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บทสรุปผูบริหาร 

 

การศึกษาเร่ืองแนวทางการประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน มี

วัตถุประสงคท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือศึกษาสถานภาพและการรับรูดาน

จริยธรรมของขาราชการพลเรือน ประการท่ีสอง เพ่ือกําหนดแนวทางการสรางเคร่ืองมือ

ประเมินสถานภาพจริยธรรมของภาคราชการ และประการสุดทาย เพ่ือนําผลการศึกษา

และขอเสนอแนะท่ีไดรับไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาจริยธรรมของสวนราชการ 

กรอบความคิดในการศึกษาคร้ังน้ีไดอาศัยองคความรูในเร่ืองจริยธรรม (ethics) มา

พัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือนโดยไดประยุกตทฤษฎ ี

The Taxonomy Theory ของ Benjamin S. Bloom เขามาใช ซ่ึงแบงการประเมิน

สถานภาพจริยธรรมระดับบุคคลเปน 3 ระดับ ไดแก การรับรู (perception) ความเขาใจ 

(understanding) และพฤติกรรม (behavior) หรือการปฏิบัติ (practice) สวนการประเมิน

สถานภาพจริยธรรมระดับองคการ ซ่ึงเปนการประเมินความพรอมทางดานกลไกของระบบ

ตางๆในการรองรับการสงเสริมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม โดยประยุกตแนวคิดเร่ือง

การจัดการความรู (Knowledge Management) มาใชเพ่ือประเมินกลไกและระบบในการ

สราง ประมวลและเผยแพรเร่ืองจริยธรรมขององคการ ตลอดจนประเมินบทบาทของ

คณะกรรมการจริยธรรม หัวหนาสวนราชการและกลุมงานคุมครองจริยธรรม นอกจากน้ี

กรอบแนวคิดยังไดครอบคลุมการประเมินสถานภาพจริยธรรมในระดับองคกรกลาง ซ่ึงทํา

หนาท่ีสงเสริมจริยธรรม คือ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน อันจะทําใหการพัฒนา

เคร่ืองมือประเมินเปนไปอยางครอบคลุมและมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากการ

ประเมินสถานภาพจริยธรรม โดยมุงเนนเพียงระดับบุคคลหรือปจจัยภายในองคกร อาจจะ

ไมสามารถสะทอนขอเท็จไดครบถวน จึงควรใหครอบคลุมถึงคณะกรรมการขาราชการพล

เรือนและคณะกรรมการจริยธรรม ซ่ึงเปนหนวยงานกลางท่ีดูแลในเร่ืองน้ี 

การศึกษาคร้ังน้ีไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณประกอบกัน โดย

การรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ มีลักษณะผสมผสานกันหลายวิธี (triangulation 
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method) เพ่ือชวยใหการศึกษามีความครอบคลุม สมบูรณและนาเชื่อถือมากย่ิงขึ้น โดย

การศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองคความรู แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรม 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรมขาราชการพลเรือน รวมไปถึงแนวทางการประเมิน

จริยธรรมภาคราชการ และเคร่ืองมือประเมินจริยธรรมในภาครัฐท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ เพ่ือนําไปสูการสรางกําหนดและพัฒนา

เคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือนอยางเหมาะสม  

นอกจากน้ียังไดมีการรวบรวมขอมูลและความคิดเห็นจากการสัมมนากลุมและ

สัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิจากหลายภาคสวนท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณในเร่ืองของจริยธรรมขาราชการ รวมท้ังส้ิน 20 คน และไดประมวลขอคิดเห็น

ไปพัฒนารางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน หลังจากน้ันไดมี

การทดสอบรางเคร่ืองมือดังกลาวโดยการสัมมนากลุม ในสวนภูมิภาค รวม 4 คร้ัง ไดแก 

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงมีตัวแทน

จากสวนราชการในจังหวัดตางๆ ดังกลาวเขารวมการสัมมนาและใหความเห็นเพ่ือพัฒนา

รางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรม สุดทายไดมีการตรวจสอบและวิพากษจาก

ผูทรงคุณวุฒิอีกคร้ัง เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแกไขและพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพ

จริยธรรมท่ีมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น รวมท้ังไดมีการทดสอบคาความนาเชื่อถือ (reliability 

test) ของแบบสํารวจสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือนโดยใชการสัมมนากลุมท่ี

กรุงเทพ 1 คร้ัง 

ผลการสัมมนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึกจากผูทรงคุณวุฒิในประเด็นเกี่ยวกับ

การจัดทําเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรม สรุปไดดังน้ี ประเด็นแรก เน้ือหาของ

ประมวลจริยธรรม มีความครอบคลุมในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนดานกฎหมาย วินัย 

ศีลธรรมและจรรยาขาราชการ ซ่ึงอาจทําใหเกิดความไมชัดเจนในการตีความ และยากตอ

การกําหนดขอบเขตของจริยธรรมเพ่ือประเมินบุคคลหรือหนวยงาน อีกท้ังการกําหนด

ลักษณะพฤติกรรมอันเปนการเปนการละเมิดจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมน้ัน มี

ขอบเขตกวางเกินไป จนไมสามารถประพฤติปฏิบัติตามไดจริง และอาจขัดตอการดําเนิน

ชีวิตปกติหรือลักษณะการทํางานตามปกติได ประเด็นท่ี 2 เร่ืองความรูความเขาใจใน

ประมวลจริยธรรม เน่ืองจากประมวลจริยธรรมเพ่ิงออกบังคับใชไมถึงหน่ึงป ขาราชการใน

หนวยงานตางๆ อาจยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของประมวลจริยธรรม 
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ประเด็นท่ี 3 การประเมินจริยธรรมของขาราชการพลเรือน เปนส่ิงท่ีกระทําไดยาก 

เน่ืองจากเร่ืองจริยธรรมมีความเปนนามธรรมสูงและยากตอการตีความ จึงจําเปนตองมีการ

กําหนดขอบเขตการประเมินใหชัดเจนและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาเคร่ืองมือ

ประเมินเพ่ือใหเปนท่ียอมรับแกทุกฝาย โดยในระยะแรกควรเปนการประเมินการ

เตรียมพรอมขององคการในเร่ืองการสงเสริมจริยธรรมมากกวา 

จากผลการศึกษา คณะผูวิจัยไดเสนอการจัดทําเคร่ืองมือประเมินสถานภาพ

จริยธรรมขาราชการพลเรือนโดยอาศัยการบูรณาการหลักการ แนวคิดเร่ืองจริยธรรม ซ่ึง

เปนผลมาจากการสัมมนากลุมและการทบทวนแนวทางการจัดทําเคร่ืองมือในตางประเทศ 

และคณะผูวิจัยไดเสนอเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือนเปน 7 ชุด 

จําแนกตามประเภทของผูท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย ชุดท่ี 1 สําหรับคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน ชุดท่ี 2 สําหรับคณะกรรมการจริยธรรม ชุดท่ี 3 สําหรับหัวหนาสวน

ราชการ ชุดท่ี 4 สําหรับกลุมงานคุมครองจริยธรรม ชุดท่ี 5 กรณีศึกษา ชุดท่ี 6 สําหรับ

ขาราชการพลเรือน (สวนกลาง) และชุดท่ี 7 สําหรับขาราชการพลเรือน (สวนภูมิภาค) โดย

ชุดท่ี 1 จะเปนการใชกรณีศึกษา เน่ืองจากเปนรูปแบบท่ีสามารถวัดขอเท็จจริงไดในเชิงลึก 

และกอใหเกิดแนวทางใหมๆ ชุดท่ี 2-4 จะเปนการใชแบบประเมิน ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีเปด

โอกาสใหผูตอบไดประเมินตนเองและใหคะแนนการปฏิบัติตางๆ ชุดท่ี 5 เปนรูปแบบ

คําถามปลายเปด ซ่ึงสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระ  

สําหรับชุดท่ี 6-7 จะใชแบบสํารวจในลักษณะเชิงปริมาณ เหตุท่ีตองใชรูปแบบใน

เคร่ืองมือแตละชุดแตกตางกัน เน่ืองจากเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมตอผูตอบและเหมาะสม

ตอขอคําถาม ซ่ึงจะชวยใหไดคําตอบท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริงและมีความแมนตรงมาก

ท่ีสุด โดยเคร่ืองมือชุดท่ี 6 และชุดท่ี 7 น้ีไดแบงลักษณะการวัดสถานภาพจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน เพ่ือใหมีความครอบคลุมตามแนวคิดกระบวนการการพัฒนาจริยธรรม

ของบุคคล และเปนประโยชนในการดําเนินการพัฒนาจริยธรรมใหแกขาราชการตอไป โดย

มีการแบงเปน 4 ลักษณะ ดังน้ี 1) ขอเท็จจริง (fact) เปนการวัดในสวนของขอมูลท่ัวไป 

หรือขอมูลสวนบุคคลรวมถึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีเกิดขึ้นในหนวยงานของผูตอบแบบ

สํารวจ ซ่ึงเปนขอเท็จจริงท่ีสะทอนถึงสถานภาพจริยธรรม 2) การรับรู เปนการวัดในสวน

ของการรับรูเร่ืองจริยธรรมและประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน อันจะนําไปสูการทํา

ความเขาใจและนําหลักจริยธรรมไปใชตอไป 3) ความเขาใจ เปนการวัดในเร่ืองของการ
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ตีความและการนําประมวลจริยธรรมไปประยุกตใชของผูตอบแบบสํารวจ 4) การปฏิบัติ 

เปนการวัดการปฏิบัติหรือพฤติกรรมในเชิงจริยธรรมของบุคลากรในหนวยงานของผูตอบ

แบบสํารวจ  

เพ่ือใหการนําเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือนดังกลาวไป

ใชใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาคร้ังน้ีจึงไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ การ

ประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือนนอกจากจะพิจารณาระดับบุคคลและระดับหนวยงาน

ของแตละสวนราชการแลวจะตองพิจารณาปจจัยแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรมดวย โดย

ตองมีการบูรณาการเขากับระบบท่ีเกี่ยวของหรือเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองจริยธรรมอ่ืน 

เชน วินัยขาราชการ จรรยาขาราชการ หรือเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) เพ่ือลดความซํ้าซอนและใหขาราชการไดเห็นความสําคัญของเคร่ืองมือแตละ

ประเภท 
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คํานํา 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันจริยธรรมในภาคราชการมีความสําคัญมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการ

กําหนดสาระสําคัญเร่ืองน้ีไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2551 รวมท้ังมีการประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2552 ซ่ึงเปนแนวทางปฏิบัติใหกับขาราชการ

พลเรือนอีกดวย  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติไวในมาตรา 279 

หมวด 13 วาดวย จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐวา 

“มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ

แตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดขึ้น” และในหมวด 5 สวนท่ี 3 

เกี่ยวกับแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน มาตรา 78(4) บัญญัติวา “พัฒนา

ระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ีของ

รัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ” 

 ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสวนท่ี

เกี่ยวของกับจริยธรรมในหลายมาตรา ท่ีสําคัญไดแก มาตรา 34 บัญญัติใหการจัดระเบียบ

ขาราชการพลเรือนตองเปนเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความ

คุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

มาตรา 72 บัญญัติใหสวนราชการมีหนาท่ีดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ
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เสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอ

ภารกิจของรัฐ มาตรา 73 ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมีคุณธรรม 

เท่ียงธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาดํารงตนเปนขาราชการท่ีดี และ

มาตรา 78 ขาราชการตองรักษาจรรยาขาราชการตามท่ีสวนราชการกําหนดไว โดยมุงประสงค

ใหเปนขาราชการท่ีดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ โดยเฉพาะการยึดม่ันยืนหยัด

ในส่ิงท่ีถูกตอง ความซ่ือสัตยสุจริตรับผิดชอบ ความโปรงใสตรวจสอบได การไมเลือกปฏิบัติ

อยางไมเปนธรรม และการมุงผลสัมฤทธิ์ ดังน้ัน การสรางเสริมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพดาน

คุณธรรมจริยธรรม ถือเปนหนาท่ีท่ีเกี่ยวของโดยตรงของขาราชการพลเรือนทุกคน 

 นอกจากน้ีประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 หมวด 2 ขอ 3-12 ได

บัญญัติถึงจริยธรรมขาราชการพลเรือนไววาขาราชการพลเรือนตองมีคุณลักษณะดังน้ีคือ

ยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง มีจิตสํานึกท่ีดีและความรับผิดชอบตอ

หนาท่ี ยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน เคารพและ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา ใหบริการแกประชาชนโดยมี

อัธยาศัยท่ีดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง

ครบถวน มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน ยึดม่ันในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและ

ภาพลักษณของราชการ 

 ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ไดกําหนดไวดวยวา เม่ือครบ

หน่ึงปนับต้ังแตวันท่ีประมวลจริยธรรมน้ีมีผลบังคับใช ใหสํานักงาน ก.พ.จัดใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี พรอมดําเนินการปรับปรุงแนวทางการ

ปฏิบัติหรือแกไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมใหเหมาะสม (ขอ 24) 

เพ่ือสนับสนุนแนวทางการสรางเสริมจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ

ท่ีเกี่ยวของและประมวลจริยธรรมดังกลาวขางตน ตลอดจนเพ่ือใหการสงเสริมและพัฒนา

จริยธรรมของภาคราชการเกิดประโยชนสูงสุด จึงจําเปนตองมีเคร่ืองมือประเมินสถานภาพ

จริยธรรมขาราชการ ซ่ึงจะชวยใหสํานักงาน ก.พ. และสวนราชการทราบถึงระดับการรับรู 

ความเขาใจ ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรมของขาราชการและสวนราชการ



บทที่ 1 บทนํา  3 
 

ไดอยางเปนรูปธรรม อันจะนําไปสูการวางแผนและกําหนดแนวทางการสงเสริมและพัฒนา

จริยธรรมของสวนราชการตอไปในอนาคต  

1.2 วัตถุประสงคการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือกําหนดแนวทางการสรางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมของ

ภาคราชการ 

1.2.2 เพ่ือใหสามารถนําผลการศึกษาและขอเสนอแนะท่ีไดรับไปใชประโยชนใน

การวางแผนพัฒนาจริยธรรมของสวนราชการ 

1.3 แนวทางและขอบเขตในการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาถึงสถานภาพจริยธรรมของขาราชการพลเรือนในเชิง

ลึก เพ่ือนําไปกําหนดกรอบการวิเคราะหดานจริยธรรม และใชเปนเคร่ืองมือในการประเมิน

สถานภาพจริยธรรม (ซ่ึงรวมถึงการประเมินสถานภาพจริยธรรมของขาราชการภาย

หลังจากสํานักงาน ก.พ. ไดเผยแพรประมวลจริยธรรมไปแลวระยะหน่ึง) โดยเคร่ืองมือ

ดังกลาวจะครอบคลุมถึงจริยธรรมในเร่ืองท่ีสําคัญตามประมวลจริยธรรม ซ่ึงขอบเขต

การศึกษาประกอบดวย 

1.3.1 เคร่ืองมือท่ีจะพัฒนาเพ่ือใชในการประเมินสถานภาพจริยธรรมของราชการ

พลเรือนเปนหลักพรอมแนวทางในการวิเคราะห โดยการวิเคราะหผลจากเคร่ืองมือ

ดังกลาวตองนําไปสูการเทียบเคียงกับความสําเร็จของการขับเคล่ือนประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนไดในระดับหน่ึง 

1.3.2 มีนัยเชิงพัฒนาได สามารถระบุไดวาจริยธรรมดานใดออนแอท่ีสุด และ

ผูตอบแบบทดสอบคิดวาจะพัฒนาจริยธรรมดานน้ันๆ ไดอยางไร 

1.3.3 เปนการประเมินท่ีคํานึงถึงบทบาทของผูนําองคกรในการสรางธรรมเนียม

ปฏิบัติ (norm) ของจริยธรรม 
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1.4 กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 กรอบความคิดในการศึกษาคร้ังน้ีไดอาศัยองคความรูในเร่ืองจริยธรรม 

