไมฉันซื่อสัตยตลอดมาคงยัง

ย่ําตอกอยู อันนี้พระคงจะมีคําอธิบายหลายหลาก บางทานก็บอกวาเปนเพราะวาแตปางกอนเขาสั่งสมบุญ

บารมีไวเยอะแลว บุญบารมีแตปางกอนนั้นเราไมสามารถแกไขไดตอนนี้ 

อยางไร พระทานก็คงจะสอนวา 

จะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได  วิธีการอธิบายตรงนี้ก็แลวแ

เลื่อมใสมาก บางคนกย็ังไมชัด  ยังไมไดคําตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 ลึกกวานั้น คงจะวิปสสนากรรมฐาน 

หลายบริษัทพาพนักงานไปปฏิบัติธรรม แลวการไปปฏิบัติธรรมตรงนี้มีองคกรเอกชนที่

ทางดานนี้ ๓ วันก็มี ๔ วันก็มี ไมคิดคาใชจาย มีบริษัท

สปริง ฟลด รีสอรท แอนด กอลฟ หองพักคืนละเปนหมื่นบาท แตละปบริษัท

ฝกอบรมปฏิบัติธรรมฟรี ทั้งที่พัก ทั้งอาหารการกิน แลวก็มีอาจารยไปสอนที่นั่น ตัวอยางอันนี้ผมไป 

มาจากอินเตอรเน็ต หลักสูตรนี้ ๔ 

โสดาปฏิมรรค  คืออะไร ก็ยังงง ๆ กันอยู แลวก็ไลไปเรื่อย ๆ วันแรกนี้จบตอนตี 

ปฏิบัติมีถึง ๑๒ หัวขอ   วันที่ ๒ 

ใชเวลาเพียงครึ่งวันก็เปนอันจบหลักสูตร ก็เคยคุยกับคนที่ไปเ

เปลี่ยนไปจากเดิมไหม  เขาก็วาพฤติกรรม

  แมวิธีการทางศาสนา

วิเคราะหแลว ผมเห็นวามี ๔ ประเด็นที่เปนขอสังเกต คือ

  ประเด็นที่ ๑  

ทางทําใหคนเปนคนดี แตยังไมตรง 

ทําไม เพราะในประมวลจริยธรรมนั้นเราไดกําหนด หัวขอจริยธรรมอยู

หัวขอนี้ยังแตกออกเปนพฤติกรรมยอยอีก 

พัฒนาทั้ง ๔๑ พฤติกรรม ใน ๑๐ 

นาจะพอ เพราะมีหลายพฤติกรรมทีเดียวที่ยังไมไดมีการอบรมกันในการปฏิบัติธรรม

ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได 

ก็คือ การสนทนาธรรม ตรงนี้เขาใจวาคงจะเอาปญหาตาง ๆ มาถามพระ  พระก็

คงจะมีอะไรก็ชี้แจงได ตัวอยางเชน ทําไมคนที่คดโกงแลวจึงร่ํารวยมหาศาล แลวทําไมฉันซื่อสัตยตลอดมาคงยัง

ย่ําตอกอยู อันนี้พระคงจะมีคําอธิบายหลายหลาก บางทานก็บอกวาเปนเพราะวาแตปางกอนเขาสั่งสมบุญ

ารมีไวเยอะแลว บุญบารมีแตปางกอนนั้นเราไมสามารถแกไขไดตอนนี้  ทีนี้  ถาเราตองการมีชีวิตที่ดีทํา

อยางไร พระทานก็คงจะสอนวา เราตองสั่งสมกรรมดีไวแลวผลกรรมก็จะตามมาไมชาตินี้ก็ชาติหนา คนที่เชื่อก็

จะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได  วิธีการอธิบายตรงนี้ก็แลวแตพระทานแลว แลวคนบางคนที่ไปเขาวัด บางคนก็

ยังไมไดคําตอบ  

คงจะวิปสสนากรรมฐาน  พวกเราทําวิปสสนากันบางหรือเปลาครับ ในภาคเอกชน

หลายบริษัทพาพนักงานไปปฏิบัติธรรม แลวการไปปฏิบัติธรรมตรงนี้มีองคกรเอกชนที่

วันก็มี ไมคิดคาใชจาย มีบริษัทหนึ่งที่รวยมาก เขามีโรงแรมที่หรูมากเลย อยูที่หัวหิน ชื่อ 

สปริง ฟลด รีสอรท แอนด กอลฟ หองพักคืนละเปนหมื่นบาท แตละปบริษัทนี้ก็จะเปดโรงแรมของเขาใหมีการ

รรมฟรี ทั้งที่พัก ทั้งอาหารการกิน แลวก็มีอาจารยไปสอนที่นั่น ตัวอยางอันนี้ผมไป 

๔ วัน เขมขน เชน วันที่ ๑  ภาคเชา เจริญมรรคภาวนา อบรมปญญาเพื่อบรรลุ

มรรค  คืออะไร ก็ยังงง ๆ กันอยู แลวก็ไลไปเรื่อย ๆ วันแรกนี้จบตอนตี ๑ 

๒ ประมาณอีก ๑๐ หัวขอ  วันที่ ๓ อีก ๑๑ หัวขอ  สวนวันที่ 

ใชเวลาเพียงครึ่งวันก็เปนอันจบหลักสูตร ก็เคยคุยกับคนที่ไปเขาหลักสูตรพวกนี้มา กลับมาการมองชีวิต

พฤติกรรมกเ็ปลี่ยนไปจากเดิมในทางท่ีดีขึ้น   

วิธีการทางศาสนาดวยการปฏิบัติธรรมจะมีประโยชนในการพัฒนาจริยธรรม

ประเด็นที่เปนขอสังเกต คือ 

 การปฏิบัติธรรม ไดผลตรงตามจุดมุงหมายเพียงใด ก็คงจะตอบวา

ทําใหคนเปนคนดี แตยังไมตรง ๑๐๐ เปอรเซ็นต   

ทําไม เพราะในประมวลจริยธรรมนั้นเราไดกําหนด หัวขอจริยธรรมอยู

หัวขอนี้ยังแตกออกเปนพฤติกรรมยอยอีก ๔๑ พฤติกรรม ถาเราจะพัฒนาจริยธรรมของขาราชการ เราจะตอง

๑๐ หัวขอจริยธรรม เพราะฉะนั้นถาหากใชการปฏิบัติธรรมอยางเดียวผมคิดวาไม

นาจะพอ เพราะมีหลายพฤติกรรมทีเดียวที่ยังไมไดมีการอบรมกันในการปฏิบัติธรรม 

การสนทนาธรรม ตรงนี้เขาใจวาคงจะเอาปญหาตาง ๆ มาถามพระ  พระก็

คงจะมีอะไรก็ชี้แจงได ตัวอยางเชน ทําไมคนที่คดโกงแลวจึงร่ํารวยมหาศาล แลวทําไมฉันซื่อสัตยตลอดมาคงยัง

ย่ําตอกอยู อันนี้พระคงจะมีคําอธิบายหลายหลาก บางทานก็บอกวาเปนเพราะวาแตปางกอนเขาสั่งสมบุญ

ทีนี้  ถาเราตองการมีชีวิตที่ดีทํา

ราตองสั่งสมกรรมดีไวแลวผลกรรมก็จะตามมาไมชาตินี้ก็ชาติหนา คนที่เชื่อก็

แลว แลวคนบางคนที่ไปเขาวัด บางคนก็

วิปสสนากันบางหรือเปลาครับ ในภาคเอกชน

หลายบริษัทพาพนักงานไปปฏิบัติธรรม แลวการไปปฏิบัติธรรมตรงนี้มีองคกรเอกชนทีเ่ปนมูลนิธิที่เขาจัด อบรม

ที่รวยมาก เขามีโรงแรมที่หรูมากเลย อยูที่หัวหิน ชื่อ 

ก็จะเปดโรงแรมของเขาใหมีการ

รรมฟรี ทั้งที่พัก ทั้งอาหารการกิน แลวก็มีอาจารยไปสอนที่นั่น ตัวอยางอันนี้ผมไป Search 

ภาคเชา เจริญมรรคภาวนา อบรมปญญาเพื่อบรรลุ

๑ หัวขอที่มีการอบรมและ

สวนวันที่ ๔ เปนการทบทวน 

ขาหลักสูตรพวกนี้มา กลับมาการมองชีวิต

ประโยชนในการพัฒนาจริยธรรม แตถาจะ

ไดผลตรงตามจุดมุงหมายเพียงใด ก็คงจะตอบวาได ตรงที่เปน

ทําไม เพราะในประมวลจริยธรรมนั้นเราไดกําหนด หัวขอจริยธรรมอยู ๑๐ หัวขอ ใน ๑๐ 

จะพัฒนาจริยธรรมของขาราชการ เราจะตอง

หัวขอจริยธรรม เพราะฉะนั้นถาหากใชการปฏิบัติธรรมอยางเดียวผมคิดวาไม
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  ประเด็นที่ ๒   การปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพมากเพียงใด เทาที่ผมทราบใชเวลายาวนาน 

ตั้งแต  ๖ โมงเชาก็ตองตื่นแลวจนถึงตี ๑ ถึงไดนอน   พอ ๖ โมงเชาก็ตองตื่นลุกขึ้นมาอีก เปนการปฏิบัติที่      

ทําใหหลายคนไมไปกัน แลวก็บุคลากรทีส่นใจจะเขารวมปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้ก็มีจํากัด เพราะฉะนั้นก็คงจะ

มีประสิทธิภาพ แตคงจะไมมาก 

  ประเด็นที่ ๓  แตละหนวยงานสามารถดําเนินการเองไดหรือไมและในรูปแบบ ไหน 

 คําตอบก็คือ พอจะทําได ถานิมนตพระมาเทศคงจะได บางองคกรก็มีการสงเสริมใหมีการ    

ตั้งชมรม ชมรมสมาธิ ชมรมปฏิบัติพุทธธรรม พอกลางวันที่ก็ไปเจอกัน แลวก็นั่งสมาธิกัน แลวบางชมรมก็เชิญ

อาจารยที่เขาเกงทางดานวิปสสนามาสอน แตละหนวยงานสามารถดําเนินการเองไดหลาย ๆ รูปแบบ 

ถาหากวาเราจะใหบุคลากรทางศาสนามาชวยเรา เพราะคนที่มานี้สอนไดดี ก็จะมีฆราวาสจํานวนหนึ่งแลวก็

พระสงฆอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งฆราวาสก็มีจํากัด  คําถามคือ แลวพระสงฆแตละรูปจะสามารถมาอบรมจริยธรรม

ตามที่เราตองการไดดีแคไหน  

ซึ่งหากเราสามารถแก ๔ ประเด็นที่วานี้ได ผมก็เชื่อวา  วิธีปฏิบัติธรรมเปนวิธีหนึ่งที่ดีมาก 

ถึงแมจะไมเพียงพอ ๑๐๐ เปอรเซ็นต เปนวิธีที่ดี นี่เปนแนวทางที่ ๑  ถาหากวาเราจะมีแนวทางเพิ่มเติมจะเอา

แนวทางอะไรด ี

   