(ethics) มาพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือนโดยได

ประยุกตทฤษฎี The Taxonomy Theory ของ Benjamin S. Bloom เขามาใช ซ่ึงแบงการ

ประเมินสถานภาพจริยธรรมระดับบุคคลเปน 3 ระดับ ไดแก การรับรู (perception) ความ

เขาใจ (understanding) และพฤติกรรม (behavior) หรือการปฏิบัติ (practice) สวนการ

ประเมินสถานภาพจริยธรรมระดับองคการ ซ่ึงเปนการประเมินความพรอมทางดานกลไก

ของระบบตางๆ ในการรองรับการสงเสริมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม โดยประยุกต

แนวคิดเร่ืองการจัดการความรู (Knowledge Management) มาใชเพ่ือประเมินกลไกและ

ระบบในการสราง ประมวลและเผยแพรเร่ืองจริยธรรมขององคการ ตลอดจนประเมิน

บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรม หัวหนาสวนราชการและกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

นอกจากน้ีกรอบแนวคิดยังไดครอบคลุมการประเมินสถานภาพจริยธรรมในระดับองคกร

กลาง ซ่ึงทําหนาท่ีสงเสริมจริยธรรม คือ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน อันจะทําใหการ

พัฒนาเคร่ืองมือประเมินเปนไปอยางครอบคลุมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากการ

ประเมินสถานภาพจริยธรรม โดยมุงเนนเพียงระดับบุคคลหรือปจจัยภายในองคการ 

อาจจะไมสามารถสะทอนขอเท็จไดครบถวน จึงควรใหครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนและคณะกรรมการจริยธรรม ซ่ึงเปนหนวยงานกลางท่ีดูแลในเร่ืองน้ี 
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 จากกรอบแนวคิดดังกลาว ทางคณะผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน

สถานภาพขาราชการพลเรือน โดยมีขั้นตอนและวิธกีารศึกษาดังน้ี 

รูป  1.2 

ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

 

1.5 ผลผลิต 

ประกอบดวยรายงาน 2 ฉบับ ไดแก 

1.5.1 รายงานฉบับสมบูรณ ประกอบดวย บทนํา องคความรูดานจริยธรรม ผล

การสัมมนากลุมและสัมภาษณ การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการ

พลเรือน 

- สัมมนากลุมผูทรงคุณวุฒิ 

- สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

- การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัจริยธรรม 

- ทบทวนการประเมินจริยธรรมในตางประเทศ 

PLANNING 

ขั้นตอน วิธีการศึกษา 

DESIGN 
 

ออกแบบการประเมิน 

- แบบสํารวจ 

- กรณีศึกษา 

- คําถามปลายเปด 

 

DEVELOPMENT 
การสัมมนากลุมในภูมิภาค 

เพื่อพัฒนาเครื่องมือ 4 ครั้ง 

 

CHECK 
 

 

- การสัมภาษณกลุมเพื่อทดสอบแบบประเมิน (1 ครั้ง) 

- การวิพากษเครือ่งมือจากผูทรงคุณวุฒิ 

 

ACT 

 

 
 

ขอเสนอแนะการใชเครื่องมือประเมินสถานภาพ

จริยธรรมในหนวยงานเพื่อนําไปใชตอไป 

- สัมมนากลุมผูทรงคุณวุฒิ 

- สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

- การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัจริยธรรม 

- ทบทวนการประเมินจริยธรรมในตางประเทศ 
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1.5.2 คูมือการประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประกอบดวย 

เคร่ืองมือท่ีใชประเมินสถานภาพจริยธรรมท้ัง 7 ชุด รวมท้ังสรุปผลการศึกษาและ

ขอเสนอแนะ 

1.6 ประโยชนที่ไดจากการศึกษา 

1.6.1 เคร่ืองมือการประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน ซ่ึงสามารถ

นําไปใชประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมิน 

มาเทียบเคียงกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกระบวนการขับเคล่ือนประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน และนํามาวางแผนปรับปรุงแกไขรวมถึงการพัฒนาตอไป  

1.6.2 เพ่ือใหศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน 

ก.พ.ไดนําผลการประเมินมาประกอบในการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาจริยธรรมขาราชการ

พลเรือนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

1.7 แผนการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาการดําเนินโครงการท้ังส้ิน 7 เดือน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา (17 

มีนาคม 2553 ถึง 3 ตุลาคม 2553) มีกิจกรรมและผลงานท่ีไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว ดังน้ี 

ตาราง 1.1 การดําเนินงานโครงการ 

 ลานเกาแสาทถระยะเวลา 

กิจกรรม 

มี.ค. 

53 

(1) 

เม.ย. 

53 

(2) 

พ.ค. 

53  

(3) 

มิ.ย. 

53 

(4) 

ก.ค. 

53 

(5) 

ส.ค. 

53  

(6) 

ก.ย. 

53 

(7) 

ต.ค. 

53 

(8) 

1. วิ เคราะหสถานภาพและเค ร่ืองมือประเมิน

จริยธรรม ทั้งในและตางประเทศ 

        

2. ประชุมรับฟงความคิดเห็นเชิงลึกจากผูทรงคุณวุฒิ

และสัมภาษณเพิ่มเติม 
        

3. พัฒนา/ปรับปรุงรางเคร่ืองมือประเมิน         

4. ประชุมถายทอดประสบการณจากผูเชี่ยวชาญ

ตางประเทศ 
        

5. ประชุม Focus group เพื่อทดสอบเคร่ืองมือ         

6. สงรายงานความกาวหนา         *   

7. ประมวลผล วิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการ

นําไปใช  
        

8. สงรายงานฉบับสมบูรณ           * 
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1.8 การจัดเรียงบท 

 เน้ือหาสาระของรายงานฉบับน้ีมีท้ังส้ิน 5 บท ประกอบดวย บทที่ 1 เปนบทนําท่ี

กลาวถึงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงคและขอบเขต ตลอดจนแผนการดําเนินงานของ

โครงการ บทที่ 2 เปนการนําเสนอถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีนํามาใชเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ

ประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดแก ความหมายและองคประกอบของ

จริยธรรม ระดับความมีจริยธรรมของบุคคล กระบวนการและปจจัยท่ีสงผลตอจริยธรรม 

การประเมินจริยธรรมของบุคคล กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรมขาราชการพลเรือน การ

บังคับใชประมวลจริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพ แนวทางการประเมินจริยธรรมภาค

ราชการ จริยธรรมภาคราชการในตางประเทศ เคร่ืองมือประเมินจริยธรรมของตางประเทศ 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรมและเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรม บทที่ 3 วา

ดวยผลการสัมมนาและสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงสรุปผลการถายทอดประสบการณ

จากผูเชี่ยวชาญตางประเทศ เพ่ือประมวลผลความคิดเห็นตางๆ ดังกลาวมาพัฒนาแนวทาง

ในการสรางเคร่ืองประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน บทที่ 4 วาดวยการ

พัฒนาและทดสอบรางเคร่ืองมือ ประกอบดวย กรอบการสรางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพ

จริยธรรมขาราชการพลเรือน แนวทางการวิเคราะหผล สรุปผลการทดสอบเคร่ืองมือ

ประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือนโดยใชแบบสํารวจและแบบกรณีศึกษา   

บทสุดทาย เปนการสรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะตางๆ รวมท้ังการตรวจสอบ

เคร่ืองมือจากผูทรงคุณวุฒิ 
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บทท่ี 2 

องคความรูดานจริยธรรม 

 

 

จริยธรรมเปนส่ิงท่ีทุกคนในสังคมยอมรับรวมกันวาเปนส่ิงท่ีดีงามและควรแกการ

ยึดถือมาปฏิบัติท้ังในชีวิตประจําวันและในหนาท่ีการงาน โดยเฉพาะขาราชการหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการใหบริการแกประชาชน และมีความใกลชิดกับ

ประโยชนสาธารณะ สมควรอยางยิ่งท่ีจะนําหลักจริยธรรมเขามาใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวย 

เชน บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เสียสละ มีความจริงใจในการทําหนาท่ี 

และประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม เปนตน แตในความเปนจริงแลว มักพบเห็นอยู

เสมอวาปญหาในการบริหารราชการของหนวยงานของรัฐบางแหงเกิดจากการขาด

จริยธรรมของขาราชการ เชน ปฏิบัติหนาท่ีอยางไมซ่ือสัตยสุจริต และไมบริสุทธิ์ใจซ่ึง

กอใหเกิดปญหาหลายประการตามมา เชน ปญหาการฉอราษฎรแสวงหาผลประโยชนเพ่ือ

ตนเองและพวกพอง และปญหาความไมเปนธรรมในสังคม ท้ังน้ี แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม

จึงถือเปนส่ิงสําคัญสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากจริยธรรมเปนส่ิงท่ีมองไมเห็น จับตองไมได จึงมัก

กอใหเกิดความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน ดังน้ัน จึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการศึกษา

ความหมาย และแนวคิดของจริยธรรม โดยเฉพาะจริยธรรมของขาราชการอยางถองแท ซ่ึง

จะไดกลาวถึงรายละเอียดตอไปเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันและสามารถนําหลักการไป

ประยุกตใชในการประพฤติและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสม ถูกตองตามหลักคุณธรรม

จริยธรรม 
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2.1  ความหมายและองคประกอบของจริยธรรม 

 จริยธรรมมีความหมายคอนขางกวาง และมีผูใหคําจํากัดความของคําวาจริยธรรม

เอาไวมากมาย ท้ังน้ีในการศึกษาเร่ืองจริยธรรม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําความ

เขาใจกับความหมายและองคประกอบของจริยธรรม เพ่ือนําไปสูการทําความเขาใจในสวน

ของพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากจริยธรรมตอไป 

2.1.1 ความหมายและองคประกอบของจริยธรรมในระดับทั่วไป 

มีนักวิชาการตางประเทศหลายทานไดใหความหมายของจริยธรรมไวดังน้ี 

Donald C. Menzel (2007: 6) ไดใหความหมายของจริยธรรมวาเปนคานิยมและ

หลักการท่ีจะบงชี้ในเร่ืองพฤติกรรมถูกและผิด ซ่ึงแตกตางจากศีลธรรม (morals) ท่ี

หมายถึงความเชื่อหลักเกี่ยวกับชีวิต มนุษยธรรม และธรรมชาติ เชน ความเชื่อเกี่ยวกับ

การไปสงคราม การประหารชีวิตอาชญากร ขณะท่ี Michael Boylan (2000: 2) กลาววา

จริยธรรมเปนศาสตร (science) อยางหน่ึงท่ีเกี่ยวของกับการกระทําในส่ิงท่ีถูกหรือส่ิงท่ีผิด 

(right and wrong) ของมนุษย โดยศาสตรในท่ีน้ีหมายถึงการศึกษาอยางมีเหตุผลและเปน

ระบบเพ่ือหาขอสรุปท่ีแนนอน  

Zeuschner (2001: 3) ไดใหความหมายจริยธรรมในอีกแงหน่ึงวาเปนการศึกษา

หลักการท่ีใชชี้นําการกระทําดานศีลธรรม หรือเปนการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางดานศีลธรรม

ท่ีคนมักจะทําตาม หรือกลาวงายๆ ก็คือ การศึกษาเกี่ยวกับศีลธรรม (the study of 

morality) ความหมายของจริยธรรมในทัศนะของ Zeuschner มองจริยธรรมวาเปนแนวทาง

ในการนําไปสูความมีศีลธรรม (morals) หรือแนวทางไปสูการแสดงออกซ่ึงความประพฤติ

ของบุคคล 

สําหรับประเทศไทยคําวา “จริยธรรม” ไดบัญญัติไวในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน (2542) วาหมายถึง ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎ

ศีลธรรม จากความหมายน้ีจึงใหแนวทางของจริยธรรมไววาเปนเร่ืองของหลักธรรมและ

ศีลธรรมท่ีบุคคลควรยึดถือมาปฏิบัติ ซ่ึงอาจกลาวไดวา การท่ีจะวินิจฉัยวาบุคคลใดมี

คุณธรรมและจริยธรรมดีเดนมากนอยเพียงใดน้ัน ยอมตองพิจารณาโดยรวมวาบุคคลน้ัน
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ประกอบคุณงามความดีอะไรบาง มีอุปนิสัยและประพฤติปฏิบัติตนอยางไร ดํารงตนอยูใน

ศีลธรรมเพียงใด (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2551: 33)  

นอกจากน้ี สุภาพร พิศาลบุตร (2548: 3-4) โดยจําแนกจริยธรรมไวในสองลักษณะ 

ซ่ึงลักษณะท่ีหน่ึง หมายถึง หลักหรือแนวทางความประพฤติท่ีดีงามเพ่ือประโยชนสุขแก

ตนเองและสังคม ซ่ึงพิจารณาไดหลายดาน ไดแก ดานศาสนา จริยธรรมจะสอดคลองกับ

ศีลหาในศาสนาพุทธ และสําหรับศาสนาคริสตจะหมายถึงการใหความรักกับเพ่ือนมนุษย 

ดานกฎหมายพิจารณาถึงการเคารพสิทธิของผูอ่ืน ดานขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม 

เชน คนไทยมีความสุภาพ เคารพนอบนอมผูใหญ และดานปรัชญาวิชาชีพ โดยกําหนดขึ้น

เปนจรรยาบรรณ (code of ethics) สวนลักษณะท่ีสอง หมายถึง การรูจักไตรตรองวาอะไร

ควรทํา อะไรไมควรทํา โดยใชเหตุผลและวิจารณญาณ เพ่ือแกปญหาแตละสถานการณได

อยางเหมาะสม จากความหมายท้ังสองลักษณะดังกลาวจะเห็นไดวา จริยธรรมยัง

ครอบคลุมถึงเร่ืองของจิตสํานึกและความประพฤติอยางถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับ

วิชาชีพ กฎหมาย ประเพณี และคานิยมของแตละประเทศ นอกเหนือไปจากการประพฤติ

ตามหลักศีลธรรมแตเพียงอยางเดียว โดยในสวนของจิตสํานึกเชิงจริยธรรม พงศสัณห   

ศรีสมทรัพย (2549) ไดใหแนวคิดเพ่ิมเติมไววา เปนการรูสึกผิด การละอาย การไมสบาย

ใจ เม่ือไมไดทําในส่ิงท่ีควรทํา หากส่ิงท่ีกระทําเปนเร่ืองไมถูกตอง เม่ือกระทําไปแลวยังไม

รูสึกผิด ไมละอาย เปนปญหาของจิตสํานึก  

จากความหมายของจริยธรรมดังกลาว จะเห็นไดวามีคําท่ีมีความใกลเคียงอยาง

มากกับคําวา จริยธรรม ไดแก คําวา คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงหลายคร้ังเรา

มักใชเรียกรวมๆ กัน แตโดยความเปนจริงแลวคําเหลาน้ีลวนมีความแตกตางกัน แมจะ

เพียงเล็กนอยก็ตาม จึงสมควรท่ีจะทําความเขาใจเพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางถูกตอง และ

เกิดประโยชนตอการนําไปใช โดยคําวา คุณธรรม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา คุณธรรม คือ สภาพคุณงามความดี นอกจากน้ี 

Fieser (2004) ไดวิจารณหนังสือวาดวยคุณธรรมของ David Hume นักปรัชญาชาว

สกอตแลนด (อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัยและคณะ, 2551: 6) เกี่ยวกับความหมายของ

คุณธรรมไวอยางนาสนใจวา ตามทัศนะของ Hume คุณธรรมมีความหมายกวางกวาระบบ

คุณธรรม (ethical system) โดยคุณธรรมหมายถึงคุณสมบัติดานพฤติกรรมของบุคคลซ่ึง
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เม่ือแสดงออกแลว ผลท่ีเกิดตามมาจะทําใหผูท่ีแสดงพฤติกรรมน้ันมีความรูสึกยินดีตาม

กรอบของจริยธรรม และเรียกรวมกันวาคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา 

moral virtue เปนคุณลักษณะท่ีถูกตอง เกิดขึ้นไดดวยความต้ังใจ เปนคุณลักษณะท่ี

เปล่ียนแปลงไดงายตามลักษณะการใหรางวัลและการลงโทษ อาจกลาวไดวา คุณธรรม ก็

คือ จริยธรรมแตละขอท่ีนํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน เปนคนซ่ือสัตย เสียสละ อดทน      

มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ดังน้ัน ผูมีคุณธรรม คือ ผูท่ีมีความประพฤติปฏิบัติตนอยู

ในกรอบท่ีดีงามและสามารถตัดสินใจแกปญหาไดถูกตองเปนธรรม สามารถอบรมส่ังสอน

ใหผูอ่ืนปฏิบัติตามมาตรฐานของพฤติกรรมท่ีถูกตอง มีสติสัมปชัญญะ มีความรับผิดชอบ

ช่ัวดี ตามทํานองครองธรรม มีอุปนิสัย ความต้ังใจและเจตนาท่ีดีงาม กลาวคือ คุณธรรม

เปนลักษณะของการนําจริยธรรมมาปฏิบัติ มาเปนกรอบในการดํารงตน หรือก็คือจริยธรรม

ท่ีแยกเปนรายละเอียดแตละประเภท หากประพฤติปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ก็จะเปนสภาพ

คุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผูน้ัน  

ในสวนของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความหมายใกลเคียงกับคําวา จริยธรรม คือเปน

แนวประพฤติปฏิบัติท่ีพึงประสงคหรือเปนขอหามสําหรับพฤติกรรมท่ีไมพึงปฏิบัติ แตมี

ความแตกตางในแงของบริบท ท้ังจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จะครอบคลุมถึงเร่ือง

ความประพฤติปฏิบัติตนโดยท่ัวไป ไมวาจะเปนดานศาสนา ดานกฎหมายหรือดาน

ขนบธรรมเนียมประเพณี แตจรรยาบรรณวิชาชีพจะมีขอพึงปฏิบัติหรือขอพึงละเวนสําหรับ

ผูประกอบวิชาชีพเฉพาะ กลาวคือเม่ือบุคคลประกอบวิชาชีพใดๆ ก็จะตองดํารงตนอยูใน

มาตรฐานหรือจริยธรรมของวิชาชีพน้ันๆ ดวย 

ดานองคประกอบของจริยธรรม ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 2-3) ไดจําแนก

องคประกอบของจริยธรรมออกเปน 4 องคประกอบ ดังน้ี 

1) ความรูเชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรูภายในสังคมของตนวาการ

กระทําชนิดใดท่ีควรกระทํา และชนิดใดท่ีไมควรกระทํา ลักษณะและพฤติกรรมใดเหมาะสม

หรือควรงดเวน ความรูในเชิงจริยธรรมน้ีขึ้นอยูกับอายุ ระดับการศึกษาและพัฒนาการทาง

สติปญญาของบุคคล 
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2) ทัศนคติเชิงจริยธรรม หรือท่ีบางตําราใชคําวาเจตคติเชิงจริยธรรม 

หมายถึง ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะ หรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตางๆ วาตน

ชอบหรือไมชอบลักษณะน้ันๆ เพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลสวนมากจะ

สอดคลองกับคานิยมของสังคม แตบุคคลบางคนในสถานการณปกติอาจมีทัศนคติไม

เหมือนคานิยมของสังคมก็ได ทัศนคติเชิงจริยธรรมมีความหมายกวางกวาความรูเชิง

จริยธรรม เพราะทัศนคติน้ันเปนการรวมท้ังความรูและความรูสึกในเร่ืองน้ันๆ เขาดวยกัน 

ฉะน้ันทัศนคติเชิงจริยธรรมจึงสามารถใชทํานายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไดแมนยํากวาการ

ใชความรูเชิงจริยธรรมเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลน้ัน

อาจเปล่ียนแปลงไปจากเดิมในชวงเวลาหน่ึงก็ได  

3) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลใชเหตุผลในการเลือกท่ีจะ

กระทําหรือเลือกท่ีจะไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง เหตุผลท่ีกลาวถึงน้ีจะแสดงให

เห็นเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจท่ีอยูเบ้ืองหลังการกระทําตางๆ ของบุคคล การศึกษาเหตุผลเชิง

จริยธรรมของบุคคลจะทําใหทราบวาบุคคลผูมีจริยธรรมในระดับท่ีแตกตางกันอาจมีการ

กระทําท่ีคลายคลึงกันได  

4) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงการท่ีบุคคลแสดงถึงพฤติกรรมท่ีสังคม

นิยมชมชอบหรืองดเวนการแสดงพฤติกรรมท่ีฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมน้ัน 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมซ่ึงเปนการกระทําท่ีสังคมเห็นชอบและสนับสนุนมีหลายประการ 

เชน การเสียสละเพ่ือสวนรวม การชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก เปนตน นอกจากน้ี 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมอีกทางหน่ึงคือการงดเวนหรือหลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีย่ัวยุใหบุคคล

กระทําผิดกฎเกณฑเพ่ือประโยชนสวนตน การโกงส่ิงของ การกลาวเท็จ ซ่ึงอาจเรียกรวม

ไดวาเปนพฤติกรรมเกี่ยวกับความไมซ่ือสัตย พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปนส่ิงท่ีบุคคลให

ความสําคัญมากกวาดานอ่ืนๆ ท้ังน้ี เพราะการกระทําในทางท่ีดีและไมดีของบุคคลน้ัน

สงผลโดยตรงตอความผาสุกและความทุกขของสังคม 

2.1.2 ความหมายและองคประกอบของจริยธรรมขาราชการ 

สําหรับขาราชการ เร่ืองของจริยธรรมถือเปนหลักการท่ีไดมีการพูดถึงกันมาอยาง

ยาวนาน ดวยเหตุท่ีวาบทบาทหรืออํานาจหนาท่ีของขาราชการ ไมวาจะเปนขาราชการ
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การเมืองหรือขาราชการพลเรือน ตางก็มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือ

ผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม เน่ืองจากเปนผูท่ีมีความใกลชิดกับแนวนโยบาย

สาธารณะและทรัพยากรของสังคม จริยธรรมจึงมีความสําคัญอยางมากในการท่ีจะเปน

เคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะชวยสงเสริมความรูสึกสํานึกในหนาท่ีท่ีมีตอประชาชน รวมไปถึงชวย

ยับยั้งการกระทําท่ีจะนําไปสูความเสียหายแกสวนรวม และการกระทําท่ีจะเอ้ือใหเกิด

ประโยชนแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

อยางไรก็ตาม ดวยความท่ีขาราชการเปนผูท่ีทําหนาท่ีแทนประชาชนในกิจกรรม

ซ่ึงสงผลตอสวนรวม อีกท้ังเปนผูท่ีมีตําแหนงหนาท่ีในองคการแหงรัฐ สงผลใหขาราชการ

ไดรับการจับตามองจากสังคม จําเปนอยางย่ิงท่ีขาราชการจะตองมีส่ิงท่ีเรียกวา “ความ

นาเชื่อถือ” ดวย ซ่ึงหมายถึง การไดรับการยอมรับ ไดรับความไววางใจในการทําหนาท่ี

แทนประชาชน ความนาเชื่อถือน้ีไมไดเปนส่ิงท่ีจะมอบหมายใหกันได แตตองสรางขึ้นมา

ดวยตนเอง ขาราชการจึงตองนอมนําหลักจริยธรรมเขามาใชไมเพียงแตในสวนของการ

ปฏิบัติหนาท่ีในราชการเทาน้ัน แตตองมีจริยธรรมในสวนของการดํารงตน เพ่ือใหเกิด

ความนาเชื่อถือดังกลาวดวย 

“จริยธรรมขาราชการ” จึงมีความหมายกวางกวาจริยธรรมท่ัวไป เพราะนอกจากจะ

เปนเร่ืองของการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบของศีลธรรมและความถูกตองดีงามแลว ยัง

เพ่ิมเติมในสวนของความรูสึกสํานึกในหนาท่ีความรับผิดชอบตอประชาชนดวย หรือก็คือ 

การใชหลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงานทุกระดับ ต้ังแตระดับปฏิบัติการ ผูบริหารระดับ

ตน ระดับกลางหรือระดับสูง ใหไดผลดี มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองตอความ

ตองการและความรูสึกของประชาชน  

ในสวนของลักษณะหรือองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรมของขาราชการจึงไมมี

ความแตกตางจากการศึกษาจริยธรรมของบุคคล เน่ืองจากสามารถใชเปนพ้ืนฐานในการ

อธิบายและประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของขาราชการได แตหากจะศึกษาถึงจริยธรรม

ในสวนของการปฏิบัติหนาท่ีและความเปนขาราชการแลว จําเปนท่ีจะตองทําความเขาใจ

กับแนวคิดหลักๆ อีกสามประการ คือ เร่ืองของจรรยาบรรณวิชาชีพ การทุจริตคอรรัปชัน
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และเร่ืองของผลประโยชนทับซอน 0

1 ซ่ึงแนวคิดท้ังสามน้ีไมสามารถอธิบายดวยกรอบ

จริยธรรมของบุคคลท่ัวไปหรือบุคคลในวิชาชีพอ่ืนได (ดูรูป 2.1) 

รูป  2.1 

องคประกอบของจริยธรรมขาราชการ 

 

  การมีจริยธรรมของขาราชการ จะขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ ปจจัยภายใน และ

ปจจัยภายนอก เชนเดียวกับจริยธรรมท่ัวไปของบุคคล แตในสวนของปจจัยภายนอกของ

ขาราชการจะมีเร่ืองของประมวลจริยธรรม ซ่ึงเปนกรอบในการประพฤติปฏิบัติของ

ขาราชการ รวมถึงสถานการณท่ีเอ้ือตอการละเมิดจริยธรรม เน่ืองจากขาราชการหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐมีความใกลชิดกับทรัพยากรสาธารณะ ยอมกอใหเกิดการประพฤติมิชอบ

ไดโดยงาย จึงเพ่ิมในสวนของจรรยาบรรณวิชาชีพ การทุจริตคอรรัปชันและผลประโยชน

ทับซอน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1) จรรยาบรรณวิชาชีพ เน่ืองจากจริยธรรมเปนหลักการท่ีครอบคลุมถึงการ

ประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานศาสนา กฎหมาย สังคม 

                                                           
1 คําวา “ผลประโยชนทับซอน” มีการเขียนที่แตกตางกันหลายรูปแบบ อาทิ ความขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับสวนรวม  

ผลประโยชนขัดกนั หรอื ความขัดแยงในผลประโยชน ทั้งนี้ตางมีความหมายเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  

จริยธรรม 

ดานความรูสึกนึกคิด (นามธรรม) 

จริยธรรม 

ดานความประพฤติปฏิบัติ (รูปธรรม) 

 

ปจจยัภายนอก   

(กฎหมาย ประมวลจริยธรรม การจับตามอง

จากสังคม สถานการณที่เอ้ือตอการกระทําผิด

และลักษณะของงาน ฯลฯ) 

 

- จริยธรรมดานความประพฤติ 19 ประการ 

- จรรยาบรรณวชิาชพี 

- การทุจริตคอรรัปชัน 

- ผลประโยชนทับซอน 

 

ปจจยัภายใน   

(อายุ  สติปญญา  สภาพจติใจ) 
 

- ความควรไมควร 

- ความยบัยั้งชั่งใจ 

- จิตสํานึกสวนบุคคล 
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ประเพณีและวิชาชีพ จึงมีความเกี่ยวของโดยตรงกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงเปนเร่ืองของ

การมีมาตรฐานความประพฤติทางวิชาชีพ หรือศีลธรรมประจําวิชาชีพ (ติน ปรัชญพฤทธิ์ 

บทความเร่ือง “วิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ”, 2551: 27) กลาวคือ มีการปฏิบัติหนาท่ีใน

อาชีพของตนอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และมีความภาคภูมิใจ

ในอาชีพของตน สําหรับในประเทศไทยก็ไดมีการระบุเร่ืองของจรรยาบรรณขาราชการ

เอาไวในขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนวาดวยจรรยาบรรณของ

ขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2537 และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2537 โดย

จําแนกจรรยาบรรณออกเปนดานตางๆ พอสรุปไดดังน้ี 

(1) จรรยาบรรณตอตนเอง คือ ขาราชการพลเรือนพึงมีศีลธรรม ประพฤติ

ตนอยางเหมาะสม และใชชีวิตดวยความซ่ือสัตยไมแสวงหาผลประโยชน รวมถึงมีทัศนคติ

ท่ีดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

(2) จรรยาบรรณตอหนวยงาน ขาราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงาน การชวยทํางานและการแกปญหารวมกัน ผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผู

อยูใตบังคับบัญชาท้ังในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา รวมถึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ สงเสริมสนับสนุน

ใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจ มีนํ้าใจและมนุษยสัมพันธอันดี ละเวนจากการนํา

ผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

(3) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน รวมมือ

ชวยเหลือแนะนําและเอาใจใสดูแลลูกนอง และสรางความสามัคคีในการปฏิบัติหนาท่ี 

รวมท้ังมีความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธ และละเวนการนําเอาผลงานของผูอ่ืนมาเปน

ของตนเอง 

(4) จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม ใหความเปนธรรมเอ้ือเฟอ มีนํ้าใจ 

สุภาพ ออนโยน และประพฤติตนใหเปนท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป และละเวนการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ซ่ึงมีมูลคาเกินปกติวิสัยจากผูมาติดตอราชการ 

อีกคําหน่ึงท่ีไดยินกันบอยๆ ก็คือคําวา “จรรยาขาราชการ” ซ่ึงถือไดวาเปนแขนง

หน่ึงในจรรยาวิชาชีพ กลาวคือเปนจรรยาบรรณของผูประกอบอาชีพขาราชการโดยเฉพาะ 
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ซ่ึงจรรยาขาราชการเปนพัฒนาการมาจากรากฐานคานิยมหลักท่ีบุคคลภาครัฐยึดถือ ซ่ึง

สวนใหญเปนส่ิงท่ีสังคมคาดหวังในขาราชการ และสวนใหญจะสอดคลองกับจริยธรรม

คุณธรรม หรืออุดมการณซ่ึงเปนหลักสากลท่ีมวลมนุษยท่ัวโลกเห็นวาดีงามและสําคัญ และ

เน่ืองจากอาชีพขาราชการเปนอาชีพท่ีสังคมคาดหวังใหกระทําเพ่ือประโยชนของสาธารณะ

ไมใชประโยชนของตนเอง คาดหวังในการกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม เสียสละ 

ประกอบกับอุปสรรคของการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญคือ การทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบาย ทําใหขาราชการในเกือบทุกประเทศในโลกตอง

ปรับเปล่ียนมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังมาตรฐานพฤติกรรม (code of conduct) 

ใหสอดคลองกับความจําเปนของประเทศตน (สํานักงาน ก.พ., 2551: 9) 

2) ก า ร ทุ จ ริ ตคอ ร รั ป ชั น  จ าก คว ามห มาย ตามพ จ นา นุ ก รมฉ บั บ

ราชบัณฑิตยสถาน (2542) คําวา “คอรรัปชัน” หมายถึง การฉอราษฎรบังหลวง (การรีดนา

ทาเรน และการเบียดบังทรัพยของหลวงมาเปนของตน) และการเบียดบังโดยใชอํานาจ

หนาท่ีราชการ สวนคําวา “ทุจริต” หมายถึง การประพฤติชั่ว คดโกง หากดูจากความหมาย

ของท้ังสองคําน้ีแลว ยอมครอบคลุมไปถึงการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการในทาง    

มิชอบ ไมวาจะไดรับสินบน หรือไมไดรับสินบนก็ตาม ดังน้ันคําวาทุจริตและคอรรัปชันจึง

ถือไดวามีความหมายใกลเคียงกัน และอาจใชแทนกันไดโดยอนุโลม ซ่ึงการทุจริต       

คอรรัปชันถือไดวาเปนการประพฤติผิดตอจริยธรรมขาราชการอยางรายแรง เน่ืองจาก

เกือบทุกประเทศการทุจริตคอรรัปชันจะมีบทบัญญัติทางกฎหมายและบทลงโทษอยาง

ชัดเจน เปนการกระทําความผิดตอหนาท่ีและสํานึกความรับผิดชอบในฐานะท่ีเปน

ขาราชการ ซ่ึงควรท่ีจะทํางานเพ่ือประโยชนของสวนรวม ดวยความซ่ือสัตยสุจริต โดยการ

พิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตคอรรัปชัน ควรพิจารณาองคประกอบตอไปน้ี    

(ธีรภัทร เสรีรังสรรค, 2549: 119)  

(1) ผูกระทําการไดรับประโยชนอยางใดอยางหน่ึง ไมวาจะอยูในรูปของ

เงินตราหรือไมก็ตาม ท้ังน้ีรวมถึงการรับสินบนดวย 

(2) ผูกระทําการไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายท่ีจะกระทําการตาม  