 

 

 แนวทางที่ ๒ นี้  เปนแนวทางตะวันตก องคกร OECD  เปนองคกรประเทศยุโรป ที่เปนองคกร

กลางในการจัดรูปแบบการฝกอบรมและพัฒนา   

  ขอแรก ขององคกรนี้บอกวา การพัฒนาจริยธรรมจะไดผลนั้นตองมีการระบุพฤติกรรมที่ตองการ

ใหทํา และพฤติกรรมที่ไมตองการใหทําอยางชัดเจน แลวก็เผยแพรใหทุกคนเขาใจตรงกันซึ่งไปสอดคลองกับ

แนวทางทางจิตวิทยาที่เรียกวาการปรับพฤติกรรม  

  หลักการปรับพฤติกรรมนั้นมีแนวทางดังนี้ 

  ๑)  เราตองระบุใหไดกอนวาพฤติกรรมที่พึงประสงคคืออะไร และพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

คืออะไร ซึ่งตรงนี้ผมคิดวาเราสามารถทําไดเลยในประมวลจริยธรรมมีอยูแลว ๑๐ หัวขอ แตกออกเปน ๔๑ 

พฤติกรรม เรามีเรียบรอยแลว  เอาตรงนั้นเปนตัวตั้งเลย  ซึ่งตรงนี้ถาเราจะพัฒนา จริยธรรมในหนวยงานของ

เรา จะตองใหทุกคนเขาใจตรงกัน  อาจจะตองมีการสอบโดยเอาพฤติกรรม  ๔๑ พฤติกรรมเรียงกันเลย ปะปน

กับพฤติกรรมที่ไมใชใหเลือกตอบเลยวาใชหรือไมใช  แคนี้เราก็วัดความเขาใจของคนไดแลว การวัดตรงนี้ มี

วัตถุประสงคตองการใหจํา ๔๑ พฤติกรรมนี้จนขึ้นใจ รูทันทีเลยวาอันนี้ทําไดหรือทําไมได อาจจะตองมีการ

ทบทวนเปนระยะ เหมือนกับวาพอถึงวันพระ  พระทาน    ตองเขาโบสถไปสวดปาฏิโมก ๑ ครั้ง เพื่อทบทวนวา

ศีลทั้งหมด ๒๑๗ ขอ มีอะไรบาง ของเราก็อาจจะทําคลายกัน ทบทวนกันเลย ๓ เดือนครั้ง  ๖ เดือนครั้ง ปละ

ครั้งก็ได วา ๔๑ พฤติกรรมที่ตองการใหทํามีอะไรบาง  ซึ่งผมถือวาแนวทางที่ ๒ นี้สามารถเอามาใชพรอม ๆ 

กับแนวทางที่ ๑ ได 

การปรับพฤติกรรม 
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 ๒) ตองมีระบบการรับรูและบันทึกพฤติกรรมอยางถูกตอง

เราอยากใหทําและที่ไมอยากใหทํา 

เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองมีระบบการรับรูและบันทึกพฤติกรรมที่ดีที่ถูกตองทันที 

ดวนเดี๋ยวนี้โดนแลว เพราะตามสี่แยก ติดกลองวิดีโอ

เทานั้นพฤติกรรมเปลี่ยนเลย 

 

 

พอไหม ก็ยังไมพออยูดี ทีนี้ถาจะทําใหเปน

ชวยดู ทีนี้ประชาชนจะชวยดูไดก็ตอเมื่อ ประชาชนมีจิตสํานึกเปนจิตสาธารณะ อยากจะใหทุกคนปฏิบัติอยูใน

กรอบของกฎหมาย  กรอบของความถูกตอง เห็นใครทําไมถูกตองมีการจดบันทึก มีการรายงาน สมัยกอนเรา

เชื่อวา พฤตกิรรมทุกอยางของเรามีคนดู 

สุวรรณ และสุวาลจะรับรู จะจดเอาไว จะคิดบัญชีวันที่เราไปหายมบาล

ความไมเชื่อเรื่องนี้ทําใหคนกลาทําในสิ่งที่ไมถูกตอง กลาที่จะเขา

แลว แตสุวรรณกับสุวาลก็ยังรู เพราะฉะนั้น ตรงนี้เราก็จะตองมีระบบที่ดี แลวระบบการรับรูและบันทึก

พฤติกรรมนี้จะตองไปเชื่อมกับระบบการใหรางวัลและลงโทษที่ถูกตองและเปนธรรม คือทําดีก็จะตองไดรับผลดี 

ถาทําไมดี ผลดีก็จะตองชะลอไวกอน 

 ถาเราจะใชวิธีการปรับพฤติกรรม

ทั่วกันอยางท่ัวถึง ตอเนื่อง และถือเปนพันธ

สัญญาระหวางหนวยงานราชการกับประชาชนผูมารับ 

ภายนอกใหรูหมดเลยวาพฤติกรรมที่ตองปฏิบัติมีอะไรบาง พฤติกรรมที่ไมอยากใหปฏิบัติมีอะไรบาง ซึ่งตรงนี้

หลายหนวยงานก็มีการติดปายตัวโต ๆ เลย

เทาไร ถามาถงึยื่นเรื่องแลวภายในกี่นาทีไมมีการติดตอใหไปแจง

ประกาศไปอยางนั้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ถามีการเขมงวดก็จะไดผล

 ๓)  จัดใหมีระบบประเมินตัวเองและการประเมินโดยประชาชน

ประเมินตัวเองก็เพื่อจะไดรูวาเราทํา

การประเมินตัวเองเปนสิ่งที่ดีแตไมพอ จําเปนตองมี การประเมินตัวเองโดยประชาชนผูรับบริการ ไดผลดีมาก

เลย เวลาไปติดตอที่ธนาคาร พนักงานบางคนก็จะขอใหเราเอาเหรียญ หรือเอาอะไรบางอยางไปใสกลองวา

ใหบริการเราดีไหม  หรืออยางธนาคาร

ของเราอยู ถามเลยวาเมื่อสักครูไปรับบริการ

ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได 

ระบบการรับรูและบันทึกพฤติกรรมอยางถูกตอง พอเราบอก

ไมอยากใหทํา  เชน การขับรถฝาไฟแดงเราไมอยากใหทํา แตก็ยังมีคนขับรถฝาไฟแดง

จําเปนตองมีระบบการรับรูและบันทึกพฤติกรรมที่ดีที่ถูกตองทันที เชน 

ตามสี่แยก ติดกลองวิดีโอไว ถายพวกขับรถขับรถฝาไฟแดง 

แตอยาลืมวา มนุษยเราหาขอมูลไดเกงมาก ผมนั่ง 

กลองวงจรปด ตองรูจักที่จะชะลอ แตแยกนี้ไมมีไปไดเลย

อยางไรกับระบบการรับรูและการบันทึกตรงนี้ ถาอยางนั้น

สับปะรด   อยางกรุงเทพมหานคร ติดกลองวิดีโอ ๑๐

ถาจะทําใหเปนตาสับปะรดจะเอาประชาชนมาชวยดีไหม ดีที่สุดเลยใหประชาชน

ชวยดู ทีนี้ประชาชนจะชวยดูไดก็ตอเมื่อ ประชาชนมีจิตสํานึกเปนจิตสาธารณะ อยากจะใหทุกคนปฏิบัติอยูใน

กรอบของกฎหมาย  กรอบของความถูกตอง เห็นใครทําไมถูกตองมีการจดบันทึก มีการรายงาน สมัยกอนเรา

กรรมทุกอยางของเรามีคนดู  อยางทานสุวรรณและสุวาล (ผูชวยยมบาล)

สุวรรณ และสุวาลจะรับรู จะจดเอาไว จะคิดบัญชีวันที่เราไปหายมบาลนนั่นแหละ 

ความไมเชื่อเรื่องนี้ทําใหคนกลาทําในสิ่งที่ไมถูกตอง กลาที่จะเขาโรงแรมมานรูด เพื่อไมใหใครรูเพราะรูดมาน

สุวรรณกับสุวาลก็ยังรู เพราะฉะนั้น ตรงนี้เราก็จะตองมีระบบที่ดี แลวระบบการรับรูและบันทึก

พฤติกรรมนี้จะตองไปเชื่อมกับระบบการใหรางวัลและลงโทษที่ถูกตองและเปนธรรม คือทําดีก็จะตองไดรับผลดี 

ก็จะตองชะลอไวกอน  

ถาเราจะใชวิธีการปรับพฤติกรรมในทางปฏิบัติ สิ่งแรกก็คือ  การประชาสัมพันธเผยแพรใหทราบ

ทั่วกันอยางท่ัวถึง ตอเนื่อง และถือเปนพันธะสัญญาระหวาง ขาราชการกับหนวยงานราชการ เปน

สัญญาระหวางหนวยงานราชการกับประชาชนผูมารับ บริการ เวลาเผยแพร  ตอง

ายนอกใหรูหมดเลยวาพฤติกรรมที่ตองปฏิบัติมีอะไรบาง พฤติกรรมที่ไมอยากใหปฏิบัติมีอะไรบาง ซึ่งตรงนี้

ตัวโต ๆ เลย อยางสํานักงานที่ดินจะติดประกาศไวเลย

งยื่นเรื่องแลวภายในกี่นาทีไมมีการติดตอใหไปแจง  บางสํานักงานทําไดดีมาก บางสํานักงานก็ติด

ไปอยางนั้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ถามีการเขมงวดก็จะไดผล 

ะบบประเมินตัวเองและการประเมินโดยประชาชนหรือ

วาเราทําอะไรไปบางที่ดีแลว และอะไรบางที่เราตองปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น

การประเมินตัวเองเปนสิ่งที่ดีแตไมพอ จําเปนตองมี การประเมินตัวเองโดยประชาชนผูรับบริการ ไดผลดีมาก

เลย เวลาไปติดตอที่ธนาคาร พนักงานบางคนก็จะขอใหเราเอาเหรียญ หรือเอาอะไรบางอยางไปใสกลองวา

ธนาคารบางแหงพอกลับไปแลว สักครูจะมีโทรศัพทตามเลย เพราะเขามี

เมื่อสักครูไปรับบริการแลวเปนอยางไรบาง เราก็ให Feedback

พอเราบอกรูแลววามีพฤติกรรมที่

ขับรถฝาไฟแดงเราไมอยากใหทํา แตก็ยังมีคนขับรถฝาไฟแดงอยู  

เชน ใครที่ขับรถเร็วบนทาง

ไฟแดง พอมีการติดกลอง

แตอยาลืมวา มนุษยเราหาขอมูลไดเกงมาก ผมนั่ง Taxi  เขารูเลยวาแยกนี้มี

แยกนี้ไมมีไปไดเลย เปนตน  ทีนี้ทํา

ถาอยางนั้นก็ตองทําใหเปนตา

๑๐,๐๐๐ ตัว ถามวา 

ตาสับปะรดจะเอาประชาชนมาชวยดีไหม ดีที่สุดเลยใหประชาชน

ชวยดู ทีนี้ประชาชนจะชวยดูไดก็ตอเมื่อ ประชาชนมีจิตสํานึกเปนจิตสาธารณะ อยากจะใหทุกคนปฏิบัติอยูใน