ขอ (1) 



18  บทที่ 2 องคความรูดานจริยธรรม 

(3) การไดรับประโยชนเปนผลเสียหายแกสวนไดสวนเสียของสาธารณะ

หรือประชาชนสวนใหญ  

(4) ผูกระทําการมีตําแหนงในหนาท่ีราชการและไดกระทําการภายใต

ตําแหนงหนาท่ีราชการของตน 

(5) การกระทําของบุคคลน้ันเปนการฝาฝนหรือละเมิดตอกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนดไวสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทําใหระบบราชการตอง

เสียหาย 

3) ผลประโยชนทับซอน ถือเปนผลลัพธประการหน่ึงอันเกิดจากการทุจริต 

คอรรัปชัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากความหมายของคําวา “ผลประโยชนทับซอน” ท่ีมีผูให

ความหมายไวมากมาย เชน “สถานการณซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและ

ไดใชอิทธิพลตามหนาท่ีและความรับผิดชอบทางสาธารณะไปขัดกับผลประโยชนสวนตัว” 

(Cooper, 1990: 114) หรือ “การท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือขาราชการไดเปด

โอกาสใหเงินหรือผลประโยชนสวนตัวเขามามีอิทธิพลตอหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี

จะตองมีตอสาธารณะ” (William, 1985: 6) สามารถสรุปองคประกอบของผลประโยชนทับ

ซอนไดวาเปนการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีของขาราชการเพ่ือแสวงหาผลประโยชนและ

ผลประโยชนน้ันสงผลกระทบตอสวนรวมหรือสรางความเสียหายแกรัฐ ผลประโยชนทับ

ซอนน้ีไมเฉพาะแคในเร่ืองของตัวเงินเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงส่ิงท่ีไมใชตัวเงินดวย เชน 

การไดรับสัมปทานหรือความไดเปรียบเหนือผูอ่ืน การแตงต้ังพรรคพวกของตนเขาดํารง

ตําแหนงตางๆ ของทางราชการ ฯลฯ จากลักษณะของการมีผลประโยชนทับซอนดังกลาว 

จึงถือไดวาหากขาราชการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือประโยชนของตนเองในลักษณะท่ีเปน

ผลประโยชนทับซอน ยอมถือวาไดมีการละเมิดตอจริยธรรม 

 จะเห็นไดวา จริยธรรมของขาราชการ ลวนมีความเกี่ยวของกับเร่ืองของการทุจริต

คอรรัปชันและเร่ืองของผลประโยชนทับซอน เน่ืองจากความเปนขาราชการมีสวน

เกี่ยวของกับทรัพยากรสาธารณะและผลประโยชนของคนสวนรวม จึงตองมีการให

ความสําคัญในเร่ืองของการประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีของขาราชการเขาเปนสวน

หน่ึงของจริยธรรมขาราชการ 
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โดยสรุปจากความหมายของจริยธรรมคือลักษณะความรูสึกนึกคิดของบุคคล ท่ีจะ

ใชวิจารณญาณในการแยกแยะวาส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด เพ่ือแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม

ตอสถานการณ และบทบาทหนาท่ีของตน ดวยเหตุน้ีจริยธรรมจึงมีความเกี่ยวของกับ

พฤติกรรมท่ีถูกตองเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีหรือท่ีเรียกวาจรรยาบรรณดวย กลาวได

วาจรรยาบรรณเปรียบเสมือนจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามแตละอาชีพ ซ่ึงมีความ

ใกลเคียงกับจริยธรรมขาราชการ ท่ีเปนเร่ืองของการดํารงตนอยางถูกตองเหมาะสมสําหรับ

บุคคลในฐานะท่ีเปนขาราชการ และตองรับผิดชอบในการทําหนาท่ีเพ่ือประโยชนของ

สวนรวม  

2.2 ระดับความมีจริยธรรมของบุคคล 

จากความหมายและลักษณะของจริยธรรมดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา จริยธรรมมี

ท้ังสวนท่ีเปนนามธรรมคือเร่ืองของจิตสํานึกและสวนท่ีเปนรูปธรรม อันไดแก พฤติกรรม

เชิงจริยธรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา นอกจากน้ียังมีปจจัยท่ีสงเสริมใหบุคคลมีหรือไมมี

จริยธรรมซ่ึงเปนสวนประกอบท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง อยางไรก็ตามเรายังสามารถ

แยกแยะระดับความมีจริยธรรมของบุคคลได จากทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม (Moral 

Development Theory) ของ Kohlberg2

 

 (1976: 4-5) ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีอธิบายถึงการพัฒนา

จริยธรรมในเด็กวาในการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตางๆ น้ัน เด็กไดมีการใชเหตุผล

จริยธรรมในระดับใด โดยไดมีการแบงโครงสรางจริยธรรมของมนุษยออกเปน 6 ขั้นดังรูป 

 

 

 

 

 

                                                           
2Lawrence Kohlberg (1927-1987) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยเรื่องคุณธรรมและเหตุผลเชิง

จริยธรรม ทั้งยังเปนผูริเริ่มแนวคิดเรื่องการพัฒนาจริยธรรม (moral development) ในขอบขายหนึ่งของจิตวิทยา 
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รูป  2.2 

โครงสรางทางจิต 6 ขั้นของจริยธรรมในมนุษย 

 

ที่มา : Kohlberg, 1976. 

Kohlberg ไดแบงพัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ แตละระดับแบง

ออกเปน 2 ขั้น (stages) ดังน้ัน พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรกจึงมีท้ังหมด 6 ขั้น 

ดังน้ี  

ระดับที่ 1 ระดับกอนกฎเกณฑสังคม (pre-conventional) ในระดับน้ีเด็กจะไดรับ

กฎเกณฑและขอกําหนดของพฤติกรรมท่ี “ดี” “ไมดี” จากผูมีอํานาจเหนือตน เชน บิดา 

มารดา ครูหรือเด็กท่ีโตกวาและมักจะคิดถึงผลท่ีตามมาคือรางวัลหรือการลงโทษเปนหลัก 

โดยท่ีพฤติกรรม “ดี” เปนพฤติกรรมท่ีแสดงแลวไดรางวัล สวนพฤติกรรม “ไมดี” คือ

พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาแลวจะไดรับโทษ จริยธรรมในระดับกอนกฎเกณฑสังคมน้ี 

Kohlberg ไดแบงพัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน 2 ขั้น คือ  

 ขั้นท่ี 1 การลงโทษ และการเชื่อฟง (punishment and obedience 

orientation)  

ขั้น 1 การหลบหลีกการถูกลงโทษ กลวัถูกลงโทษทางวินยัและอาญา                   

(เห็นแกตัว กลวัเจ็บ กลัวตกนรก กลัวถูกฆา) 

 

ขั้น 2 การแสวงหารางวลั (ตองการวัตถุสิ่งของ เงินทอง เปนรางวัล) 

ขั้น 3 การทําตามความเห็นชอบของผูอื่น                                               

(เห็นแกพวกพอง เพื่อนญาติ ชอบคําชมเชย การยอมรับ สนับสนุน) 

ขั้น 4 การทําตามหนาที่ กฎของสังคม                                                

(กฎหมาย กฎเกณฑ ขอปฏิบัติศาสนา ทําหนาที่) 

ขั้น 5 การทําเพื่อสวนรวม                                                     

การทําตามคําม่ันสัญญา                                                   

(ภูมิใจ ละอายใจ) 

ขั้น 6                                                                                              

การยึดม่ัน 

ในอุดมคติสากล                   

(มนุษยธรรม ยุติธรรม) 
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 ขั้นท่ี 2 กฎเกณฑเปนเคร่ืองมือเพ่ือประโยชนของตน (instrumental 

relativist orientation) 

ระดับที่ 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑสังคม (conventional) พัฒนาการจริยธรรม

ระดับน้ี บุคคลจะถือวาการประพฤติตนตามความคาดหวังของผูปกครอง บิดา มารดาหรือ

กลุมท่ีตนเปนสมาชิก เปนส่ิงท่ีควรจะทําหรือหลีกเล่ียงการกระทําความผิดเพราะกลัววาตน

จะไมเปนท่ียอมรับของผูอ่ืน ผูแสดงพฤติกรรมในระดับน้ีจะไมคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นแก

ตนเอง โดยถือวาความซ่ือสัตย ความจงรักภักดีเปนส่ิงสําคัญ ทุกคนมีหนาท่ีท่ีจะรักษา

มาตรฐานทางจริยธรรม Kohlberg แบงจริยธรรมในระดับน้ีออกเปน 2 ขั้น คือ  

 ขั้น ท่ี  3  ความคาดหวังและการยอมรับในสังคมสําหรับ  “เด็กดี ” 

(interpersonal concordance of “good boy, nice girl” orientation) 

ขั้นท่ี 4  กฏและระเบียบ (“law and order” orientation) การไมประพฤติผิด 

คือ การทําตามหนาท่ีโดยประพฤติตนไมผิดกฎหมายและรักษาระเบียบแบบแผนของ

สังคม  

ระดับที่ 3 ระดับจริยธรรมตามหลักการดวยวิจารณญาณหรือระดับเหนือกฎเกณฑ

ของสังคม (post-conventional level) พัฒนาการทางจริยธรรมระดับน้ีเปนหลักจริยธรรม

ของผูมีอายุ 20 ป ขึ้นไป ผูทําหรือผูแสดงพฤติกรรมไดพยายามท่ีจะตีความหมายของ

หลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมดวยวิจารณญาณ กอนท่ีจะยึดถือเปนหลักฐานของ

ความประพฤติท่ีจะปฏิบัติตาม การตัดสิน “ถูก” “ผิด” หรือ “ควร” “ไมควร” มาจาก

วิจารณญาณของตนเอง ปราศจากอิทธิพลของผูมีอํานาจหรือกลุมท่ีตนเปนสมาชิก 

กฎเกณฑหรือกฎหมาย จะตองต้ังอยูบนหลักของความยุติธรรม และเปนท่ียอมรับของ

สมาชิกในสังคมท่ีตนอยู Kohlberg แบงพัฒนาการทางจริยธรรม ระดับน้ีออกเปน 2 ขั้น 

คือ  

ขั้นท่ี 5 การทําเพ่ือสวนรวม เปนความภาคภูมิใจ 

ขั้นท่ี 6 ยึดม่ันในจริยธรรมสากล หรือคํานึงถึงสิทธิของความเปนมนุษย 
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จากทฤษฎีดังกลาวจะสังเกตไดวา ในขั้นท่ี 1 ถึงขั้นท่ี 2 บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ

โดยคํานึงถึงตนเองเปนสําคัญ กลาวคือพฤติกรรมในการมีจริยธรรมของบุคคลน้ันจะเกิด

จากความกลัวอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือหลบหลีกการตําหนิ สงผลใหบุคคลไม

กลากระทําผิดหากบุคคลจะมีพฤติกรรมในทางท่ีดีออกมาก็จะเปนเพราะตองการ

ผลตอบแทน Kohlberg ไดกําหนดระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคลใน 2 ขั้นน้ี วา

เปนระดับกอนกฎเกณฑหรือไมไดขึ้นอยูกับกฎเกณฑใดๆ กลาวคือเกิดจากปจจัยภายใน

เปนหลักหรือสภาพจิตใจมากําหนดพฤติกรรม เม่ือมาอยูรวมในสังคมและมีกฎเกณฑ

เกิดขึ้นไมวาจะเปนกฎหมายหรือศาสนา บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาตามท่ีถูกจํากัด

ไวดวยกฎเกณฑเหลาน้ี คือขั้นท่ี 3-4 อันเปนจริยธรรมตามกฎเกณฑของสังคม และหาก

บุคคลคํานึงถึงสวนรวมหรือมีจิตสํานึกตอความถูกตองดีงามอยางแทจริง การแสดง

พฤติกรรมของบุคคลจะเปนไปอยางสอดคลองกับปจจัยตางๆ และสถานการณขณะน้ัน

อยางเหมาะสม ดวยจิตสํานึกของบุคคลเองตรงกับขั้นท่ี 5-6 ซ่ึง Kohlberg กําหนดอยูใน

ระดับจริยธรรมตามหลักการดวยวิจารณญาณ อันเปนระดับสูงสุดของความมีจริยธรรมใน

บุคคล 

2.3 กระบวนการและปจจัยที่สงผลตอจริยธรรม 

จากความหมายของจริยธรรมขางตน จะพบวาจริยธรรมเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับ

กระบวนการตัดสินใจอันสงผลตอพฤติกรรมในส่ิงท่ีถูกหรือผิดของบุคคล ดวยเหตุน้ีจึงไดมี

นักวิชาการหลายทานกําหนดตัวแบบการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) 

ขึ้นมาเพ่ืออธิบายกระบวนการและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมความมีจริยธรรมของบุคคล  

บุคคลจะมีความรูสึกนึกคิดหรือแสดงพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมหรือไมมีจริยธรรม

ออกมาน้ัน ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางประกอบกัน ปจจัยเหลาน้ีจะมีความสัมพันธเชิง

สาเหตุและผลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคล ซ่ึงในเร่ืองน้ี Thorne (1998: 291-308) 

ไดใหความเห็นวาลักษณะเฉพาะของบุคคล เชน เพศ สงผลใหการตัดสินใจเชิงจริยธรรม

ของบุคคลแตกตางกันออกไป โดยเพศหญิงจะมีลักษณะของความรูสึกเห็นอกเห็นใจหรือ

เอาใจใสมากกวาเพศชาย จึงมีแนวโนมท่ีจะแสดงพฤติกรรมในเชิงศีลธรรมมากกวาเพศ

ชาย นอกจากน้ี Thorne ยังไดพัฒนาตัวแบบท่ีอธิบายถึงคุณลักษณะของบุคคลอ่ืนๆ ท่ี

สงผลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเอาไวดังน้ี  
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การพัฒนา

จริยธรรม 

 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

การยึดมั่นใน 

คุณงามความดี 

การตัดสินใจเชงิ

จริยธรรม 

ความตระหนักดาน

จริยธรรม 

 

ขอมูล/ขอเทจ็จริง 

 

ศีลธรรม 

 

การใชเหตุผล 

แรงจงูใจ 

เชิงจริยธรรม 

คุณลักษณะ 

ของจริยธรรม 

การรับรู 

ความเขาใจ 

การปฏิบัติ

ตามหลัก

 

ความมีศีลธรรม 

ประจําตน 

รูป  2.3 

ตัวแบบกระบวนการตัดสินใจของ Thorne 

 

 

 

 

ที่มา : ปรับปรุงจาก Thorne, 1998. และ McGrill & Slocum, 1993.  

 จากตัวแบบขางตน Thorne อธิบายวาบุคคลจะมีการแกไขปญหาอยางถูกตอง

เหมาะสมหรือมีการตัดสินใจในเชิงจริยธรรมไดน้ัน มาจากการไดรับการพัฒนาหรือปลูกฝง

เร่ืองจริยธรรม สงผลใหบุคคลมีการใชไหวพริบและเหตุผลในการตัดสินใจตอสถานการณ

ตางๆ ขณะเดียวกันศีลธรรมจะเปนตัวสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจเชิงจริยธรรม อันจะนําไปสู

ความยึดม่ันในคุณงามความดีของบุคคล นอกจากน้ีการนําหลักศีลธรรมไปปฏิบัติอยาง

เหมาะสม คุณลักษณะของศีลธรรมน้ันจะชวยใหบุคคลมีพฤติกรรมในเชิงจริยธรรมได 

ในสวนทฤษฎีของนักวิชาการไทยท่ีไดรับความนิยมในการนํามาอธิบายถึงปจจัย

เชิงเหตุตางๆ รวมถึงประยุกตใชในการวิจัยดานพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรมบุคคล 

คือ ทฤษฎีตนไมจริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2539) ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีอธิบายถึง

สาเหตุและผลของจริยรรมบุคคลเอาไวอยางชัดเจน โดยอาศัยลักษณะของตนไมท่ี

ประกอบดวยสวนของผล ลําตนและรากเขามาชวยในการอธิบาย  
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ทฤษฎีตนไมจริยธรรมน้ีมี 3 สวนคือ สวนท่ีเปนดอกและผลของตนไม สวนลําตน

และสวนท่ีเปนราก สวนท่ีเปนดอกและผล หมายถึง พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เชน การทําดี

ละเวนความชั่วหรือการทํางานอยางแข็งขันเพ่ือสวนรวม สวนท่ีเปนลําตน หมายถึง สาเหตุ

ทางจิตใจอันกอใหเกิดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ประกอบดวยจิตลักษณะ 5 ดาน คือ 1) 

เหตุผลเชิงจริยธรรม 2) มุงอนาคตและการควบคุมตนเอง 3) ความเชื่ออํานาจในตน 4) 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 5) ทัศนคติ คุณธรรมและคานิยมท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือสถานการณ

น้ัน สวนท่ีเปนราก หมายถึง จิตลักษณะอันกอใหเกิดพฤติกรรมชุดท่ี 2 ซ่ึงเปนสวนท่ีไป

สงเสริมจิตลักษณะชุดแรก ประกอบดวย สติปญญา ประสบการณทํางานและสุขภาพจิต  

เม่ือพิจารณาจากทฤษฎีตนไมจริยธรรมดังกลาว จะเห็นไดวาการท่ีบุคคลจะ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมไดน้ัน จะตองมีแรงผลักดันมาจากภายใน คือ 

เร่ืองของจิตลักษณะ แตท้ังน้ียอมขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของบุคคลดวย หากบุคคลมี

ความพรอมทางดานจิตใจและอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมก็จะกอใหเกิดพฤติกรรมอัน

ดีงาม แตหากบุคคลขาดความพรอมของจิตลักษณะหรือไดรับการปลูกฝงในส่ิงท่ีไม

สงเสริมการพัฒนาทางดานจิตใจแลว ก็ยอมกอใหเกิดพฤติกรรมการละเมิดจริยธรรมขึ้นได

เชนเดียวกัน 

นอกจากทฤษฎีตนไมจริยธรรมแลวยังมีนักวิชาการหลายทานไดใหความเห็น

เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอจริยธรรมของบุคคล ไดแก สุภัททา ปณฑะแพทย (อางถึงใน 

จําเริญรัตน เจือจันทร, 2537) ไดอธิบายถึงปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลตอความมี

จริยธรรมของบุคคล โดยใชคําวา “แหลงกําเนิดคุณธรรมและจริยธรรม” ซ่ึงมีผลตอการมี

จริยธรรมของบุคคลเอาไว ประกอบกับแนวคิดเร่ืองแหลงกําเนิดคุณธรรมของอริสโตเติล 

(Aristotle) นักปราชญชาวกรีกก็ไดแยกแยะแหลงกําเนิดคุณธรรมวาเปนคุณธรรมอันเกิด

จากปญญา และเปนคุณธรรมในระดับปจเจกบุคคล กลาวคือ ผูท่ีมีสติปญญามักจะสามารถ

พัฒนาจริยธรรมไดดวยหลักของการคิดไตรตรอง สวนคุณธรรมอันเกิดจากศีลธรรมและ

จริยธรรมน้ัน เปนคุณธรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริงดวยการเรียนรูจากการอยูรวมกัน เปน

การแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตองซ่ึงนําไปสูสภาวะของความเปนสุข  

สุภัททา ปณฑะแพทย อธิบายวาการท่ีบุคคลจะประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม

จริยธรรมหรือไมมีคุณธรรมจริยธรรมไดน้ัน ตองประกอบไปดวยปจจัยหลายๆ อยาง เชน 
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อายุ สติปญญา สภาพจิตใจ กฎหมาย ศาสนา และกระแสหรือแบบแผนปฏิบัติในสังคมน้ัน 

ปจจัยตางๆ เหลาน้ี จะสงเสริมใหเกิดความรูสึกสํานึกในความผิดชอบชั่วดี การยับยั้งชั่งใจ 

หรือท่ีเรียกวาจริยธรรมท่ีเปนนามธรรม ขณะเดียวกันก็ยังสงเสริมใหเกิดการแสดงออกใน

เชิงพฤติกรรมหรือจริยธรรมท่ีเปนรูปธรรมได นอกจากน้ี จริยธรรมดานความรูสึกนึกคิดยัง

สงผลตอจริยธรรมดานพฤติกรรมไดอีกดวย เน่ืองจากพฤติกรรมของบุคคลจะเร่ิมตนจาก

ความรูสึกนึกคิดส่ังการ โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังน้ี 

1) ปจจัยภายใน คือ ปจจัยอันจะนําไปสูการมีคุณธรรมจริยธรรม หรืออาจ

กอใหเกิดการประพฤติปฏิบัติละเมิดตอจริยธรรมก็เปนได เปนปจจัยท่ีสงเสริมความรูสึก

นึกคิดและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคลจากภายใน ประกอบไปดวย อายุ ระดับ

การศึกษา สติปญญาและสภาพจิตใจ อายุและสติปญญาจะถูกกําหนดและพัฒนามาอยาง

ตอเน่ืองต้ังแตพันธุกรรม ตลอดจนอิทธิพลของการอบรมเล้ียงดูและส่ิงแวดลอม ในสวนของ

สภาพจิตใจ มาจากแนวความคิดท่ีวาจริยธรรมมีแหลงกําเนิดจากความรูสึกผิดชอบชั่วดี 

ซ่ึงเกิดขึ้นจากมโนธรรมท่ีอยูในความรูสึกนึกคิด สภาพของจิตน้ันทําใหบุคคลจดจําส่ิงท่ี

เคียดแคน บาดหมางใจ หรือรูสึกผิดตลอดเวลากับการตัดสินใจท่ีพลาดพล้ังไป กอใหเกิด

อารมณและความรูสึกท่ีอาจนําไปสูการมีจริยธรรมและการขาดจริยธรรมไดเทาๆ กัน 

ดังน้ัน หากบุคคลมีท้ังสติปญญาและจิตใจท่ีสามารถแยกแยะความถูก ความผิดไดเปน

พ้ืนฐาน จะทําใหบุคคลน้ันมีจริยธรรมในดานความรูสึกนึกคิดและการกระทํา โดยการ

สงเสริมปจจัยในดานน้ีคือการใหการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพแกบุคคลไมวาจะเปนการศึกษา

จากครอบครัว โรงเรียน และสังคม รวมท้ังพัฒนาการเรียนรูในส่ิงท่ีดีงามอยูเสมอ  

2) ปจจัยภายนอก คือ ปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดจริยธรรมของบุคคล โดยสวน

ใหญจะมีสภาพบังคับหรือยับยั้งไมใหเกิดพฤติกรรมท่ีละเมิดตอจริยธรรม ตามท่ี ดวงเดือน 

พันธุมนาวิน (2538) กลาวเอาไววา การท่ีบุคคลน้ันจะทําความดี หรือละเวนการกระทําท่ี

ไมนาพึงปรารถนามากนอยเพียงใดน้ัน สาเหตุท่ีสําคัญ คือ คนรอบขาง กฎระเบียบ สังคม 

วัฒนธรรมและสถานการณท่ีบุคคลประสบอยู ปจจัยภายนอกน้ีจึงประกอบไปดวยกฎหมาย 

ศาสนาและสังคม ตัวบทกฎหมายท้ังท่ีเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษรจะ

มีหนาท่ีบัญญัติพฤติกรรมท่ีหามกระทํา เรียกไดวาเปนปจจัยท่ีสงผลตอจริยธรรมท่ีเปน

รูปธรรมโดยตรง ขณะเดียวกันก็ยับยั้งความรูสึกนึกคิดในการละเมิดจริยธรรมท่ีเปนดวย
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บทลงโทษ ในสวนของสังคมจะเปนแรงกดดันใหบุคคลเกิดความละอาย เกรงใจ หากบุคคล

ฝาฝนกระแสสังคมหรือจารีตประเพณี รวมไปถึงมารยาทท่ีปฏิบัติกันมา ก็อาจถูกลงโทษ

ทางสังคม นอกจากน้ียังมีเร่ืองของศาสนาหรือกฎศีลธรรม ท่ีควบคุมความประพฤติปฏิบัติ

ของบุคคลใหแสดงออกแตส่ิงท่ีดีงาม ปจจัยเหลาน้ีมักมีอิทธิพลตอจริยธรรมในสวนท่ีเปน

รูปธรรมมากกวาจริยธรรมท่ีเปนนามธรรม กลาวคือ แมจะควบคุมไมใหเกิดพฤติกรรมท่ีผิด

หลักจริยธรรมได แตไมอาจท่ีจะควบคุมถึงภายในจิตใจไมใหคิด ไมใหรูสึกได แตอาจ

กอใหเกิดความเกรงกลัวจนไมกลากระทําได การสงเสริมปจจัยในดานน้ีจะตองพัฒนาใน

เร่ืองของการเปน นิติรัฐ คือ มีการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด และเทาเทียมกัน รวม

ไปถึงบุคคลทุกคนในสังคมตองชวยกันสรางวัฒนธรรมแหงความดีขึ้นเพ่ือเปนมาตรฐานใน

การดํารงตนตามหลักจริยธรรม โดยอาจยึดหลักธรรมจากศาสนาเขามาใช 

โดยสรุป บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมหรือไมมีจริยธรรมออกมาน้ันจะขึ้นอยู

กับปจจัยหลักท่ีสําคัญสองประการ คือ จิตลักษณะหรือสภาพของความรูสึกนึกคิด ความรู

ความเขาใจ คานิยมหรือทัศนคติและการใชวิจารณญาณของบุคคล ส่ิงตางๆ เหลาน้ี

สามารถท่ีจะพัฒนาหรือปลูกฝงใหเกิดขึ้น ประกอบเขากับปจจัยอีกประการหน่ึงคือ ปจจัย

จากสภาพแวดลอมท่ีบุคคลน้ันอยู ไดแก บุคคลรอบขาง กฎระเบียบหรือมาตรฐานในสังคม

น้ันๆ และวิชาชีพของบุคคล เม่ือหลอหลอมเขากับจิตลักษณะของบุคคลแลวก็จะแสดง

ออกมาเปนพฤติกรรม 

2.4 การประเมินจริยธรรมของบุคคล 

 ดังท่ีไดกลาวมาแลววาจริยธรรมของบุคคลเกิดจากกระบวนการในการตัดสินใจ 

ประกอบกับปจจัยอ่ืนๆ สงผลออกมาเปนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคล ดวยเหตุน้ีการ

ประเมินจริยธรรมโดยสวนใหญจึงมักใชการประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา 

เน่ืองจากเปนส่ิงท่ีสังเกตเห็นไดงายและสามารถจัดทําตัวชี้วัดไดสะดวกกวา โดยอาศัย

หลักการสังเกต  

งานวิจัยของ ศิริชัย นามบุรี (2549: 144) ไดมีการประยุกตทฤษฎีในเร่ืองของ

พฤติกรรมทางการศึกษาของ Benjamin S. Bloom เขามาชวยเพ่ืออธิบายวา บุคคลหน่ึง

จะมีจริยธรรมเปนอยางไร เม่ือไดรับการศึกษาหรือปลูกฝงในเร่ืองของจริยธรรม โดยการ

ประเมินจริยธรรมในแตละองคประกอบสามารถเชื่อมโยงเขากับทฤษฎีของ Bloom ดังน้ี 
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1) ดานความรูเชิงจริยธรรม ไดนําแนวคิดการวัดดานพุทธิพิสัย (cognitive 

domain) ของ Bloom อันหมายถึง การเรียนรูทางดานความคิด ความรูในการแกปญหา 

จัดเปนพฤติกรรมทางดานสมอง และสติปญญา มาใชในการสรางเคร่ืองมือประเมิน โดย 

Bloom และคณะเปนผูนําเสนอ โดยแบงการวัดออกเปน 6 ระดับ คือ 

(1) ความรู (knowledge) หมายถึง ความสามารถในการท่ีจะจดจํา 

(memorization) และระลึกได (recall) เกี่ยวกับความรูท่ีไดรับไปแลว อันไดแก ความรู

เกี่ยวกับขอมูลตางๆ ท่ีเจาะจงหรือเปนหลักท่ัวๆ ไป วิธีการ กระบวนการตางๆ โครงสราง 

สภาพของส่ิงตางๆ และสามารถถายทอดออกมาโดยการพูด เขียน หรือกิริยาทาทาง แบง

ประเภทตามลําดับความซับซอนจากนอยไปหามาก 

(2) ความเขาใจ (comprehension) หมายถึง ความสามารถในการให

ความหมาย แปล สรุป หรือเขียนเน้ือหาท่ีกําหนดขึ้นใหมได  

(3) การนําไปใช (application) หมายถึง ความสามารถในการนําวัสดุ 

วิธีการ ทฤษฏี แนวคิด มาใชในสถานการณท่ีแตกตางจากท่ีไดเรียนรูมา  

(4) การวิเคราะห (analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยก จําแนก 

องคประกอบท่ีสลับซับซอนออกเปนสวนๆ เพ่ือใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสวนยอย

ตางๆ 

(5) การสังเคราะห (synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวม 

หรือนําองคประกอบหรือสวนตางๆ เขามารวมกัน เพ่ือใหเปนภาพพจนโดยสมบูรณ เปน

กระบวนการพิจารณาแตละสวนยอยๆ แลวจัดรวมกันเปนหมวดหมู ใหเกิดเร่ืองใหมหรือ

ส่ิงใหม สามารถสรางหลักการกฎเกณฑขึ้นเพ่ืออธิบายส่ิงตางๆ ได เชน สรุปเหตุผลตาม

หลักตรรกวิทยา การคิดสูตรสําหรับหาจํานวนท่ีเปนอนุกรม 

(6) การประเมินคา (evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตัดสิน    

ตีราคาคุณภาพของส่ิงตางๆ โดยมีเกณฑหรือมาตรฐานเปนเคร่ืองตัดสิน  

2) ดานเจตคติเชิงจริยธรรม ไดประยุกตใชแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมดานจิตพิสัย 

(affective domain) อันหมายถึง การเรียนรูทางดานจิตใจท่ีแสดงออกมาในรูปของคานิยม 

เจตคติ ความสนใจ ความซาบซ้ึง พฤติกรรมดานน้ีเร่ิมจากการรับรูส่ิงแวดลอม และ

หลังจากน้ัน บุคคลจะมีปฏิกิริยาโตตอบกับส่ิงแวดลอม เม่ือมีผลปรากฏออกมาจะนําไปสู

การสรางความรูสึกท่ีดีตอส่ิงน้ัน ในท่ีสุดจะกลายเปนความคิด อุดมคติ ซ่ึงจะทําหนาท่ี



28  บทที่ 2 องคความรูดานจริยธรรม 

ควบคุมพฤติกรรมในชีวิตของบุคคลน้ันๆ แนวคิดเร่ืองจิตพิสัยน้ี Bloom ประยุกตมาจาก

การศึกษาของ Davis R. Krathwohl และคณะ ซ่ึงไดแบงพฤติกรรมดานจิตพิสัยออกเปน

ขั้นๆ ดังน้ี 

(1) การรับรู (receiving) คือความรูสึกท่ีมีตอส่ิงท่ีปรากฏใหเห็นตาม

ธรรมชาติและส่ิงเรา น่ันคือ ความสมัครใจท่ีจะรับ หรือใหความสนใจตอธรรมชาติและส่ิง

เรา จุดประสงค (objective) โดยท่ัวๆ ไปในขั้นน้ีก็คือ บุคคลมีพัฒนาการในการรับรูถึง

ความแตกตางกันของส่ิงตางๆ ท่ีผานเขามา เชน คน ส่ิงของ ผลงาน ปรากฏการณ 

(2) การตอบสนอง (responding) การตอบสนองน้ีเกี่ยวของกับพฤติกรรม

ท่ีบุคคลแสดงออกซ่ึงความสนใจตอปรากฏการณธรรมชาติอยางจริงจัง ในขั้นน้ีไมเพียงแต

การรับรูเทาน้ัน แตมีการกระทําซ่ึงเปนการสนองตอบ หรือความเต็มใจตอส่ิงท่ีเกิดขึ้น  

(3) การเห็นคุณคา (valuing) พฤติกรรมในขั้นน้ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการรูสึก

หรือสํานึกในคุณคาและแสดงออกตอปรากฏการณน้ันๆ จนกลายเปนความเชื่อ เจตคติ 

และคานิยมหรือคุณธรรม  

(4) การจัดระบบ (organization) หมายถึง การรวบรวมหรือการยอมรับใน

คุณคาเพ่ือพิจารณาความสัมพันธซ่ึงกันและกันใหเปนเร่ืองหรือระบบ หลังจากท่ีไดให

คานิยมอยางกระจัดกระจายเกี่ยวกับส่ิงตางๆ น่ันคือ การเห็นความสัมพันธของคานิยม

เหลาน้ัน และตัดสินวาคานิยมใดท่ีมีความสําคัญและมีบทบาทมากท่ีสุด  

(5) การสรางลักษณะนิสัย (characterization by a value or value 

concept) พฤติกรรมในระดับน้ี หมายถึง การท่ีคุณคา ความเชื่อ ความคิด ความรูสึก 

คานิยม ตลอดจนเจตคติในตัวบุคคล ไดถูกรวบรวมสะสมคุณคาเหลาน้ันมาเปนปรัชญา 

ทัศนะของบุคคล ความประพฤติ คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของแตละบุคคล พฤติกรรม

ระดับน้ีเปนผลของการเรียนรูทางดานจิตพิสัย (affective domain) ท่ีสูงท่ีสุด  

3) ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม ใชทฤษฎีการใชเหตุผลและระดับจริยธรรมของ 

Kolhberg ท่ีแบงเปน 3 ระดับ แตละระดับมี 2 ขั้น คือ ระดับกอนกฎเกณฑของสังคม (ขั้น

หลบหลีกการถูกลงโทษและขั้นแสวงหารางวัล) ระดับตามกฎเกณฑสังคม (ขั้นทําตามส่ิงท่ี

ผูอ่ืนเห็นชอบ และขั้นทําตามหนาท่ีตนเองในสังคม) ระดับเหนือกฎเกณฑสังคม (ขั้น

กระทําตามสิทธิอันพึงมีพึงไดของคนหมูมากและขั้นกระทําตามอุดมการณสากล)  
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4) ดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ใชแบบสังเกตบันทึกพฤติกรรม ซ่ึงมีเทคนิค

ในการสังเกต เชน การบันทึกแบบตอเน่ือง บันทึกความถี่ บันทึกความยาวนานของการ

เกิดพฤติกรรม การบันทึกระยะเวลากอนตอบสนอง การบันทึกพฤติกรรมในชวงเวลาท่ี

สนใจและการสุมบันทึกเวลาท่ีสนใจ  

ตาราง 2.1 การประเมินองคประกอบจริยธรรมโดยประยุกตใชเคร่ืองมือตางๆ 

องคประกอบ

จริยธรรม 

วัตถุประสงคและทฤษฎทีี่

เก่ียวของ 
เคร่ืองมือที่ใชวัด 

ผลของการวัดและการ

ประเมินระดับจริยธรรม 

ดานความรู เชิง

จริยธรรม 

เพื่อวัดเน้ือหาหรือความรู 

(knowledge) ไดแก

ความจํา ความเขาใจ การ

นําไปใช การวิเคราะห การ

สังเคราะหและประเมินคา

เก่ียวกับเน้ือหาของ

จริยธรรม (ใชแนวคิดของ 

Bloom วัดและประเมินดาน

พุทธพิสัย) 

แ บ บ ท ด ส อ บ เ พื่ อ วั ด

ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ จ า ก ก า ร ใ ห

ความรูเร่ืองจริยธรรมแบบ

เลือกตอบ อธิบาย เติมคํา 

หรือจับคู 

ไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ใชเพื่อ

ประเมินจัดกลุมผูเรียนวามี

ความรูความเข าใจเ ร่ือง

จริยธรรมในระดับใด  

(ต่ํามาก,ต่ํา,สูง,สูงมาก) 

ดานเจตคติ เชิง

จริยธรรม 

เพื่อวัดระดับความรูสึกทาง

จ ริยธรรมว ามี ม ากน อย

เพียงใด (ใชแนวคิดระดับ

ขั้นความรูสึกและเจตคติ 5 

ขั้นของ Bloom) 

แบบวัดดานเจตคติแบบ 

Likert  

ไดคะแนนระดับเจตคติ ใช

เพื่อประเมินจัดกลุมผูไดรับ

ความรูเร่ืองจริยธรรมวามี

เจตคติตอจริยธรรมดานน้ัน

ในระดับใด (ต่ํามาก,ต่ํา,สูง,

สูงมาก) 

ดานเหตุผลเชิง

จริยธรรม 

เพื่อวัดระดับการใชเหตุผล

ทางจริยธรรมซ่ึงเปนการวัด

การใชเหตุผลของบุคคลตอ

สถานการณที่ เปนปญหา

ทางจริยธรรม (ใชแนวคิด

ระดับเหตุผลพัฒนาการ

จริยธรรมของ Kolhberg) 

(1)  แ บ บ ท ด ส อ บ เ ชิ ง  

  สถานการณ 

(2)  การสัมภาษณโดยใช  

 สถานการณ 

(3)  ใหทํางานแกปญหา 

 โดยใชสถานการณ 

ได ค ะแนนระ ดับการ ใช

เหตุผลทางจริยธรรม ใช

เพื่ อประ เมิ นว าบุ คคลมี

ระ ดับการใช เหตุผลเชิ ง

จริยธรรมในระดับใด 

ดานพฤติกรรม

เชิงจริยธรรม 

เพื่อวัดพฤติกรรมที่บุคคล

แสดงออกทางจริยธรรมที่

สังเกตและบันทึกไดชัดเจน

วามีระดับมากนอยเพียงใด 

(ใชการวิเคราะหพฤติกรรม

ที่เกิดขึ้นจริง) 

(1) แบบสังเกตพฤติกรรม 

(2) แบบสัมภาษณ 

ไดคะแนนพฤติกรรมเพื่อใช

ป ร ะ เ มิ น ว า บุ ค ค ล มี

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมใน

ระดับใด (ต่ํามาก,ต่ํา,สูง,สูง

มาก) 

ที่มา: ปรับปรุงจาก ศิริชยั นามบุรี, 2549. 
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2.5 กฎหมายที่เก่ียวของกับจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 หากพูดถึงเร่ืองของจริยธรรม โดยสวนใหญแลวยอมนึกถึงส่ิงท่ีเปนนามธรรม หรือ

จิตสํานึกในความถูกตองดีงาม แมจะมีความพยายามในการกําหนดขอบเขตของจริยธรรม

ใหมีความเปนรูปธรรมมากขึ้นแลว ก็ยังไมสามารถท่ีจะกอใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันได 

จึงทําใหเกิดปญหาในเร่ืองของการตีความและวินิจฉัยจริยธรรมของบุคคล รวมไปถึงการ

ประเมินสถานภาพทางจริยธรรมดวยวาลักษณะพฤติกรรมแบบใดจึงถือวาเปนการละเมิด

จริยธรรม และเม่ือละเมิดแลวมีความรายแรงในระดับใด ดวยเหตุน้ีจึงสมควรท่ีจะตองทํา

ความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางกฎหมายซ่ึงเปนส่ิงท่ีกําหนดพฤติกรรมของบุคคลกับ

จริยธรรมอันเปนลักษณะของความถูกตองดีงาม เพ่ือใหการประเมินจริยธรรมเปนไปอยาง

ถูกตองเหมาะสม  

2.5.1 ความแตกตางระหวางจริยธรรมและกฎหมาย 

ท้ังจริยธรรมและกฎหมายโดยหลักการแลวตางก็เปนเคร่ืองมือท่ีมนุษยสรางขึ้นมา

เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม (จินตนา บุญบงการ, 2553: 27) แตส่ิงท่ีแตกตาง

กันอยางเห็นไดชัดคือเร่ืองของการระบุลักษณะส่ิงท่ีถูกและส่ิงท่ีผิด โดยกฎหมายจะระบุไว

อยางชัดเจนวาการกระทําอยางใดท่ีถือวาเปนความผิด พรอมท้ังมีบทลงโทษเพ่ือบังคับให

บุคคลตองปฏิบัติตามอยางเด็ดขาด หามมีการฝาฝน แตจริยธรรมจะไมมีการระบุไวอยาง

ชัดเจน โดยเปนเพียงแคส่ิงท่ีบุคคลจะรับผิดชอบในการทําส่ิงท่ีถูกและหลีกเล่ียงการกระทํา

ท่ีผิด ดวยเหตุน้ีสภาพบังคับระหวางจริยธรรมและกฎหมายจึงมีความแตกตางกัน อยางไร

ก็ตาม สังคมท่ีมีสภาพบังคับของจริยธรรมสูงกวากฎหมายจะสามารถอยูรวมกันไดอยาง

เปนปกติสุขมากกวาสังคมท่ีเนนหนักไปในดานกฎหมายเพียงอยางเดียว กลาวคือ

กฎหมายจะเปนเคร่ืองควบคุมความประพฤติของบุคคลภายนอก แตจริยธรรมจะเนนการ

ควบคุมพฤติกรรมจากภายใน หากสังคมใดมีแตความเขมแข็งทางดานกฎหมาย แมไมมี

คดีความตางๆ เกิดขึ้น แตบุคคลในสังคมน้ันก็อาจไมมีความเมตตากรุณาตอกัน จากความ

แตกตางของจริยธรรมและกฎหมายซ่ึงมีผูใหความเห็นไวดังกลาว สามารถสรุปไดดังน้ี 

(ตาราง 2.2) 
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ตาราง 2.2 ความแตกตางระหวางจริยธรรมและกฎหมาย 

ประเด็นความแตกตาง จริยธรรม กฎหมาย 

1. การระบุรูปแบบพฤติกรรม ไมชัดเจน ขึ้นอยูกับการตีความ ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 

2. สภาพบังคับ ไมมีสภาพบังคับ ขึ้นอยูกับ

วิจารณญาณของบุคคล 

มีสภาพบังคบั                                      

ทุกคนตองปฏิบตัิตาม 

3. บทลงโทษ ไมมบีทลงโทษทีช่ัดเจน แตจะมี

ลักษณะของการลงโทษทางสังคม 

(social sanction)  

มีการกําหนดโทษไวอยางชัดเจน

วาการกระทําแบบใดเปนความผดิ

และโทษที่ตองไดรับ 

4. จุดมุงหมาย มุงควบคุมจิตสํานึก  

เปนมาตรฐานทางความคิดในการ

ตัดสินใจกระทําการใดๆ ของ

บุคคล 

มุงควบคุมพฤติกรรมของบุคคล 

เพื่อใหเกิดการอยูรวมกัน 

อยางเปนสุขในสังคม 

5. การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงไดงาย ขึ้นอยูกับ

สภาพแวดลอมของแตละสังคม 

เปล่ียนแปลงยาก 

ตองมีการใชอํานาจรัฐในการ

พิจารณา 

จากความแตกตางระหวางจริยธรรมและกฎหมาย จินตนา บุญบงการ (2553: 27-

28) ไดใหความเห็นไววากฎหมายอยางเดียวไมเพียงพอตอการควบคุมพฤติกรรมของ

บุคคล เน่ืองจากกฎหมายไมสามารถบังคับใชกับเร่ืองไดทุกเร่ือง จําตองมีจริยธรรมมา

สนับสนุน ขณะท่ีบวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2553) ไดใหความเห็นอีกแนวทางหน่ึงวาบางคร้ัง

กฎหมายก็มีสวนสงเสริมจริยธรรม ในกรณีท่ีความถูกตองกับประเพณีบางอยางเกิดความ

ขัดแยงกัน กฎหมายจะชวยทําใหเกิดความเรียบรอยและสรางบรรทัดฐานใหม โดยการลาง

ประเพณีท่ีขัดแยงน้ันออกไป  

ดวยเหตุน้ีเร่ืองของจริยธรรมกับกฎหมายแมจะมีความแตกตางกันบางแตก็มีสวนท่ี

สนับสนุนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงในปจจุบันเราจะเห็นไดวาหลายประเทศไดนําหลักจริยธรรมและ

กฎหมายมาประยุกตเขาดวยกัน อันเปนท่ีมาของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับจริยธรรม  
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2.5.2 กฎหมายเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาขาราชการ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของจริยธรรม จะเห็นไดวาจริยธรรมในตัว

บุคคลประกอบไปดวยองคประกอบมากมายท้ังในสวนของปจจัยท่ีกอใหเกิดจริยธรรม ไม

วาจะเปนปจจัยภายใน (อายุ สติปญญา สภาพจิตใจ) และปจจัยภายนอก (กฎหมาย 

ศาสนา สังคม ผลประโยชน) ปจจัยเหลาน้ีลวนสงเสริมใหบุคคลเกิดสภาพของคุณธรรม

จริยธรรมขึ้นไมวาจะเปนในรูปแบบท่ีเปนนามธรรม (ความยับยั้งชั่งใจ จิตสํานึก) และ

จริยธรรมท่ีเปนรูปธรรม (พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เชน ความซ่ือสัตยสุจริต ความเสียสละ 

ความรับผิดชอบ ฯลฯ) ดวยเหตุน้ีการจะพัฒนาความมีคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล 

จะตองพัฒนาท่ีตัวปจจัย ขณะเดียวกันหากจะสังเกตหรือประเมินความมีจริยธรรมของ

บุคคลก็ตองดูท่ีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา  

เคร่ืองมือหน่ึงท่ีไดมีการนํามาใชในการกําหนดรูปแบบความมีคุณธรรมจริยธรรม

ของบุคคล ก็คือกฎหมาย ซ่ึงโดยสภาพแลว กฎหมายจะมีลักษณะบังคับและมีบทลงโทษ

แกบุคคลท่ีกระทําการละเมิดหรือไมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ดวยเหตุน้ี

กฎหมายจึงเปนปจจัยหน่ึงท่ีกอใหเกิดความรูสึกเกรงกลัว ความยับยั้งชั่งใจ และชวย

ควบคุมพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของบุคคลได อยางไรก็ตาม กฎหมายเปนเพียงเคร่ืองมือ

หน่ึงท่ีสนับสนุนใหบุคคลมีคุณธรรมจริยธรรมดวยการบังคับ จึงไมสามารถสรางเสริม

พฤติกรรมหรือทัศนคติเชิงจริยธรรมไดในระยะยาว ดังท่ีดวงเดือน พันธุมนาวิน (2550: 

24) ไดอธิบายไววา กฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นในสังคมน้ัน มักจะไมมีอิทธิพลโดยตรงตอ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคล แตสวนใหญกฎหมายจะสงอิทธิพลผานจิตใจของบุคคล

โดยจิตใจเปนเคร่ืองกล่ันกรอง หักเห เพ่ิมหรือลดอิทธิพลของกฎหมาย ท่ีมีตอบุคคลได

มากกวา จึงอาจกลาวไดวา กฎหมายแมไมสามารถสงเสริมใหบุคคลมีคุณธรรมจริยธรรม

ไดในระยะยาวแตก็มีความจําเปนท่ีจะตองจัดใหมีบทบัญญัติแหงกฎหมายไว เพ่ือชวย

ประคับประคองสังคมไมใหเกิดการกระทําท่ีเปนการละเมิดตอสิทธิ ชีวิตและทรัพยสินของ

บุคคลอ่ืน 

สําหรับขาราชการ ท่ีมีหนาท่ีในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือประโยชนของ

ประชาชน และมีความใกลชิดตอการใชทรัพยากรสาธารณะ ย่ิงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ี

จะตองสงเสริมและพัฒนาใหมีคุณธรรมจริยธรรมมากกวาบุคคลท่ัวไป เน่ืองจากหากมีการ
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ละเมิดจริยธรรมของขาราชการ ไมวาจะเปนการประพฤติตนไมเหมาะสม การทุจริต               

คอรรัปชัน หรือการมีผลประโยชนทับซอน ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมในวงกวาง 

กฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมท้ังท่ีเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษรจึงมี

ความจําเปนอยางมากในการควบคุมพฤติกรรมของขาราชการ ควบคูไปกับการสงเสริม

และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในดานอ่ืนๆ ท้ังน้ีมีแนวโนมวาหลายประเทศไดมุงเนนใหมี

การจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมท่ีเปนลายลักษณอักษรมากขึ้น เน่ืองจากพัฒนาการ

ทางดานสังคม องคการและแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพตางๆ มีการพัฒนาไปมาก การจะ

วินิจฉัยวาการกระทําใดเปนการขัดตอจริยธรรมยอมกระทําไดลําบาก จึงสมควรท่ีกฎหมาย

จะตองมีกรอบของการพิจารณาใหชัดเจน 

ในสวนของประเทศไทยก็ไดมีการบัญญัติเร่ืองของจริยธรรมขาราชการเอาไวใน

รัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทในการจัดระเบียบและโครงสรางตางๆ ของประเทศ 

โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดเอาไววา ใหสวน

ราชการจัดทําประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมขึ้น ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 ก็ไดกําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญ

ตองรักษาจรรยาขาราชการในเร่ืองตางๆ ตามท่ีกําหนดไว นอกจากน้ียังมีบทบัญญัติแหง

กฎหมายท่ีไมเกี่ยวของกับจริยธรรมโดยตรงแตก็ถือเปนสวนหน่ึงของจริยธรรมขาราชการ

พลเรือน ไดแก กฎหมายวาดวยเร่ืองวินัยขาราชการ กฎหมายอาญาในเร่ืองความประพฤติ

มิชอบของเจาหนาท่ีรัฐและกฎหมายวาดวยการปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กฎหมาย

เหลาน้ีแมจะมีมากอนประมวลจริยธรรม แตก็ลวนเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในการกําหนด

รูปแบบพฤติกรรมท่ีละเมิดตอจริยธรรมของขาราชการ ท่ีเปนเชนน้ีก็เพราะในอดีต

กฎหมายเหลาน้ีมีความเพียงพอตอการบังคับใชและควบคุมขาราชการใหประพฤติปฏิบัติ

ตนอยางถูกตองเหมาะสมได แตเม่ือสังคมและวิทยาการตางๆ พัฒนาขึ้นการจําแนก

พฤติกรรมท่ีละเมิดตอจริยธรรมก็มีความยากลําบากขึ้นดังท่ีกลาวมาแลว จึงกําหนดใหมี

การจัดทําประมวลจริยธรรมขึ้นในภายหลัง อีกเหตุผลหน่ึงก็คือกฎหมายเหลาน้ีมีลักษณะ

บังคับโดยท่ัวไป และเปนการกําหนดถึงลักษณะของการกระทําท่ีเปนความผิด โดยเนนท่ี

การปราบปรามหรือมาตรการลงโทษภายหลังจากท่ีมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแลว 

ขณะท่ีประมวลจริยธรรมนอกจากจะมีเร่ืองของวินัยและบทลงโทษแลว ยังมีขอแนะ
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แนวทางในการประกอบวิชาชีพของแตละสาขาวิชาชีพ ซ่ึงมีความแตกตางกันออกไป ท้ัง

ยังมีความละเอียดออนกวากฎหมายท่ีใชอยูโดยท่ัวไป (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2551: 17)  

กลาวโดยสรุป กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรมถูกสรางขึ้นมาในฐานะเคร่ืองมือ

หน่ึงท่ีจะชวยสงเสริม และสนับสนุนการควบคุมความประพฤติปฏิบัติของบุคคลใหเปนไป

อยางถูกตองเหมาะสมตามหลักของความมีคุณธรรมจริยธรรม โดยการระบุถึงลักษณะเชิง

รูปธรรมของพฤติกรรมท่ีสอดคลองกันระหวางหลักของศีลธรรม จารีตประเพณี วิชาชีพ 

และการยอมรับรวมกันของสังคม ดวยเหตุน้ี บทบัญญัติแหงกฎหมายจึงอาจนํามาใชเปน

ตัวชี้วัดหน่ึงในการประเมินความมีจริยธรรมของบุคคลได อยางไรก็ตาม กฎหมายเปน

เพียงแคปจจัยท่ีกอใหเกิดความมีคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลในสภาพบังคับ ไมสามารถ

พัฒนาบุคคลใหเกิดจิตใจท่ีมีคุณธรรมไดอยางยั่งยืน  

 2.5.3 ที่มาและสาระสําคัญของประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

ดังท่ีไดกลาวมาแลววารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได

กําหนดเอาไวใหสวนราชการจัดทําประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมขึ้น และ

มอบหมายใหผูตรวจการแผนดิน มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 279 วรรค 3 และมาตรา 280    

อันนําไปสูการกําหนดคานิยมหลัก 9 ประการเพ่ือใหเปนมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ดังน้ี  

1) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  

2) การมีจิตสํานึกท่ีด ีซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ  

3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี

ผลประโยชนทับซอน  

4) การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย  

5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือก

ปฏิบัติ  

6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง  
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7) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ

ตรวจสอบได  

8) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ  

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนหรือ ก.พ. ในฐานะองคกรกลางท่ีดําเนินการ

ในเร่ืองการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดนําคานิยมหลักท้ัง 9 ประการ

ขางตนมาเปนแนวทางในการกําหนดประมวลจริยธรรมของขาราชการพลเรือน โดยเห็นวา

ขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติราชการแผนดินในสวนท่ีตน

รับผิดชอบใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน การใชอํานาจของขาราชการพลเรือนจึงตอง

มีคุณธรรม หรือการอันพึงทํา อันจะนําไปสูการเกิดประโยชนแกสวนรวมและตนเอง 

ศีลธรรมหรือการอันพึงเวน เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเปน

จริยธรรมและจรรยาอันเปนความประพฤติท่ีดีงาม สมกับความเปนขาราชการ โดย

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 16 กันยายน พุทธศักราช 

2552 ไดกําหนดลักษณะพฤติกรรมท้ังท่ีเปนขอพึงกระทําและขอหามกระทําตามหลัก

จริยธรรม รวมถึงการระบุกลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรมเอาไว ประมวล

จริยธรรมฉบับน้ีมีท้ังหมด 24 ขอ ซ่ึงอาจแบงเน้ือหาออกเปน 3 สวนใหญๆ พรอม

สาระสําคัญโดยสรุปไดดังน้ี  

2.5.3.1 ลักษณะจริยธรรมของขาราชการพลเรือน (ขอ 3 - 12) ในสวน

น้ีเปนการระบุถึงขอพึงปฏิบัติและขอหามตางๆ ท่ีขาราชการพลเรือนควรยึดถือท้ังในการ

ปฏิบัติหนาท่ีและพฤติกรรมสวนบุคคล โดยการแปลงคานิยมหลัก 9 ประการท่ีกําหนดขึ้น

โดยผูตรวจการแผนดินใหมีความเปนรูปธรรมพรอมท้ังจําแนกเปนลักษณะตางๆ ใหชัดเจน

ยิ่งขึ้น อันไดแก 

• การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบไปดวย การปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา หากพบเห็นพฤติการณท่ีขัดตอประมวลจริยธรรม 

พึงดําเนินการยับยั้งหรือทักทวง 
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• การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ ประกอบดวย การมี

ความรับผิดชอบตอหนาท่ี โดยอุทิศตนเพ่ืองานอยางเต็มกําลังความสามารถไมละเวน

หนาท่ีโดยไมมีเหตุผลอันสมควร รวมถึงการรับผิดชอบตอความผิดพลาดอันเกิดจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

• การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไม

มีผลประโยชนทับซอน ประกอบดวยการไมนําความสัมพันธสวนตัวมาเปนการเลือกปฏิบัติ 

และไมใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนของตนเองหรือพวกพอง รวมถึงกรณีท่ีมี

ความขัดแยงระหวางประโยชนสวนตนหรือกลุม ตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ 

• การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย ประกอบดวย

การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด ไมยอมใหบุคคลอ่ืนนําชื่อหรือตําแหนง

ของตนไปกระทําการเพ่ือเล่ียงกฎหมาย ท้ังยังตองยับยั้งหรือทักทวงเม่ือมีพฤติการณท่ีอาจ

ละเมิดตอกฎหมาย 

• การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือก

ปฏิบัติ ประกอบไปดวยการบริการท่ีคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ

บุคคล การใหบริการดวยอัธยาศัยอันดีอยางเทาเทียมกัน รวมไปถึงการวางตัวเปนกลาง

ทางการเมือง โดยไมวิพากษวิจารณหรือใหความเห็นอันกระทบตอความเปนกลางทางการ

เมือง  

• การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไม

บิดเบือนขอเท็จจริง ประกอบดวยการใชและรักษาขอมูลของทางราชการอยางถูกตอง

เหมาะสมตามอํานาจหนาท่ี ไมใชขอมูลของทางราชการเพ่ือประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจาก

น้ี รวมถึงการใหขอมูลและชี้แจงแกประชาชนอยางถูกตอง ทันการณในขอมูลท่ีสามารถ

เปดเผยได 

• การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ

ตรวจสอบได ประกอบดวยการปฏิบัติงานท่ีมุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 



บทที่ 2 องคความรูดานจริยธรรม  37 

โดยการใชทรัพยากรของทางราชการอยางคุมคา ระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรฐาน

คุณภาพอยางเครงครัด 

• การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ประกอบดวยการจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ สนับสนุนการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยไมยอมใหมีการนําระบอบการ

ปกครองอ่ืนเขามาใชในประเทศไทย 

• การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ ประกอบดวยการดํารงตน

เปนแบบอยางท่ีดี การยกยองและสนับสนุนผูมีความประพฤติท่ีดี โดยผูบังคับบัญชาตอง

ปกครองลูกนองอยางเปนธรรม อีกท้ังไมประพฤติตนใหเปนท่ีเส่ือมเสียแกวงราชการ

โดยรวม 

2.5.3.2 การจัดต้ังองคการเพ่ือคุมครองจริยธรรม ในสวนน้ีเปนการ

จัดต้ังหนวยงานตางๆ เพ่ือเขามาทําหนาท่ีกํากับดูแลและวินิจฉัยการดําเนินการตาม

ประมวลจริยธรรม รวมท้ังการกําหนดบทบาทและอํานาจในการควบคุมดูแลดานจริยธรรม

ขององคการดังกลาวขางตน ซ่ึงประกอบไปดวยองคการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

เชน คณะกรรมการจริยธรรม ผูบังคับบัญชาในสวนราชการ และกลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

2.5.3.3 ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม ในสวนน้ี เปนการระบุถึง

สภาพบังคับของประมวลจริยธรรม ท่ีกําหนดใหการละเมิดประมวลถือเปนความผิดทาง

วินัย พรอมท้ังระบุแนวทางการดําเนินการและการพัฒนาจริยธรรมใหแกขาราชการ              

พลเรือนตอไป 

 2.5.4 ที่มาและสาระสําคัญของขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ 

แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับจรรยาขาราชการน้ัน เปนการประยุกตมาจากแนวคิดสอง

แนวคิดท่ีมีความคลายคลึงกันน้ันคือเร่ืองของ จริยธรรมในการทํางาน (work ethics) อัน

หมายถึง คุณความดีท่ีบุคคลยึดเปนขอปฏิบัติในการทํางาน เปรียบเสมือนกฎหมายท่ีใช

บังคับพฤติกรรมของบุคคลโดยท่ัวไป ผูประกอบอาชีพเองก็ควรมีมาตรฐาน คุณธรรม และ

จริยธรรม (code of ethics) เพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพวาควรปฏิบัติหนาท่ี
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อยางไรจึงมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรดํารงตนในสังคมอยางไรจึงมีความเหมาะสม เพ่ือ

รักษาไวซ่ึงเกียรติภูมิแหงอาชีพ ซ่ึงในความหมายน้ี ถือเปน Ethical Standard คือ การ

แสวงหาความดีท่ีควรยึดถือวาควรเปนอยางไร และนํามาใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติมี

ความหมายครอบคลุมกวางขวางกวากฎหมายและกฎระเบียบ แตมีจุดออนคือ ขาดบท

บังคับการลงโทษเม่ือมีการละเมิดซ่ึงแตกตางจากหลักการของกฎหมาย (ดวงเดือน  

พันธุมนาวิน, 2551: 8) สวนอีกแนวคิดหน่ึงคือเร่ืองของจรรยาบรรณ อันเปนมาตรฐาน

ความประพฤติหรือศีลธรรมแหงวิชาชีพท่ีบุคคลใชเปนแนวทางในการคิด เขาใจ พูด และ

ปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังมีการประยุกตหลักการของวิชาชิพนิยม (professionalism) ซ่ึง

หมายถึงองคความรูหรือความรอบรูเกี่ยวกับอาชีพของคนกลุมใดกลุมหน่ึง โดยท่ีคน

เหลาน้ันเห็นวามีคาและพยายามผลักดันใหสาธารณชนยอมรับสถานภาพอาชีพของตน 

ท้ังน้ีในหลักการของวิชาชีพนิยมไดมีการพูดถึงเร่ืองจรรยาบรรณไวในเกณฑการจําแนก

ลักษณะงานท่ีเปนวิชาชีพนิยมของ H.Wilensky และของ G.Ritzer and H.M Trice     

(ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2540: 26) วางานท่ีจะเปนวิชาชีพนิยมไดน้ันตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

หรือมาตรฐานความประพฤติทางวิชาชีพ และจะตองมีการประพฤติปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพน้ันๆ  

ดวยเหตุน้ี เร่ืองของจรรยาขาราชการจึงถูกนํามาประยุกตใชในองคการภาครัฐ

อยางกวางขวางในหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยก็ไดมีการรับเอาแนวคิดดังกลาว

มากําหนดเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ 

2.5.4.1 จรรยาขาราชการในประเทศไทย  

หนวยงานภาครัฐของไทยไดบรรจุเร่ืองของจรรยาขาราชการเอาไวใน

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2535 มาตรา 91 โดยบัญญัติไว

วา “ขาราชการพลเรือนสามัญตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง

ราชการ และจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนตามขอบังคับท่ี ก.พ. กําหนด ซ่ึงทาง 

ก.พ.ไดออกขอบังคับ ก.พ.วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2537 

เพ่ือกําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมของจรรยาขาราชการ โดยแบงออกเปน 4 ดานใหญๆ 

คือ 
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1) จรรยาบรรณตอตนเอง คือ ขาราชการพลเรือนพึงเปนผูมีศีลธรรม

อันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ โดยใชวิชาชีพในการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ มีทัศนคติท่ีดี และ

พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และทักษะ ใน

การทํางานเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2) จรรยาบรรณตอหนวยงาน คือ ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาท่ี

ราชการดวยความสุจริต ปราศจากอคติ อยางเต็มกําลังความสามารถ มีความรอบคอบ 

รวดเร็ว โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ และประชาชนเปนสําคัญ นอกจากน้ีควร

เปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มท่ี อีกท้ัง

ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด 

3) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน 

คือ ขาราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือ

ชวยเหลือกลุมงานของตนท้ังในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางาน และการแกปญหา

รวมกัน โดยปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงานดวยความสุภาพ

มีนํ้าใจ และมนุษยสัมพันธอันดีดวยหลักการและเหตุผลท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

4) จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม คือ ขาราชการพลเรือนพึง

ใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีนํ้าใจ และ

ใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพออนโยน โดยละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด จากผูมา

ติดตอราชการหรือผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการน้ัน  

ภายหลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พุทธศักราช 2551 ไดมีการบัญญัติใหขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการ

ในเร่ืองตางๆ ดังน้ี (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2551: 21-22) 

1) การยึดม่ัน และยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกตอง หมายถึง การปฏิบัติหนาท่ี

ของขาราชการท่ีกลาตานทานกับอิทธิพลหรือผลประโยชนท้ังท่ีมาจากภายในหนวยงาน

เอง หรือจากภายนอก ท่ีจะทําใหขาราชการผูน้ันปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบกฎเกณฑ 

หรือหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของตน กลาท่ีจะพูดและกระทําเพ่ือรักษาผลประโยชนของ

สวนรวม เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีไมถูกตอง และพยายามหลีกเล่ียงไปจากสถานการณท่ี
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เส่ียงตอการกระทําผิด ซ่ึงรวมถึงการหาความชวยเหลือจากผูมีอํานาจมากกวาเพ่ือปองกัน

ไมใหเกิดสถานการณท่ีไมถูกตองขึ้น 

2) ความซ่ือสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ หมายถึง การท่ีขาราชการ

ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยการทุมเทกําลังกาย สติปญญา และเวลาใหแก