กรอบของกฎหมาย  กรอบของความถูกตอง เห็นใครทําไมถูกตองมีการจดบันทึก มีการรายงาน สมัยกอนเรา

) ไมวาเราจะทําอะไรที่ไหน 

 แลวปจจุบัน เชื่อไหมครับ 

เพื่อไมใหใครรูเพราะรูดมาน

สุวรรณกับสุวาลก็ยังรู เพราะฉะนั้น ตรงนี้เราก็จะตองมีระบบที่ดี แลวระบบการรับรูและบันทึก

พฤติกรรมนี้จะตองไปเชื่อมกับระบบการใหรางวัลและลงโทษที่ถูกตองและเปนธรรม คือทําดีก็จะตองไดรับผลดี 

สิ่งแรกก็คือ  การประชาสัมพันธเผยแพรใหทราบ

สัญญาระหวาง ขาราชการกับหนวยงานราชการ เปน        พันธะ

ตองเผยแพรทั้งภายในและ

ายนอกใหรูหมดเลยวาพฤติกรรมที่ตองปฏิบัติมีอะไรบาง พฤติกรรมที่ไมอยากใหปฏิบัติมีอะไรบาง ซึ่งตรงนี้

ไวเลยวา งานแตละงานใชเวลา

บางสํานักงานทําไดดีมาก บางสํานักงานก็ติด

หรือผูรับบริการ การมีระบบ

อะไรบางที่เราตองปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น         

การประเมินตัวเองเปนสิ่งที่ดีแตไมพอ จําเปนตองมี การประเมินตัวเองโดยประชาชนผูรับบริการ ไดผลดีมาก

เลย เวลาไปติดตอที่ธนาคาร พนักงานบางคนก็จะขอใหเราเอาเหรียญ หรือเอาอะไรบางอยางไปใสกลองวาเขา

มีโทรศัพทตามเลย เพราะเขามีขอมูล

Feedback ไปเลย 
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  ระบบนี้ทําให คนรูวาการกระทําของเขานั้นอยูในสายตา มีการตรวจเช็ค ถาลูกนองรูสึกวา

การกระทําของเขา อยูในสายตาของหัวหนาตลอดเวลา เขาจะไมกลาทําผิด และถาหากวาหัวหนาไมรู ลูกนอง

ก็กลาเสี่ยง หลายคนก็บอกกับตัวเอง ทําไปเถอะหัวหนาไมรูหรอก งานตาง ๆ บางอยางสอดไส  ทําไปเถอะ

หัวหนาไมรูหรอก  เงินบางอยางท่ีวางเอาไวก็ใสกระเปาตัวเอง ทําไปเถอะหัวหนาไมรูหรอก ไมมีใครรูกันหรอก 

ความคิดตรงนี้ที่ทําใหคนกลาทําในสิ่งที่ผิด เพราะฉะนั้น เราจําเปนจะตองมีระบบการทบทวนตรวจสอบ      

การบันทึกแลวก็มีระบบการประเมินตัวเอง  

 

การประเมินโดยประชาชนผูรับบริการ  ผมจําไดเลยไปสํานักงานที่ดิน ไปถอนจํานอง       

คือชวงที่ไปจํานองมีเจาหนาที่ธนาคารเขามาชวยดูแลให เพราะฉะนั้นก็จะเร็วมากเลย เรา

แคไปแลวก็เซ็น แลวก็ยื่นหมูยื่นแมวกันเลย  ธนาคารก็ยื่นเช็คใหเรา เราก็ยื่นเช็คใหกับคนที่

ขายบาน สวนโฉนดเราก็ยื่นใหกับธนาคารไป ยื่นหมู  ยื่นแมว เร็วมากเลย แตตอนถอนจํานองเจาหนาที่

ธนาคารไมไดไปดวย เราไปเอง แลวเวลาไปก็ไปกรอกโนนกรอกนี่ แลวจะยื่นใหเจาหนาที่ก็บอกวาเอาใสตะกรา

คะ เราก็ใสตะกรา เราก็สังเกตวาทําไมของเราจึงไมมีการดึงไปดูเลย ใสตะกราแลวก็มีคนมาวางทับ ๆ แลวเขาก็

หยิบแต ขางบนไป มีนาน ๆ ทีก็คน ๆ ดึงไป ๑ เรื่อง คอยจนหลายชั่วโมง ทนไมไหวเลยไปถามวาเมื่อไรได  เขา

บอกวา วันนี้งานเยอะคะ ตองคอยคะ ภรรยาผมก็ทนไมได เขาก็เลยถามวา แลวแบบสอบถามอยูที่ไหน เขาก็

มองกันใหญเลย เราก็ไปหาแบบสอบถามที่เขาตั้งไวที่ขางประตูแลวก็กรอกเลย  จะรายงานพฤติกรรมของ

เจาหนาที่ที่ใหเราคอยตั้งเปนชั่วโมง ๆ  ทั้งที่ ปายประกาศบอกวา ถาคอยเกิน  ๑๕ นาที หรือ ๓๐ นาที ใหไป

แจง แตนี่ใหเราคอยเปนชั่วโมง ๆ ภรรยาผม เขาไปเอาแบบสอบถามมา แคจะเริ่มตนกรอกเทานั้น เจาหนาที่วิ่ง

มาเลยครับ พี่คะจัดการใหคะ  ไมตองกรอกก็ไดคะ ไดผลขนาดนี้เลยนะครับ ระบบอยางนี้เรียกวา ระบบ 

Feedback ระบบนี้ถามีการตั้งเปาก็จะดี ตั้งเปา  Feedback เลยนะครับ ทุกเดือน เชน แบบสอบถามที่เขามา

นี้จะตองระบุวา พอใจ  โดยตั้งเปาไวเลยวาอยางนอย ๙๐ เปอรเซ็นต  สวนเสียงบนจะตองไมเกิน ๕ 

เปอรเซ็นต  แลวมีการตรวจเช็คทุกเดือน นําผลการประเมินนี้ โดยเฉพาะผลการประเมินจากประชาชนมา

ประกอบการใหรางวัลตาง ๆ เชน หนวยราชการดีเดน ขาราชการดีเดน ทํานองนี้  แตทั้งหมดนี้เราเรียกวา การ

ปรับพฤติกรรม  

  หลักการก็คือ ระบุพฤติกรรมใหชัดเจน  มีการประชาสัมพันธ เผยแพรใหทุกคนรู แลวก็มี

ระบบการรับรูและจดบันทึกพฤติกรรมอยางถูกตอง รวดเร็ว  และมีระบบการใหรางวัลในการทําความดี       

อยางนี้ตื่นตัวครับ ธุรกิจเอกชนเขาทํา หนวยราชการ หลายแหงเขาทํา  

  อยางไรก็ด ี การปรับพฤติกรรมมีประเด็นที่เปนขอสังเกตอยู ๕ ประเด็น คือ 

 ประเด็นที่ ๑  ไดผลตรงตามจุดมุงหมายหรือไม เพียงใด  ตอบไดวาไดผลตรงแนนอน ตรง

ตามพฤติกรรมเลย 

 ประเด็นที่ ๒  มีประสิทธิภาพมากเพียงใด กม็ีประสิทธิภาพมาก 

 ประเด็นที่ ๓  ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ครบถวนแลวหรือยัง ตรงนี้สิครับ คือวิธีปรับ

พฤติกรรมนี้เราปรับที่พฤติกรรมภายนอก และที่เขาทําหรือไมทําพฤติกรรมบางอยางนั้น  เพราะตัวรางวัลและ
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ตัวลงโทษเปนตัวควบคุม ในใจคิดอยางไรเราไมรู  ภาษาทางวิชาการเรียกวา Internalize ถายังไม Internalize 

ก็จะยังไมเกิดผลที่จีรังนอกจากนี้ยังมีประเด็นปลีกยอยที่ละเอียดออนอีกมาก ซึ่งใน ๔๑ พฤติกรรมนี้  ไมได

บอกเอาไว 

 ประเด็นที่ ๔ แตละหนวยงานสามารถดําเนินการไดเองหรือไม ในรูปแบบใด    ก็สามารถ

ดําเนินการได แตจะตองมีคนท่ีเปนแมงานที่เขาใจในเรื่องนี้  

 ประเด็นที่ ๕  คือหนวยงานใดควรจะเปนผูดําเนินการ ก็คงจะหนีไมพนพวกเรา 

ถูกไหมครับ 

    ในการพัฒนาจริยธรรมนั้นจะตองใหเขาไดเชื่อ ไดซึมซับไวภายใน ถายังไมถึงขั้นนั้น ก็จะ

กลับสูสภาพเดิม ทําใหจําเปนจะตองมีวิธีการหรือเปนแนวทางเพิ่มเติมอีกแนวทางหนึ่งเปนแนวทางท่ีสาม 

 

 

 

 แนวทางทีส่าม เปนการพัฒนาจริยธรรมขาราชการดวยวิธีการเรียนรูจากกรณีศึกษา  กรณีศึกษา

อาจใชกรณีที่เคยเกิดขึ้นจริง หรือกรณีสมมุติที่มีโอกาสเกิดข้ึนในการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ซึ่งจริง ๆ แลว

กรณสีมมุตกิไ็มเลวนะครับ เพราะสามารถยกเอาประเด็นที่ละเอียดออนที่เราตองการใหเกิดการเรียนรูมาใสไว

ในกรณีศึกษาได 

 กรณีศึกษาที่ดีนั้นมีตองมีลักษณะละเอียดออน และตองใชวิจารณญาณในการตัดสิน คือไม

ตรงไปตรงมาเหมือนกับการปรับพฤติกรรม  แลวขอสรุปที่ไดตองสามารถนําไปใชเปนหลักการ ตัดสิน

ความถูกผิดเชิงจริยธรรมของพฤติกรรมการทํางานตาง ๆ  

 ตัวอยาง เชน ทานเปนเจาหนาที่ของรัฐ มีหนาที่ดูแลสงเสริมการปศุสัตว ไดรับมอบหมายใหเปน

ผูดําเนินการฆาสัตวปกทั้งหมดในพ้ืนที่ จํานวนกวา ๓๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อหยุดยั้งการแพรระบาดของโรคสัตวปก

ภายในพื้นที่ที่ทานรับผิดชอบ สัตวปกเหลานี้บางตัวติดเชื้อแลว แตอีกจํานวนมากยังไมทราบวาติดเชื้อหรือไม 

ทานเปนคนเครงศาสนา และเชื่อวาการกระทําเชนนี้เปนบาป คําถามคือ ทานจะทําอยางไร 

                 ทางเลือกที่ ๑  คือ ฆาสัตวปกใหหมด เพราะเดี๋ยวจะไปทําบุญให  

                 ทางเลือกที่ ๒. คือ ไมฆา เพราะคิดวาทําบุญเทาไรก็ไมสามารถลางบาปได  

 พวกเราสวนใหญในที่นีต้อบวาฆา ใชไหมครับ แตคนเครงศาสนาบางคนอาจจะบอกวาไมฆา เราก็

จําเปนจะตองใหหลักการตัดสินใจเขาไปรวมดวย  หลักการในการตัดสินใจในกรณีศึกษานี้ คืออะไร              

ใหดําเนินการฆาสัตวปกทั้งหมด อยางรวดเร็ว เหตุผลก็คือ จะตองยึดหลักจริยธรรมในการทํางานเปนหลัก 

ถึงแมวาความเชื่อสวนตัวจะขัดกับหลักจริยธรรมของขาราชการ เราตองยึดเอาหลักจริยธรรมของขาราชการ     

เปนหลัก อยางมีขอหนึ่งบอกวา เราตองรับผิดชอบตอหนาที่อยางเสียสละ คือ เสียสละยอมทําบาป  

 ลักษณะของสถานการณท่ีขัดกันอยางนี้จะมีปรากฏอยูตลอดเวลา และผมเชื่อวาถาเราคอย ๆ คิด  

จะมีกรณีตาง ๆ พวกนี้มากพอสมควรที่สามารถเขียนขึ้นมาได คือเขียนขึ้นมาสัก ๑ Paragraph  ยาวหนอยก็

ครึ่งหนากระดาษ เอ ๔ ขางในก็สามารถใสขอมูล ใสประเด็นอะไรตาง ๆ เขาไป    แลวก็ใหเขาลองพิจารณาดู

การวิเคราะหกรณีศึกษา 
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วาจะตัดสินใจอยางไร ทําหรือไมทํา  เหตุผลคืออะไร เชนใชหลักจริยธรรม เชน ขอ ๒ ในจริยธรรมขาราชการ

ระบุไววาขาราชการจะตองรับผิดชอบตอหนาที่อยางรวดเร็ว แลวก็อยางเสียสละ  ขอ ๓ อีกขอหนึ่งก็คือ 

จะตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่และยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก  ทั้งสองขอนี้ ก็จะเปนหลักกํากับให

เราตัดสินใจวาจะตองฆา  ถึงแมทําไมลงก็จะตองทํา  เผอิญสัตวปกไม Serious เทาไรใชไหมครับ ถาดุเดือด

หนอยก็อาจจะเปนการถูกสั่งใหยิง  สําหรับทหารบางคนผมเชื่อวาขัดกับมโนธรรมในใจของเขา   ตรงนี้เราก็

จะตองมีหลักการ ตัดสินใจใหเขา วาตัดสินใจแบบไหนจึงจะถูก แบบไหนไมถูก เผอิญเรื่องการสั่งใหไปลงโทษ 

คนอื่น จากการทดลองพบวา เวลาเราสั่งใหคนไปลงโทษคนอื่นเขากลาจะลงโทษอยางรุนแรงเลย รุนแรง     

มาก ๆ ดวย  

 ตัวอยางที่สอง เรื่องนี้ยาวหนอย สมมุติวาทานเปนนักวิชาการของหนวยราชการแหงหนึ่งไดรับ

แตงตั้งใหเปนกรรมการออกขอสอบและกรรมการสัมภาษณ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ เชาวันนี้

ผูอํานวยการสํานัก ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของทานไดเรียกทานเขาไปพบและขอใหทานชวยเหลือผูสมัครสอบคน

หนึ่ง ซึ่งเปนหลานของภรรยาผูอํานวยการ  เนื่องจากผูสมัครสอบคนนี้เปนคนดีมาก มีความขยันหมั่นเพียรและ

รับผิดชอบ สูง แตเนื่องจากพอแมยากจน ทําใหไมมีโอกาสไดศึกษาในสถาบันการศึกษาดี ๆ และเกรงวา      

จะสอบสูคนอื่นไมได โดยเฉพาะคือดานภาษาอังกฤษ จึงอยากจะขอใหทานบอกแนวขอสอบ แกผูสมัครสอบ

คนนี้ เพื่อใหมีการเตรียมตัวลวงหนา และถาหากสอบติดขอเขียนก็ขอให ทานชวยดูแลใหผานการสัมภาษณ

ดวย เพราะหนวยงานมีนโยบายที่จะรับคนดีเขามารวมงานมากขึ้น ผูอํานวยการทานนี้เปนผูสนับสนุน

ชวยเหลือใหทานไดรับการเลื่อนตําแหนงมาโดยตลอด และทานก็หวังวาจะไดรับการสนับสนุนจากผูอํานวยการ

ทานนี้ตอไปอีก  

 คําถามคือ ทานจะทําอยางไรในกรณีนี้  ก. คือชวย บอกแนวขอสอบเลย  ข. คือไมชวย  ค. คือ

รับแบบแบงรับแบงสูไวกอน อยากจะใหพวกเราลองเขียนคําตอบ เลือกเลย  เขียนใสกระดาษที่เรามี  ดวย

เหตุผลอะไรดวยนะครับ ๑ ขอ 

 เสร็จแลวอยากจะขอใหตีตารางนี้ขึ้นมา แลวก็เขากลุม กลุมละ ๖ คน ลองดูครับเปนการเรียนรูที่

เราจะไดขอคิดจากประสบการณตรงเลยนะครับ เสร็จแลวเอาคําตอบของ แตละคนใสตาราง บางคน ก.       

บางคน  ข.  บางคน  ค.  แลวก็ถามเหตุผลสักนิดหนึ่ง ชวยจดเหตุผลดวย ทําตารางนี้ขึ้นมานะครับ หลังจากที่

ไดคําตอบจากทุกคนครบแลว อยากจะขอให ๖ คนนี้ประชุมกลุม เพื่อที่จะสรุปเปนคําตอบของกลุม ที่กลุมคิด

วาถูกตองที่สุด มติกลุมที่ถูกตองที่สุดนั้นเปน ก.  ข.  หรือ ค.  คุยกันเลยครับ วาคําตอบที่ถูกตองที่สุดควรจะ

เปนขอไหน แลวเหตุผลคืออะไร 
 

คนที่ ตอบขอ เหตุผล 

๑ ................. ........................................................................................ 

๒ ................. ........................................................................................ 

๓ ................. ........................................................................................ 

๔ ................. ........................................................................................ 

๕ ................. ........................................................................................ 

๖ ................. ........................................................................................ 

สรุปมตทิี่ประชุม................................................................................................................................................ 
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 คําตอบทีแ่ตละกลุมสงมาก็หลากหลายนะครับ การใชกรณีศึกษาในการเรียนรูประเด็นตาง ๆ 

ทางจริยธรรม จะใหแตละคนทําเดี่ยวก็ได แตดีกวานั้นคือทําเดี่ยวแลวมาเขากลุม แลวขอใหบันทึกขอมูลตาง ๆ 

เอาไว เชน คําตอบเวลาตอบเดี่ยวตอบวาอยางไร  แลวมติกลุมออกมา เปนอยางไร เหตุผลคืออะไร แลวเราก็

เอาขอมูลพวกนี้มาดูกัน แลวก็สามารถตั้งคําถามเชิงจริยธรรมไดเยอะมากเลยนะครับ 

 เชน มีกลุมหนึ่งเขียนวา  มติกลุมก็คือ จะแบงรับแบงสูไปกอน คือรับปากไปอยางนั้น ๆ แต

สุดทายคือไมชวย ถามวา การกระทําเชนนี้ถูกตองตามหลักจริยธรรมไหม แบงรับแบงสูไปกอน แตในใจคือไม

ชวย  นี่คือปากกับใจไมตรงกัน    ใชไหมครับ ถาปากกับใจไมตรงกันขัดจริยธรรมขอไหนครับ ซึ่งตรงนี้ถา    

หากวาเปนนอง ๆ  ที่เพิ่งเขามาใหม เปนโอกาสที่เราจะหยิบประเด็นเหลานี้ขึ้นมาแลวก็เอามาคุยกัน เพื่อจะได

เขาใจวาสิ่งที่ควรทําคืออะไร และสิ่งที่เราจะตองหลีกเลี่ยงคืออะไร 

 มีหลายคนตอบมาวา ไมชวยครับเพราะไมเปนธรรม  บางกลุมเขียนมาวา จะยึดหลักจริยธรรม

เปนหลักในการตัดสินเพราะจริยธรรมบอกวา ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง แลวสามารถถามตอ ถาไมชวย

ผูอํานวยการจะรูสึกอยางไรกับเรา แลวผลที่ตามมาคืออะไร คือบางทีมีจริยธรรมขอหนึ่งบอกวา กลายืนหยัดทํา

ในสิ่งที่ถูกตอง ถาทื่อเกินไปทําใหเกิดปญหาในการทํางาน ถาหากวาไมทื่อทําอยางไรครับ ยอมบาง ไมยอมบาง

หรือ ผมขอเสนอยางนี้ไดไหมครับ  

 คิดหาทางออกที่เปนทางที่ ๓ ที่ไมใชชวยกับไมชวย แลวก็ไมใชแบงรับแบงสูดวย คิดหาทางออกที่

ทําใหเราสามารถรูสึกวาเราเปนคนที่กตัญู แลวก็ผูอํานวยการก็รูสึกวาเราเปนคนกตัญู แตขณะเดียวกันเรา

สามารถทําอยางถูกตองตามระเบียบในการสอบได ถูกตองตามหลักจริยธรรม ทําอยางไรครับ เผอิญตัวเลือก   

๓ ตัว ไมมีตัวที่เปนทางออกที่ดี เรื่องพวกนี้ก็คงจะมี วิธีการหลาย ๆ วิธี แลวก็สามารถใหคนที่มาเขากลุมแบบนี้

ชวยกันคิดจะมีวิธีการอะไรบาง เปนไปไดไหม บอกกับ ผอ. เลยวา ทานครับ ทานมีบุญคุณกับผม ผมซาบซึ้ง

มาก ผมอยากจะชวย แตวาเรื่องนี้ขัดกับระเบียบมาก ขอใหผมชวยทานในเรื่องอื่นเถอะครับ เรื่องนี้ผมขอ

อนุญาต ทําตามระเบียบไดไหมครับ คิดวาทางออกอยางนี้จะดีกวาไหม คือปฏิเสธ แตปฏิเสธอยางนุมนวล     

บัวไมใหช้ํา น้ําไมใหขุน ให ผอ. รูสึกดีกับเรา แลวเราก็สามารถทําตามความเชื่อในเรื่องของความกตัญู และ

ขณะเดียวกันทําตามหลักจริยธรรมของขาราชการไดอยางถูกตอง 

 ทีนี้ก็อาจจะมีทางอื่นอีกมากมายเลย เพราะวาวิธีการในการแกปญหามีหลายวิธี  แลวใหหลักไป 

วาจะมีวิธีการใดบางที่สามารถเปนทางออก แลวก็ไมขัดกับหลักจริยธรรม แลวก็ไมทําใหผูบังคับบัญชาเราตอง

เกิดความระคายเคืองใจ ถาเราชวยกันคิดจะมีวิธี  เพราะบางทีจริยธรรม ๑๐ ขอ ถาเราทําอยางเถรตรงเกินไป

กเ็กิดปญหาขึ้นได  

 กจิกรรมนี้มีประเด็นอ่ืน ๆ อีกหลายประเด็นที่จะสามารถหยิบยกข้ึนมาได  

 คําถามแรก มติกลุมที่ออกมา มีใครบางยังไมสูจะเห็นดวยกับมติกลุม  เชน ฉันเห็นวาตองชวย

ตามขอ ก.  แตมติกลุม ออกมาเปนไมชวย หรือไมก็มติกลุมออกมาเปนแบงรับแบงสูไวกอน แลวในที่สุดก็ไม

ชวย  มีสมาชิกที่ไมเห็นดวยกับมติกลุมไหมครับ มีคนคาใจแนนอน  ประเด็นที่จะตองหยิบขึ้นมาคุยกันก็คือ ใน

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อสรุปเปนมติกลุมนั้นจะตองพูดคุยจนทุกคนกระจางในเหตุผล มองเห็นวาที่ถูกที่

ควรคืออะไร แลวทุกคนก็เห็นดวยกับ มติกลุมอยางสนิทใจ คือถาไมสนิทใจการทํางานคงจะลําบาก ชีวิตคงไม
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เปนชีวิตที่ดี ถาทําในสิ่งที่เราไมเห็นดวย และผมเชื่อวาชีวิตของพวกเราบางคนก็เยอะ บางคนก็นอย ทําในสิ่งที่

ตัวเองไมเหน็ดวยก็มี ถึงแมวาเมื่อสักครูนี้จะสรุปวาอยางนี้  อยางไรก็ดีจริยธรรมในที่ทํางานตองมากอน ถาขัด

จริง ๆ คงจะหาทางออกไดด ี

 คําถามที่ ๒ กลุมของทานตัดสินใจดวยเสียงขางมากใชไหมครับ  คําถาม คือ เสียงขางมากเปน

เสียงที่ถูกตองเสมอไปหรือไม เพราะบางทีเสียงขางมากไมถูกตองหรอกครับ แตเราไปเขาใจวาเสียงขางมาก

ยอมถูกตองใชไหมครับ เสียงขางนอย อาจจะถูกตองก็ได เพราะฉะนั้นในการประชุมปรึกษาหารือ การเปดใจ

รับฟง ทําความเขาใจในความเห็นของกันและกันจึงมีความสําคัญมาก ก็เปนจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะหยิบ

ยกขึ้นมาแลวก็ทําความเขาใจใหตรงกันได 

 คําถามที่ ๓  กลุมของทานมีการโตแยงกันมากจนตองใชวิธีโหวต มีไหม ถาไมมี ก็ดีนะครับ คือ

โตแยงกันมากในที่สุดชี้ขาดดวยโหวต อันนี้ไมไดทําใหเกิดคําตอบที่ถูกตอง ในเรื่องจริยธรรมเราจะตองเอาเหตุ

เอาผลมาพูดคุยกัน ไมเห็นดวยตรงไหนก็จะตองมาบอกกันแลวก็ชวยกันหาทางออกที่ดีที่สุดที่ทุกคนเห็นดวย 

 คําถามที่ ๔  กลุมของทานมีการอภิปรายชี้แจงเหตุผลจนทุกคนเห็นดวยอยางสนิทใจกับมติกลุม 

มีไหมครับ  ในการทํากิจกรรมกลุม ขอ ๔ ดีที่สุดครับ ซึ่งถาเรามีกิจกรรมอยางนี้ใหเขาทํา แลวเขาก็จะเรียนรู

แลวจะดีขึ้น ๆ เปนการสรางทีมการทํางาน เปนการทําใหบรรยากาศการทํางานในหนวยงานของเราดีขึ้นไป

เรื่อย ๆ ดวย เพราะมีการเปดใจรับฟงกัน ไมเห็นดวยก็กลาที่จะบอก แตหัวหนาตองรับฟงและไมครอบงํา นี่คือ

การใชกรณีศึกษาครับ 

 

 

 

 แนวทางที่ ๔ เปนการพัฒนาจริยธรรมขาราชการดวยกิจกรรม OD คือ  Organization 

Development  ที่เรามักเห็นการพาลูกนองหรือคนในหนวยงานของเรา ไปจัดอบรม ที่รีสอรทบางแหง          

ใชเวลา ๒ วัน ๑ คืน แลวก็ไปคุยเรื่องปญหา กลับมาแลวก็มีแผนในการแกไขปญหารวมกัน นี่เปนกิจกรรม OD 

บางแหงก็ไปทํากิจกรรม Walk rally  เพื่อ ทํา OD เปนตน   

 กิจกรรม  OD ทําอยางไร  

 ขอ ๑   เปนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ใหทุกคนในหนวยงานมีสวนรวมในการระดมความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาพฤติกรรมการทํางานที่นาจะมีการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน อยางถาหนวยงานเรามี ๓๐ คน 

ก็ไปกันทั้ง ๓๐ คน หนวยงานเรามี ๕๐ คน เอาไป ๕๐ คน ถาหนวยงานเรามี ๑๐๐ คน เอาไป ๑๐๐ คนก็ได  

แตการบริหารจัดการจะยากข้ึนหนอยหนึ่ง 

 ขอ ๒  เปนขอที่จะชวยใหการทําขอ ๑ สําเร็จ คือ เวลาแสดงความเห็นนั้นใหแสดงความคิดเห็น

ในทางบวกอยางสรางสรรค  และเปดใจรับฟงกันอยางเต็มที่ ไมมีการสกัดกั้น ไมมีการโตแยง จะรับฟง         

ทุกความเห็นที่มีการเสนอมา ทีนี้ทางบวกก็จะมี ๒ หัวขอ ที่เราสามารถที่จะใหมีการระดมสมอง  ถาเราไป ใน

กลุมมีสัก ๑๕ คน ๒๐ คน เราก็สามารถที่จะใหแตละคนไดแสดงความเห็นเลย เชน 

กิจกรรม OD  (Organization Development) 
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  คําถามแรก  สิ่งที่ฉันชอบเก่ียวกับการทํางานของคุณ คืออะไร เชน คุณเปนคนมีน้ําใจมาก 

ทานมาแตเชาและกลับเย็นค่ํา ทําใหงานของเราสําเร็จ  คุณสามารถชวยงานของหนวยงานไวไดเยอะ ทํานองนี้

นะครับ 

       คําถามทีส่อง  สิ่งที่อยากขอใหคุณเริ่มทําหรือทําใหมากขึ้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

ทํางานของหนวยงานใหดีขึ้น มีอะไรบาง ก็แสดงออกมาเลย  เชน ขอใหสอนนอง ๆ ใหมากขึ้น  อยากใหใจเย็น

กวานี้สักหนอยหนึ่ง  เปนตน 

 ทีนี้หนวยการวิเคราะห อาจจะเปนคน ๆ ถาทีมเรามีคนไมเยอะเปนคน ๆ ไดเลยครับ ไม

เกิน ๒๐ -  ๓๐ คน เปนคน ๆ  ไดเลย แตถาหากวามีคนเยอะก็วิเคราะหเปนหนวย เพราะวาองคกรพอใหญขึ้น

ก็จะมีหนวยงาน สวนนั้น สวนนี้ ที่ชอบเกี่ยวกับสวนนี้คืออะไร ที่อยากใหสวนโนนทําอะไรมากขึ้นบอกกันเลย 

การบอกตรงนี้ถาบอกดวยปากก็ไมมีขอมูลที่เปนหลักฐาน วิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่ผมใชเปนประจําก็คือ เอากระดาษ

แผนโต ๆ เขาเรียก กระดาษฟลิบชารต แปะขางฝาเลย ถาหองใหญก็แปะเปน  ๕๐ – ๖๐ ใบ แปะเลยครับ 

แลวที่หัวของกระดาษฟลิบชารตก็จะมีชื่อของแตละคน หรือชื่อของ หนวยงานก็ได แลวก็มีคําถาม ๒ คําถาม 

๑. คือสิ่งที่ชอบมอีะไร  ๒. คือสิ่งที่อยากจะขอใหทํามากขึ้นมีอะไร แลวทุกคนไปเขียนเลย ตองเนนตลอดเวลา 

วา เปน Positive นะ อยาใชคําที่รุนแรงตอ กันนะ 

 ขอ ๓   พอเขียนเสร็จเราก็จะไดขอมูลมาเยอะมาก ในขั้นตอไปก็อาจจะมีการถาม มาถามกันได  

วาที่เขียนมาตรงนี้ฉันอานแลวไมเขาใจ ใครชวยอธิบายหนอย ในการอธิบายตรงนี้เราก็ขอใหยกตัวอยาง เชน

เขาเขียนวา อยากจะใหความรวมมือกับทีมงานมากหนอย คนที่ไดรับขอมูล ตรงนี้มาก็ของใจ ก็ถามวา ชวย

ยกตัวอยางหนอยไดไหม คนที่เขียนก็สามารถที่จะบอกไดวา พฤติกรรมตรงไหนบางที่แสดงวาเขายังไมไดให

ความรวมมือก็บอกกัน แตกติกาคือ จะตองบอกกันดี ๆ แลวทุกคนตองเปดใจรับฟง พอเขาบอกมาแลว ตอง

ตอบขอบคุณครับ ขอบคุณคะ ตรงนี้คนนําสัมมนาสําคัญมาก ถานําใหดีจะเกิดความไวเนื้อเชื่อใจกัน ก็จะพูดสิ่ง

ตาง ๆ ที่อยูในใจ ของเราออกมาหมดเลย 

 เสร็จแลวใหแตละคนหรือแตละหนวยงานจัดทําปณิธานของตัวเองปณิธาน ก็คือความตั้งใจอัน

แนวแนวาฉันจะทําอะไรบาง และเอาปณิธานนี้ประกาศเปนปฏิญญาตอหนาเพื่อนรวมงานทุกคน ผมใชคําวา 

ปฏิญญา บางแหงใชคําวา ธรรมนูญ ชีวิตของฉันเลยธรรมนูญชีวิตการทํางาน ในปฏิญญาตรงนี้ก็จะมีหัวขอ

สําคัญอยู ๒ หัวขอ สิ่งที่ฉันทําไดดี และตั้งใจจะทําตอไปมีอะไรบาง ใหเขามีกําลังใจขึ้นมาหนอย  อันที่ ๒ สิ่งที่

ฉันตั้งใจจะเริ่มทํา หรือทํามากขึ้น คือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานใหดีขึ้นมีอะไรบาง ใหแตละ

คนเขียนเนนเลย เขียนสิ่งที่ตั้งใจจะทําจริง ๆ ตรงไหนบางที่ยังไมตั้งใจจะทําจริง ๆ หรือมีโอกาส ไมมากก็ไม

ตองเขียน ถาทําไดจริง ๆ สัก ๑ ขอก็ดีแลว แตถามี ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ก็ยิ่งดี    

       เขียนแลวใหมาอานตอหนาเพื่อน ๆ เลย เสร็จแลวติดตามผล ทุก ๓ – ๖ เดือน ทีเราก็มาเจอกัน 

เพื่อดูวาปณิธานของเธอที่ประกาศปฏิญญาไปแลว ทําไดทุกขอหรือยัง ขอที่ทําไดแลวมีอะไรบาง ขอที่ยังไมได

ทํามีอะไรบาง เสร็จแลวก็มา Replete กระบวนการอยางนี้ เปน OD ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

พฤติกรรม แลวสามารถที่จะใชกับพฤติกรรมมากมายเลย พฤติกรรมการทํางาน พฤติกรรมจริยธรรม แตจะตอง
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คุมเกมใหดี ใหแสดงออกในทางบวกและมีการเปดใจรับฟงกันเต็มที่ ถามวา แลวหนวยงานตางจังหวัดเล็ก ๆ 

ทําไดไหม 

 วัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําไดปรับเปลี่ยนทัศนคติดาน

จริยธรรม และคานิยม  ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน

ยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงไดมีการจัดอบรมบุคลากร       เพื่อกําหนดธรรมนูญชีวิต จัด

มาทํา Workshop กัน สิ่งที่เขาทําอะไรบาง มีกิจ

 กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวิเคราะหมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค นั่นก็คือเอา

รายการพฤติกรรมตาง ๆ มาทําความเขาใจใหตรงกันเลย

                 กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมประเมินคุณธรรม จริยธรรมของตัวเอง 

ประเมินตัวเองไมทําใหไมเกิดความ

เปดโอกาสใหบุคคลไดประเมินมาตรฐานของตัวเอง และยอมรับที่จะพัฒนาตัวเองใหดียิ่งขึ้น

 กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมประเมินความฉลาดทางอารม

กรมสุขภาพจิต คือกรมสุขภาพจิตไดทําแบบทดสอบ 

ไปใชไดเลย  

 กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมประเมินกิจกรรมวิเคราะหวิสัยทัศนขององคกร ซึ่งเชื่อมโยง

ของเราสงผลใหวิสัยทัศนขององคกรเปนจริง

 กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมเจริญรอยตามพระยุคลบาท อันนี้ก็ดีมากเลย เพื่อให ผูเขารวมรับการ

อบรมรวมกันศึกษาพระบรมราโชวาท วิเคราะหภาพรวมวาไดรับคําสอนอะไรจากพระบรมราโชวาทบาง 

 กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมมุงสูการเปนเจาหนาที่ที่ดี ก็กําหนดใ

ราโชวาทและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมตอการปฏิบัติตนสูการเปนเจาหนาที่ที่ดี และท่ีสําคัญมากคือ ขอ 

 กิจกรรมที่ ๗ ใหแตละคนทําสมุดประเมินคุณธรรม จริยธรรมดวยตัวเองเปนสมุดใชบันทึก

ธรรมนูญชีวิต มีการตรวจสอบ ๒ 

 ผลการดําเนินงานพบวา

 ๑. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานดีข้ึน

๒. มีสวนรวมมากขึ้นในกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น

 ๓. ประชาชนสวนใหญมีความพอใจในบริการ

แยมแจมใส พูดจาไพเราะ มีจิตบริการที่ดี

ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได 

คุมเกมใหดี ใหแสดงออกในทางบวกและมีการเปดใจรับฟงกันเต็มที่ ถามวา แลวหนวยงานตางจังหวัดเล็ก ๆ 

 ผมก็มีตัวอยาง เผอิญไป 

หนวยงานอยูหนวยหนึ่ง ไดแก เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอ

เมือง จังหวัดลําพูน โครงการนี้เปนโครงการดีเดน ไดรับ

รางวั ลจากองคการ  บริหารส วนทองถิ่ น  

Internet ไดเลยขางในมี วัตถุประสงคที่เขาทํา 

OD นี้ 

วัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําไดปรับเปลี่ยนทัศนคติดาน

ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน  และกัน เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและผลสําเร็จไดดี

ยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงไดมีการจัดอบรมบุคลากร       เพื่อกําหนดธรรมนูญชีวิต จัดฝกอบรมก็คือทํา 

กัน สิ่งที่เขาทําอะไรบาง มีกิจกรรมอยูทั้งหมด ๗ กิจกรรมดวยกัน 

กิจกรรมวิเคราะหมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค นั่นก็คือเอา

ตาง ๆ มาทําความเขาใจใหตรงกันเลย 

กิจกรรมประเมินคุณธรรม จริยธรรมของตัวเอง ใหแตละคนประเมินตัวเอง วิธีให

ไมเกิดความกลัว แตถาใหคนอื่นมาประเมินจะทําใหกลัว  ก็ใช

เปดโอกาสใหบุคคลไดประเมินมาตรฐานของตัวเอง และยอมรับที่จะพัฒนาตัวเองใหดียิ่งขึ้น

กิจกรรมประเมินความฉลาดทางอารมณ EQ แบบประเมินนี้ สามารถหาไดจาก

กรมสุขภาพจิต คือกรมสุขภาพจิตไดทําแบบทดสอบ EQ เอาไว เราก็เขาไป ใน Internet

กิจกรรมประเมินกิจกรรมวิเคราะหวิสัยทัศนขององคกร ซึ่งเชื่อมโยง

องคกรเปนจริงไดอยางไร 

กิจกรรมเจริญรอยตามพระยุคลบาท อันนี้ก็ดีมากเลย เพื่อให ผูเขารวมรับการ

อบรมรวมกันศึกษาพระบรมราโชวาท วิเคราะหภาพรวมวาไดรับคําสอนอะไรจากพระบรมราโชวาทบาง 

กิจกรรมมุงสูการเปนเจาหนาที่ที่ดี ก็กําหนดใหบุคลากรนําแนวทาง พระบรม

ราโชวาทและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมตอการปฏิบัติตนสูการเปนเจาหนาที่ที่ดี และท่ีสําคัญมากคือ ขอ 

ใหแตละคนทําสมุดประเมินคุณธรรม จริยธรรมดวยตัวเองเปนสมุดใชบันทึก

๒ เดือนตอครั้ง เพื่อประเมินบุคลากรวาไดพัฒนาตนเองตามแนวทางนั้นหรือไม 

การดําเนินงานพบวามีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมใน ๓ หัวขอใหญ ๆ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานดีข้ึน 

มีสวนรวมมากขึ้นในกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น 

ประชาชนสวนใหญมีความพอใจในบริการมากขึ้น ไดรับบริการที่ถูกตองรวดเร็ว พนักงานยิ้ม

แยมแจมใส พูดจาไพเราะ มีจิตบริการที่ด ี

คุมเกมใหดี ใหแสดงออกในทางบวกและมีการเปดใจรับฟงกันเต็มที่ ถามวา แลวหนวยงานตางจังหวัดเล็ก ๆ 

ผมก็มีตัวอยาง เผอิญไป Search ใน Internet ก็มี

เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอ

เมือง จังหวัดลําพูน โครงการนี้เปนโครงการดีเดน ไดรับ

รางวั ลจากองคการ  บริหารส วนทองถิ่ น  ไป  Search 

ไดเลยขางในมี วัตถุประสงคที่เขาทํา Workshop 

วัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําไดปรับเปลี่ยนทัศนคติดานคุณธรรม 

และกัน เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและผลสําเร็จไดดี

อบรมก็คือทํา OD กัน แลวก็

กิจกรรมดวยกัน  

กิจกรรมวิเคราะหมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค นั่นก็คือเอา

ใหแตละคนประเมินตัวเอง วิธีให

ก็ใชประเมินตัวเองนะครับ 

เปดโอกาสใหบุคคลไดประเมินมาตรฐานของตัวเอง และยอมรับที่จะพัฒนาตัวเองใหดียิ่งขึ้น 

แบบประเมินนี้ สามารถหาไดจาก  

Internet เลย Download เอา

กิจกรรมประเมินกิจกรรมวิเคราะหวิสัยทัศนขององคกร ซึ่งเชื่อมโยงวาพฤติกรรม

กิจกรรมเจริญรอยตามพระยุคลบาท อันนี้ก็ดีมากเลย เพื่อให ผูเขารวมรับการ

อบรมรวมกันศึกษาพระบรมราโชวาท วิเคราะหภาพรวมวาไดรับคําสอนอะไรจากพระบรมราโชวาทบาง  

หบุคลากรนําแนวทาง พระบรม

ราโชวาทและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมตอการปฏิบัติตนสูการเปนเจาหนาที่ที่ดี และท่ีสําคัญมากคือ ขอ ๗ 

ใหแตละคนทําสมุดประเมินคุณธรรม จริยธรรมดวยตัวเองเปนสมุดใชบันทึก

บุคลากรวาไดพัฒนาตนเองตามแนวทางนั้นหรือไม  

หัวขอใหญ ๆ  

มากขึ้น ไดรับบริการที่ถูกตองรวดเร็ว พนักงานยิ้ม



๑๒  ขาราชการ ขาของแผนดิน : ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได 

 

  สรุปแลว  กิจกรรม OD เปนกิจกรรมที่ดีที่สามารถเอาไปพัฒนาทีมงาน พัฒนาองคกร แลวก็

พัฒนาจริยธรรมในการทํางานไดดีมาก ๆ ผมเคยไปทําใหบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง มีอยูคนหนึ่งหลังจากทําตรงนี้

แลวเลิกเหลาเลย เขาเปนคนขี้เหลา แลวเพื่อน ๆ ก็ไปเขียนเลย อยากใหเลิกดื่ม  เขาก็ตั้งปณิธานจะเลิกเหลา 

แลวเขาเลิกไดจริง ๆ ดวย ที่ผมรูหลังจากนั้น ๒ เดือน เขาเลิกจริง ๆ  แตไมรูหลังจากนั้นเขากลับไปดื่มอีกหรือ

เปลาไมทราบเลย เพราะกิจกรรมตรงนี้ตองซ้ําตองตอเนื่อง ที่ตรงนี้เขียนเอาไวคือ ทุก ๓ – ๖ เดือน ตัวอยาง

เมื่อสักครูนี้คือ ๒ เดือนเอง 

 

 

 แนวทางที่ ๕  ซึ่งเปนแนวทางสุดทายเปนแนวทางขั้นสูง เวลาเราจะปรับ พฤติกรรมหรือปรับ

จริยธรรม  เราตองปรับที่ความเชื่อขางใน ที่ผมไดเคยบอกแลววาตองใหเขา Internalize จริยธรรมตาง ๆ ให

อยูภายใน 

หลักการขอแรก ก็คือ ใหมกีารเรียนรูเหตุผลของจริยธรรม  วาทําไมตองทําเพื่อสวนรวม ทําไม

ตองแยกหลักการสวนตัวออกจากสวนรวม ทําไมตองยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง ตองมาเคลียรกันในเรื่องของ

เหตุผล เพื่อใหเขาใจและยึดถือเปนหลักการดําเนินชีวิตของตัวเอง  

 หลักการขอที่ ๒  ในการพัฒนาตรงนี้ เราคาดหวังวาใหทุกคนสามารถอธิบายเหตุผลของ

จริยธรรมแตละขอได จะตองสามารถอธิบายไดวาทําไปทําไม ประโยชนสูงสุดคืออะไร  เชน  ทําไปเพื่อจะได

ขึ้นเงินเดือน อยางนี้ไมใชประโยชนสูงสุดครับ  หรือทําไปเพราะนายชอบ อยางนี้กไ็มใชประโยชนสูงสุดครับ ทํา

ไปเพราะถาไมทําถูกนายลงโทษ อันนี้ก็ยังไมใชประโยชนสูงสุด แลวประโยชนสูงสุดคืออะไร เชน ทําไปเพื่อ

จะตองเชื่อมโยงกับสังคมอุดมคติ ทําไปเพื่อสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม ทําไปเพื่อทําใหสังคมดีขึ้น 

แลวหากไมทําจะเกิดผลเสียมากในเรื่องอะไรบาง  สําหรับขาราชการเหตุผลอีกขอหนึ่งที่สําคัญมากเลยก็คือ   

เราจําเปนจะตองทําตามจริยธรรม เพื่อที่ประชาชนจะไดเชื่อถือในตัวเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ ถา

ประชาชนไมเชื่อถือเจาหนาที่ สิ่งที่เจาหนาที่พูดเขาจะสงสัยไวกอน บอกใหทําอะไรก็จะสงสัยไวกอนตลอดเวลา 

สงสัยเจตนา ความรวมมือก็จะมีนอย ก็จะหลอกกันไปหลอกกันมา ทีนี้ความเชื่อถือของประชาชนที่มีตอ

หนวยงานของรัฐอันนี้สําคัญมากที่สุดเลย เพราะจะสงผลตอความเจริญหรือเสื่อมถอยของบานเมือง เชน

ตอนนี้ความเชื่อถือในสถาบันตุลาการของเรายังดีอยูหรือเปลา ถาดี บานเมืองไปได ถาไมดีบานเมืองลําบากนะ  

 หลักการขอที่ ๓  ขอนี้สําคัญมาก คือหลักการตัดสินใจ หลักการตัดสินใจตรงนี้จะชวยใหการ

พิจารณาความถูกผิดของพฤติกรรมทําไดอยางถูกตองและรวดเร็วมากขึ้น เชน หลักการตัดสินใจวาสิ่งที่เราทํา                  

มีประโยชนเกิดขึ้น ประโยชนตรงนี้ทับซอนประโยชนสวนตัวกับประโยชนสวนรวมหรือเปลา โดยการจัดทําคูมือ

อธิบายหลักการตัดสินใจ   แตที่ดีกวานั้น ก็คือ การทํากลุม Workshop  โดยใหชวยกันตั้งหลักการใน         

การตัดสินใจขึ้นมาเลยวาจะมีหลักการเปนอยางไร  

 ในเรื่องความนาเชื่อถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก ถาเราทําตัวไมเปนที่เชื่อถือของบุคคลอื่น 

บุคคลอื่นจะไมไวใจเรา พูดอะไรเขาก็จะไมเชื่อ ถาเราตองการใหคนอื่นเขาไวใจเรา ตองทําตัวใหเปนคนที่

การเรียนรูเหตุผลเชิงจริยธรรมและหลักการในการตัดสินใจ  
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เชื่อถือได อยากใหหัวหนาไวใจเราจะตองทําตัวเปนที่เชื่อถือไดของหัวหนา คือหัวหนามองวาเราเชื่อถือไดจึง

ไวใจเรา อยากใหภรรยาไวใจเรา ทําอยางไร

หรือเปลา บางทานกลับ บางทานยังไมกลับใช

ไหน  ถาโทรมาตรวจเช็คก็แสดงวาเขาไมไวใจเราใชหรือไม 

เก็บของเขาเอง  หรือพวกเราก็เหมือนกันไดเงินเดือนมาใหภรรยาเก็บหรือเปลา หรือใหตัวเองเก็บ

มองวาภรรยาเรานาไวใจได เราก็

เขาเก็บ เราจะปองกันไมใหเขาจิ๊กดวย เพราะฉะนั้น

 การทําตัวใหอยูในศีลในธรรม อยูในกรอบของจริยธรรม ทําใหตัวเองมีคุณคามากขึ้น เปนที่

เชื่อถือแลวชีวิตตัวเองจะงายมากขึ้นดวย 

รถใชแลว ขายทุกอยาง  พนักงานขาย

วาพี่ ๆ ผมลดสุด ๆ แลว เชื่อไหม 

วาพนักงานขายทําตัวใหเปนที่ไววางใจของลูกคา ลูกคาก็จะสั่งซื้อโดยไมถามราคา

ราคา แตถาผิดราคาคุยกันได เพราะฉะนั้นความไวใจไดจึงสําคัญมาก  หรือความเชื่อถือได ภาษาฝรั่งใชวา 

trustualness  

  อยากใหพวกเราดูตรงนี้นิดหนึ่ง คือเรื่องของจริยธรรมตรงนี้เปนเรื่องที่ใกลตัว มาก ๆ การ

สํารวจตัวเอง การใหคนอื่นเขาประเมินเราเปนสิ่

ถูกตองจะเกิดผลในทางสรางสรรค วงกลม 

  วงกลมแรก วงกลม 

  วงกลมที่สอง 

อยางนั้นจริงหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง

   และสวนที่ทับซอนกันคือ 

หัวหนาเรา หรือเพื่อนรวมงาน  ภรรยาเรา
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เชื่อถือได อยากใหหัวหนาไวใจเราจะตองทําตัวเปนที่เชื่อถือไดของหัวหนา คือหัวหนามองวาเราเชื่อถือไดจึง

ไวใจเรา อยากใหภรรยาไวใจเรา ทําอยางไรครับ หลายทานมาจากตางจังหวัดใชไหมครับ เย็นนี้กลับ

หรือเปลา บางทานกลับ บางทานยังไมกลับใชไหมครับ ดูเลยวาภรรยาโทรศัพทมาตรวจเช็

ก็แสดงวาเขาไมไวใจเราใชหรือไม  แลวเวลามีสตางคภรรยา

หรือพวกเราก็เหมือนกันไดเงินเดือนมาใหภรรยาเก็บหรือเปลา หรือใหตัวเองเก็บ

กจ็ะใหภรรยาเราเปนคนเก็บ ถาเรามองวาภรรยาเราไมนา

เขาเก็บ เราจะปองกันไมใหเขาจิ๊กดวย เพราะฉะนั้นความไววางใจตรงนี้จึงสําคัญมาก 

การทําตัวใหอยูในศีลในธรรม อยูในกรอบของจริยธรรม ทําใหตัวเองมีคุณคามากขึ้น เปนที่

เชื่อถือแลวชีวิตตัวเองจะงายมากขึ้นดวย  มีอาชีพอยูอาชีพหนึ่ง คืออาชีพพนักงานขาย ขายประกันชีวิต ขาย

พนักงานขาย  ชีวิตของเขานาสงสารมาก เพราะเวลาพูดอะไรลูกคาไมเชื่อ 

พี่ ๆ ผมลดสุด ๆ แลว เชื่อไหม  ก็อาจไมเชื่อ  เพราะอะไรถึงไมเชื่อ เพราะเขาหลอกคนมาตลอด แตถาหาก

วาพนักงานขายทําตัวใหเปนที่ไววางใจของลูกคา ลูกคาก็จะสั่งซื้อโดยไมถามราคาเลย

คุยกันได เพราะฉะนั้นความไวใจไดจึงสําคัญมาก  หรือความเชื่อถือได ภาษาฝรั่งใชวา 

อยากใหพวกเราดูตรงนี้นิดหนึ่ง คือเรื่องของจริยธรรมตรงนี้เปนเรื่องที่ใกลตัว มาก ๆ การ

สํารวจตัวเอง การใหคนอื่นเขาประเมินเราเปนสิ่งที่จําเปนจะตองทํา ในการทําตรงนี้ถาเรามีความเขาใจที่

ถูกตองจะเกิดผลในทางสรางสรรค วงกลม ๓ วง ที่ฉายบนจอ  

วงกลม A  นี่คือฉันตามที่เปนจริง นี่คือตัวตนที่แทจริงของฉัน

 วงกลม B นี่คือฉันตามการรับรูของฉัน ฉันที่ฉันคิดวาฉันเปน แตจ

เปนอีกเรื่องหนึ่ง 

และสวนที่ทับซอนกันคือ  ฉันตามการรับรูของผูอื่น ทีนี้ผูอื่นจะมีหลาย ๆ คน 

เพื่อนรวมงาน  ภรรยาเราหรือลูกเรา  

 

(A)

ฉันตามที่      
เปนจริง

(B)

ฉันตามการ
รับรูของฉัน

ฉันตามการรับรูของผูอื่น 

เชื่อถือได อยากใหหัวหนาไวใจเราจะตองทําตัวเปนที่เชื่อถือไดของหัวหนา คือหัวหนามองวาเราเชื่อถือไดจึง

ครับ หลายทานมาจากตางจังหวัดใชไหมครับ เย็นนี้กลับบานกัน

ครับ ดูเลยวาภรรยาโทรศัพทมาตรวจเช็คหรือเปลาวาไปอยูที่

ภรรยาใหเราเปนคนเก็บหรือเขา

หรือพวกเราก็เหมือนกันไดเงินเดือนมาใหภรรยาเก็บหรือเปลา หรือใหตัวเองเก็บเอง ถาเรา

ไมนาไวใจได  เราก็จะไมให

ความไววางใจตรงนี้จึงสําคัญมาก  

การทําตัวใหอยูในศีลในธรรม อยูในกรอบของจริยธรรม ทําใหตัวเองมีคุณคามากขึ้น เปนที่

มีอาชีพอยูอาชีพหนึ่ง คืออาชีพพนักงานขาย ขายประกันชีวิต ขาย

นาสงสารมาก เพราะเวลาพูดอะไรลูกคาไมเชื่อ  อยางบอก

ไมเชื่อ  เพราะอะไรถึงไมเชื่อ เพราะเขาหลอกคนมาตลอด แตถาหาก

เลยเพราะไวใจไดวาไมผิด

คุยกันได เพราะฉะนั้นความไวใจไดจึงสําคัญมาก  หรือความเชื่อถือได ภาษาฝรั่งใชวา 

อยากใหพวกเราดูตรงนี้นิดหนึ่ง คือเรื่องของจริยธรรมตรงนี้เปนเรื่องที่ใกลตัว มาก ๆ การ

งที่จําเปนจะตองทํา ในการทําตรงนี้ถาเรามีความเขาใจที่

นี่คือฉันตามที่เปนจริง นี่คือตัวตนที่แทจริงของฉัน 

นี่คือฉันตามการรับรูของฉัน ฉันที่ฉันคิดวาฉันเปน แตจริง ๆ จะเปน

ฉันตามการรับรูของผูอื่น ทีนี้ผูอื่นจะมีหลาย ๆ คน เชน       
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 จากพ้ืนที่ทับซอน 

 

 

 

  สวนที่ ๑  คือฉันตามที่เปนจริง ฉันไมรู และคนอื่นก็ไมรูดวย  เชน 

บางอยาง อยางเปนมะเร็งบางทีเปนโดย

หมายเลข ๑ ก็คือบริเวณที่ไมมีใครรู

  สวนที่ ๒ ฉันตามที่เปนจริง ฉันรูแตคนอื่นไมรู ฉันคิดอยางไรกับเธอฉันรู แตฉันไมบอกเธอ

ก็ไมรู ใชไหม  ฉันมีแผนงานที่จะทําอะไรบางฉันรูแตฉันไมบอกลูกนอง ลูกนอง  นี่

คนที่มีพื้นที่เบอร ๒ เยอะ ๆ นี้เปนคนที่ไวใจไมได เพราะความลับเขาเยอะเหลือเกิน

  สวนที่ ๓ พื้นที่เบอร 

ทํางานถาบริเวณเปดเผยตรงนี้เยอะ ๆ จะดีใชไหม หัวหน

อยางไรหัวหนาก็รู เพราะมีการพูดคุยกันอยางเปดอก แลวก็ไวใจกัน พูดความจริงกันเลย การทํางานจะดีมาก

  สวนที่ ๔ พื้นที่หมายเลข 

เรียกวา จุดบอด เชน ฉันเปนคนที่ไมฟงคนอื่นเลย ฉันไมรูตัวหรอก แตคนอื่นรู ฉันเปนคนที่ชอบเถียงเอาชนะ

คะคาน เจาตัวมักจะไมรูตัว แตคนอื่นรู รวมทั้งพฤติกรรมที่เขาชอบเอามาแซวกัน นั่งโป  ตัวเองรูตัวไหม ไมรู 

คนอื่นรูไหม รู เพราะฉะนั้นถามีคนมาบอกเราวา พี่โ

การให Feedback ซึ่งกันและกันตรงนี้ ประโยชนที่เราจะไดรับ คือ

อยางไร และสิ่งที่คนอื่นมองเราบางสวนจริง บางสวนไมจริง แตถาเราเปดใจกวาง เราจะคนพบตัวเองเยอะเลย

   

 

คนอื่น 

ไมรู 

รู 

ซื่อสัตย รับผิดชอบ ตรวจสอบได 

จากพ้ืนที่ทับซอน สามารถแบงพ้ืนที่ออกไดเปน ๔ สวน คือ 

คือฉันตามที่เปนจริง ฉันไมรู และคนอื่นก็ไมรูดวย  เชน 

บางทีเปนโดยยังไมรู เพราะไมไดไปตรวจ ในเมื่อฉันไมรู

ก็คือบริเวณที่ไมมีใครรู 

ฉันตามที่เปนจริง ฉันรูแตคนอื่นไมรู ฉันคิดอยางไรกับเธอฉันรู แตฉันไมบอกเธอ

ฉันมีแผนงานที่จะทําอะไรบางฉันรูแตฉันไมบอกลูกนอง ลูกนอง  นี่คือพื้นที่เบอร 

เยอะ ๆ นี้เปนคนที่ไวใจไมได เพราะความลับเขาเยอะเหลือเกิน 

พื้นที่เบอร ๓ ฉันตามที่เปนจริง ฉันรูและคนอื่นก็รูดวย นี่คือบริเวณเปดเผย ในที่

ทํางานถาบริเวณเปดเผยตรงนี้เยอะ ๆ จะดีใชไหม หัวหนากับลูกนอง หัวหนาคิดอยางไรลูกนองก็รู ลูกนองคิด

อยางไรหัวหนาก็รู เพราะมีการพูดคุยกันอยางเปดอก แลวก็ไวใจกัน พูดความจริงกันเลย การทํางานจะดีมาก

พื้นที่หมายเลข ๔ ก็คือ ฉันตามที่เปนจริง ฉันไมรูแตคนอื่นรู พื้นที่เบอร 

ดบอด เชน ฉันเปนคนที่ไมฟงคนอื่นเลย ฉันไมรูตัวหรอก แตคนอื่นรู ฉันเปนคนที่ชอบเถียงเอาชนะ

คะคาน เจาตัวมักจะไมรูตัว แตคนอื่นรู รวมทั้งพฤติกรรมที่เขาชอบเอามาแซวกัน นั่งโป  ตัวเองรูตัวไหม ไมรู 

คนอื่นรูไหม รู เพราะฉะนั้นถามีคนมาบอกเราวา พี่โปนะ เราควรจะขอบคุณมากกวา

ซึ่งกันและกันตรงนี้ ประโยชนที่เราจะไดรับ คือ เราจะไดรูวาคนอื่นเขามองเราวาเปน

อยางไร และสิ่งที่คนอื่นมองเราบางสวนจริง บางสวนไมจริง แตถาเราเปดใจกวาง เราจะคนพบตัวเองเยอะเลย

สวนที่ ๑    

  ฉันไมรู คนอื่นไมรู

สวนที่ ๒

ฉันรู คนอื่นไมรู 

สวนที่ ๔

ฉันไมรู คนอื่นรู

สวนที่ ๓

ฉันรู คนอื่นรู 

รู ไมรู 
ฉัน 

 

คือฉันตามที่เปนจริง ฉันไมรู และคนอื่นก็ไมรูดวย  เชน การมีโรคภัยไขเจ็บ

ในเมื่อฉันไมรู แลวคนอื่นก็ไมรู พื้นที่

ฉันตามที่เปนจริง ฉันรูแตคนอื่นไมรู ฉันคิดอยางไรกับเธอฉันรู แตฉันไมบอกเธอ     

คือพื้นที่เบอร ๒ ความลับ 

 

ฉันตามที่เปนจริง ฉันรูและคนอื่นก็รูดวย นี่คือบริเวณเปดเผย ในที่

ากับลูกนอง หัวหนาคิดอยางไรลูกนองก็รู ลูกนองคิด

อยางไรหัวหนาก็รู เพราะมีการพูดคุยกันอยางเปดอก แลวก็ไวใจกัน พูดความจริงกันเลย การทํางานจะดีมาก 

ก็คือ ฉันตามที่เปนจริง ฉันไมรูแตคนอื่นรู พื้นที่เบอร ๔ นี้

ดบอด เชน ฉันเปนคนที่ไมฟงคนอื่นเลย ฉันไมรูตัวหรอก แตคนอื่นรู ฉันเปนคนที่ชอบเถียงเอาชนะ

คะคาน เจาตัวมักจะไมรูตัว แตคนอื่นรู รวมทั้งพฤติกรรมที่เขาชอบเอามาแซวกัน นั่งโป  ตัวเองรูตัวไหม ไมรู 

มากกวาดาเขา เพราะฉะนั้น ใน

เราจะไดรูวาคนอื่นเขามองเราวาเปน

อยางไร และสิ่งที่คนอื่นมองเราบางสวนจริง บางสวนไมจริง แตถาเราเปดใจกวาง เราจะคนพบตัวเองเยอะเลย 

ฉันรู คนอื่นไมรู 
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นอกจาก ๔ สวนนี้แลว ยังมีการรับรูอื่นๆ เพิ่มอีก ๓ พื้นที่ คือ  

  พื้นทีส่วนที่ ๕  คือ ฉันตามการรับรูของฉัน โดยรับรูผิดไมตรงตามความเปนจริง หลงผิดคิดวา

ฉันเปนคนที่เกงมาก แตจริง ๆ ไมเกงเลย  หรือหลงผิดคิดวา ตัวเองสวยมาก แตจริง ๆ คือไมสวยเลย ในทาง

กลับกัน คนบางคนรับรูตัวเองวาฉันไมสวยเลย แตจริง ๆ สวยนะ นี่คือพื้นที่เบอร ๕ เพราะฉะนั้นถาหากเรา

รับรูตัวเองอยางถูกตองตามความเปนจริงก็จะดีมากเลยใชไหม 

  พื้นที่สวนที่ ๖  คือ ฉันรับรูฉันเปนอยางนี้ และคนอื่นก็รับรูฉันเปนอยางนี้ เปนอุปาทานรวม     

เปนการรับรูที่ไมจริง  ซึ่งเกิดข้ึนเนื่องจากฉันคิดวาฉันสามารถท่ีจะดํารงตําแหนงนี้ได และฉันก็พยายามที่จะเอา

ใจหัวหนา ฉันก็พยายามทําในสิ่งตาง ๆ ที่จะเอาใจหัวหนา แลวหัวหนาก็บองตื้นมาเชื่อวาฉันสามารถทําได   

แลวก็แตงตั้งฉันเขาสูตําแหนงนี้ แตจริง ๆแลว คือฉันทําไมได พอขึ้นมาดํารงตําแหนงแลวพังไมเปนทาเลย นั่น

ก็เปนเพราะวาเกิดจากอุปาทานรวม ลูกนองอุปาทานคิดวาตัวเองทําได หัวหนาก็เกิดอุปาทานเหมือนลูกนอง 

คิดวาลูกนองทําได  

  พื้นทีส่วนที่ ๗  คือ ฉันไมไดเปนอยางนี้  แตคนอื่นมองวาฉันเปนอยางนั้น พื้นที่เบอร ๗ ก็คือ 

คนอ่ืนเขาใจฉันผิด ในบางหนวยงานพื้นที่เบอร ๗ เยอะมากเลย เขาใจผิดซึ่งกันและกัน แลวเบอร ๓ ก็นอยมาก 

หนวยงานอยางนี้การพัฒนาจริยธรรมทําไดไมงาย  

  เพราะฉะนั้นในการพัฒนาจริยธรรมเราจะตองมาคุยกัน ตองมาเปดใจ คอยพูดคอยจาดวย

เหตุดวยผล ตองคุยกัน อันนี้ก็เปนแนวความคิดที่อยากจะฝากพวกเราไว วาคนอื่นมองเรามีความสําคัญมาก 

และคนอื่นมองเราไมจําเปนตองตรงความจริง แตเขาจะปฏิบัติตอเราตามที่เขามองเรา และเรามองตัวเองก็ไม

จําเปนตองตรงความจริงดวย เพราะฉะนั้นเราจําเปนตองฟงคนอื่น ดวยการเปดใจฟงคนอื่นเราจะเรียนรู

เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นเรื่อย ๆ 

  สรุปวิธีการพัฒนาจริยธรรมในตัวบุคคล ในที่นี้มี ๕ วิธี คือ    

๑. การปฏิบัติธรรม   

๒. การปรับพฤติกรรม 

๓. การวิเคราะหกรณีศึกษา   

๔. การทํากิจกรรม OD   

๕. การเรียนรูเหตุผลของจริยธรรมและหลักการในการตัดสินใจ  

  ทั้ง ๕ แนวทางนี้ แนวทางที่ ๔  กิจกรรม OD  มีประสิทธิผลสูง สวนแนวทางที่ทํายากคือ

แนวทางที่ ๒  การปรับพฤติกรรม   สําหรับการพัฒนาจริยธรรมทั้ง ๕ แนวทางนี้ เราสามารถที่จะเอาไป

ผสมผสานกันได หรือจะเลือกเอาแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได เราอาจจะกําหนดวา ปนี้ใชแนวทางที ่๑ ปตอไป 

ใชแนวทางที่ ๒ หรือ ๓ ก็ไดรับ  แตเปาหมายคือ ตองการปรับทั้งพฤติกรรมและความเชื่อ ตองการปรับทั้ง ๒ 

อยาง ดวยการใชทั้ง ๕ แนวทาง เห็นดวยไหมครับ  ขอบคุณมากครับ 

 

 

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