ทางราชการ ปฏิบัติงานไดสําเร็จตรงตามกําหนดเวลา และตรงตามการนัดหมาย มีความ

เสียสละในการปฏิบัติงานท่ีบางคร้ังอาจตองปฏิบัตินอกเหนือจากหนาท่ีหรือเวลาราชการ 

ท้ังน้ีเพ่ือผลประโยชนของทางราชการหรือประชาชน ไมนําทรัพยากรของทางราชการมา

ใชเปนของสวนตัว และแสดงพฤติกรรมท่ีคงไวซ่ึงเกียรติของขาราชการ โดยไมโอนออนตอ

ความทุจริตหรือผูมีอิทธิพล 

3) การปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

หมายถึง การท่ีขาราชการปฏิบัติงานอยางมีแผนการดําเนินงาน ระบุขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานชัดเจน มีการต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน สามารถอธิบายไดในส่ิงท่ีตนปฏิบัติ

อยางตรงไปตรงมา ในการทํางานเก็บหลักฐานไวพรอมเพ่ือรับการตรวจสอบ ผูท่ีมีหนาท่ี

จัดหาขอมูล มีการจัดหาขอมูลจากหลายแหลงเพ่ือประโยชนตอการทํางาน และ

ประกอบการตัดสินใจอยางยุติธรรม และมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบงายตอการ

ตรวจสอบ อํานวยความสะดวกตอผูมาตรวจสอบ ท้ังจากหนวยงานภายใน หนวยงาน

ภายนอก และจากประชาชน มีการดําเนินการเพ่ือใหประชาชนสามารถรับรูขอมูลของ

หนวยงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร รวมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดง

ความคิดเห็นและรองเรียนได 

4) การปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม หมายถึง 

การท่ีขาราชการปฏิบัติหนาท่ีหรือใหบริการแกผูมารับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไม

แบงแยกวาเปนขาราชการหรือคนท่ัวไป ไมแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ระดับความรูและความใกลชิด ใหบริการดวยความสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว ทันกับ

สถานการณ อยางมีนํ้าใจเมตตากรุณา และเอ้ือเฟอ กรณีมีเหตุจําเปนหรือเหตุฉุกเฉินท่ี

ตองบริการใหผูใดกอน ก็สามารถอธิบายเหตุผลใหผูรับบริการคนอ่ืนทราบท่ัวกัน 

5) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง การปฏิบัติงานของขาราชการ

ท่ีมุงใหเกิดความสําเร็จในงาน โดยคํานึงถึงผลลัพธของงานเปนหลัก ซ่ึงแสดงออกโดยการ
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ต้ังเปาหมายในการปฏิบัติงาน ท้ังเปาหมายใหญและแยกออกเปนเปาหมายยอย มีการจัด

สภาพท่ีจะเอ้ือตอความสําเร็จในงาน และขจัดสภาพท่ีขัดขวางการทํางานใหสําเร็จ รวมถึง

การฟนฝาอุปสรรคทุกอยางท่ีขวางกั้น ปฏิบัติงานอยางรอบคอบ โดยใชทรัพยากรอยาง

ประหยัดและคุมคา ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ วิธีการและเวลา 

มีการประเมินติดตามการปฏิบัติงานเปนระยะ และมีการปรับปรุงงานท่ีทําและกระบวนการ

ทํางานเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในท่ีสุดสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย 

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาจากองคประกอบความจําเปนของสังคมไทยในการ

แกไขวิกฤตของสังคมและบริบทของสังคมไทยท่ีควรสงเสริมใหเกิดการประพฤติปฏิบัติ

ตาม จึงไดเพ่ิมคานิยมอีก 2 ประการ และใหหนวยงานแตละหนวยจัดทําขอบังคับจรรยา

ขาราชการท่ีสอดคลองกับลักษณะหนวยงานของตน โดยยึดถือคานิยมท้ังหมดรวม 7 ขอ 

ซ่ึงคานิยมท่ีเพ่ิมขึ้นมาอีก 2 ประการ ไดแก  

1) คานิยมความเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศหมายถึง การเปน

ประชาชนชั้นดีกระทําพฤติกรรมท่ีมีผลทําใหเกิดประโยชนและความสงบสุขแกสวนรวม 

2) คานิยม การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 

การดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก “ความพอเพียง” ซ่ึงประกอบดวย 3 องคประกอบท่ีสัมพันธกัน

คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัวและองคประกอบท้ังสามจะ

เกิดขึ้นไดดวยเงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขการดํารงชีวิตดวยความขยัน อดทน มีสติ และ

ปญญา รวมท้ังเงื่อนไขความรู 

2.5.4.2 จรรยาขาราชการในตางประเทศ 

ในตางประเทศเร่ืองของวิชาชีพนิยมถือวามีความสําคัญอยางมาก โดยแต

ละวิชาชีพตางก็มีมาตรฐานและกฎเกณฑเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในกลุมอยาง

เครงครัด ในสวนของขาราชการก็มีกฎเกณฑของตนเองเชนเดียวกัน ซ่ึงไดมีการระบุไวใน

หลักจรรยาบรรณของประเทศตางๆ ดังน้ี (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2540: 41) 

1) จรรยาบรรณของขาราชการรัฐบาลกลางสหรัฐ ไดใหความสําคัญใน

เร่ืองของความเปนขาราชการ โดยระบุไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักจรรยาขาราชการ

วาอาชีพขาราชการเปนอาชีพท่ีประชาชนไวเน้ือเชื่อใจ ขาราชการจึงตองมีความจงรักภักดี

ตอรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักจรรยาบรรณเหนือผลประโยชนสวนตัว อีกท้ังยังได
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กําหนดรูปแบบความประพฤติเอาไวเพ่ือใชเปนหลักในการปฏิบัติ เชน การไมนําเอา

ขาวสารทางดานการเงินของราชการมาใชเพ่ือประโยชนของตน การไมรับของขวัญหรือ

ส่ิงของท่ีมีคาจากผูท่ีมาติดตอหนวยงาน การไมมีผลประโยชนท่ีขัดแยงกับการปฏิบัติ

หนาท่ี การไมใชหนวยงานของตนเพ่ือประโยชนสวนตัว นอกจากน้ีขาราชการยังตอง

ปฏิบัติงานดวยความเท่ียงธรรม โดยปกปองดูแลทรัพยสินของทางราชการและหลีกเล่ียง

การกระทําตางๆ ท่ีสอไปในทางละเมิดกฎหมายหรือมาตรฐานทางจรรยาบรรณ ท้ังน้ีใหมี

การจัดต้ังสํานักงานจรรยาบรรณของรัฐบาล (Office of Government Ethics) ขึ้นเพ่ือ

กํากับดูแลใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

2) จรรยาบรรณของขาราชการรัฐบาลกลางอังกฤษ (nolan principle) 

ไดมีการระบุหลักสําคัญเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติของรัฐบาลเอาไว 6 ประการ ไดแก ความ

ซ่ือตรง (Integrity) ความแมนยํา/ไมเลือกปฏิบัติ/เปนไปตามระบบคุณธรรม (objectivity) 

ความซ่ือสัตยสุจริต (honesty) ความโปรงใส (openness) ความพรอมท่ีจะใหผู อ่ืน

ตรวจสอบ/ภาระท่ีตองชี้แจง (accountability) และภาวะผูนํา (leadership) โดยเฉพาะผูนํา

ทางศีลธรรม 

3) จรรยาบรรณของขาราชการออสเตรเลีย จะมีหลักจรรยาบรรณท่ี

ควรยึดถือปฏิบัติใน 5 ดานหลักๆ ดังน้ี 

(1) จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวกับการรับใชรัฐบาล เปนจรรยาบรรณใน

เร่ืองของการสนองตอบนโยบายและการวางตัวเปนกลางทางการเมือง พรอมท้ังรับผิดชอบ

เม่ือเกิดขอผิดพลาดหรือพรอมใหฝายตางๆ เขามาตรวจสอบ 

(2) จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวกับการรับใชสาธารณชน เปนจรรยาบรรณ

ในเร่ืองการปฏิบัติตอประชาชนหรือฝายอ่ืนๆ ดวยความสุภาพ โดยคํานึงถึงสิทธิและหนาท่ี 

เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชน รวมถึงดําเนินการดวยความยุติธรรมเสมอ

ภาคกัน 

(3) จรรยาบรรณเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล วิชาชีพนิยม 

และความซ่ือสัตยสุจริต เปนจรรยาบรรณในเร่ืองของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ดวยทักษะท่ีชํานาญ ไมเลือกปฏิบัติ ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ในดานขอมูลขาวสารก็ตอง
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ปฏิบัติตอขอมูลของทางราชการโดยไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับแกบุคคลภายนอกและ

ไมใชขอมูลขาวสารของทางราชการไปในทางท่ีผิด 

(4) จรรยาบรรณเกี่ยวกับผลประโยชนขัดกัน เปนจรรยาบรรณท่ี

ขาราชการพึงหลีกเล่ียงการกระทําท่ีจะทําผลประโยชนสวนตัวขัดแยงกับผลประโยชนทาง

ราชการ รวมถึงการรับของขวัญหรือส่ิงตอบแทนอ่ืนๆ เชน การไมดํารงตําแหนงใน

บริษัทเอกชน ภายหลังเกษียณอายุ 

(5) จรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เปนจรรยาบรรณในเร่ือง

การประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมในหนาท่ี เชน ไมเสพสุราในสถานท่ีราชการ ไมขมขู

ขาราชการดวยกัน การไมนําเร่ืองไมดีไมงามในหนวยงานไปเปดเผย รวมไปถึงเร่ืองการ

ทุจริตท่ีจะตองถูกลงโทษทางวินัย หรือตองรายงานตอผูบังคับบัญชา 

 2.5.5 กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของกับจริยธรรมขาราชการ 

นอกจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

หมวด 13 มาตรา 279 ท่ีระบุไววามาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีจัดทําขึ้น 

โดยจะตองมีกลไกและระบบการดําเนินงานเพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

อันเปนท่ีมาของการจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการพลเรือน รวมถึงขอบังคับ

เกี่ยวกับจรรยาขาราชการซ่ึงมีสาระสําคัญโดยสรุปดังท่ีกลาวมาแลวน้ัน ยังพบวาเร่ือง

จริยธรรมไดถูกบรรจุเอาไวในกฎหมายอ่ืนๆ อีกมากมายท้ังท่ีเกี่ยวของโดยตรงและโดย

ออม รวมถึงแนวนโยบายตางๆ ของรัฐ ท้ังน้ีก็เพ่ือใหการบังคับใชและควบคุมพฤติกรรม

ของขาราชการเปนไปอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม อันจะนําไปสูการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ชวยรักษาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน โดยแนวคิดเร่ือง

จริยธรรมไดถูกบรรจุเอาไวในกฎหมายและแผนงานตางๆ ดังน้ี 

2.5.5.1 แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2551-2554) ไดกําหนด

เปาหมายเชิงนโยบายใหระบบการบริหารงานภาครัฐสามารถอํานวยความสะดวกและ

ใหบริการแกประชาชน รวมท้ังยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลใหเปนท่ียอมรับ

ของประชาชนโดยกําหนดกลยุทธ 3 ดาน ไดแก (สีมา สีมานันท และชมนาด พงศพนรัตน, 

2551: 83) 
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1) การเสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกขาราชการ

และเจาหนาท่ีของรัฐ และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 

2) การสนับสนุนความเขมแข็งภาคประชาชนโดยการสรางเครือขาย

กลไกการตรวจสอบภาคประชาชน 

3) การพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรม เพ่ิม

ประสิทธิภาพ กลไกการตรวจสอบภาครัฐ เกณฑสากล เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณของ

ประเทศ และการยอมรับจากนานาประเทศ 

2.5.5.2 นโยบายรัฐบาล ไดกําหนดใหสํานักงาน ก.พ.รับผิดชอบในภารกิจ

สําคัญ 2 ประการ คือ (สีมา สีมานันท และชมนาด พงศพนรัตน, 2551: 83) 

1) การเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานและการมีสวนรวมใน

การตอตานการทุจริตเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

2) การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาจรรยาของ

ขาราชการ 

2.5.5.3 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2551 

ไดกําหนดแนวทางในการควบคุมพฤติกรรมของขาราชการเอาไวหลักๆ 2 เร่ือง คือ วินัย

ขาราชการ ซ่ึงบัญญัติไวในหมวด 6 มาตรา 80 วาขาราชการตองรักษาวินัยโดยกระทําการ

หรือไมกระทําการตามท่ีบัญญัติไวโดยเครงครัดอยูเสมอ โดยไดมีการกําหนดลักษณะ

พฤติกรรมท้ังในสวนของขอปฏิบัติและขอหามปฏิบัติ ไวในมาตรา 82 และมาตรา 83 ซ่ึงมี

สาระสําคัญโดยสรุปดังน้ี 

1) ขอปฏิบัติระบุไววาขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความซ่ือสัตยสุจริต ตามระเบียบและบทบัญญัติแหงกฎหมายอยางเครงครัด ดวยความ

อุตสาหะพยายาม เพ่ือประโยชนของราชการเปนสําคัญ รวมท้ังตองระงับยับยั้งหากการ

ดําเนินการหรือคําส่ังท่ีอาจกระทบตอผลประโยชนของราชการและสวนรวม 

2) ขอหามปฏิบั ติระบุไวว าข าราชการตองไม รายงานเท็จตอ

ผูบังคับบัญชา หรือปกปดขอความซ่ึงควรตองแจง และตองไมใหผูอ่ืนอาศัยตําแหนงหนาท่ี

ราชการของตนหาประโยชนอ่ืนใด รวมไปถึงการหามปฏิบัติโดยขาดความรอบคอบหรือ
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เล่ินเลอในหนาท่ี นอกจากน้ียังรวมไปถึงการไมดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ

หรือตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันน้ันในหางหุนสวนหรือบริษัทและการ

ประพฤติตนในเร่ืองการดูหม่ินเหยียดหยามหรือคุกคามทางเพศ 

ในบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับวินัยยังกําหนดลักษณะความประพฤติท่ีถือวา

เปนความผิดวินัยรายแรงดวย เชน การละเวนการฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใหเกิดความเสียหาย

อยางรายแรงหรือไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยเจตนาละท้ิงตอหนาท่ี รวมถึงการ

แสดงออกโดยดูหม่ิน เหยียดหยามหรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรงและ

การประพฤติผิดตามกฎหมายอาญาจนเปนเหตุใหตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเปน

อยางนอย 

ขาราชการท่ีกระทําความผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย ซ่ึงกําหนดไว

ในมาตรา 88 อันไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออกและไลออก 

2.5.5.4 ประมวลกฎหมายอาญาวาดวยเรื่องการทุจริต การทุจริต               

คอรรัปชันหรือการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบไมวาจะเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ท้ังใน

รูปแบบของตัวเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด ลวนเปนการประพฤติผิดละเมิดตอหลัก

จริยธรรมท้ังส้ิน โดยคําวา “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) หมายถึง 

“เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได โดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน” อีกคํา

หน่ึงท่ีไดยินกันมากคือคําวา “ทุจริตตอหนาท่ี” ซ่ึงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 หมายถึง “การปฏิบัติ

หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ี

อาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีน้ัน หรือใช

อํานาจในตําแหนงหนาท่ี ท้ังน้ีเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือ

ผูอ่ืน” เม่ือพิจารณาจากคํานิยามจะเห็นไดวาเร่ืองของการทุจริตน้ันมีกฎหมายหลายฉบับท่ี

มีการควบคุมในเร่ืองน้ี เชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 บัญญัติไววา เจา

พนักงานผูมีหนาท่ีจัดการหรือรักษาทรัพยใด เบียดบังทรัพยน้ันเปนของตนหรือเปนของ

ผูอ่ืนโดยทุจริต และมาตรา 157 บัญญัติไววาเจาพนักงานผูใดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใดหรือทุจริต ตองระวางโทษจําคุก

ตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงสอดคลองกับมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
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ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ท่ีบัญญัติไววาขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย

ความซ่ือสัตยสุจริตและไมปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือให

ตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได โดยถือเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการ และเปน

ความผิดวินัยอยางรายแรง 

ท้ังน้ีตามประมวลกฎหมายอาญา การจะวินิจฉัยวาการกระทําใดเปน

ความผิดในเร่ืองทุจริตและประพฤติมิชอบตอหนาท่ีราชการ จะตองประกอบไปดวย

องคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 

1) มีหนาท่ีราชการท่ีจะตองปฏิบัติ โดยหนาท่ี น้ันอาจเกิดจาก

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หรือไดรับมอบหมายก็ได 

2) ไดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ โดยการ

ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หมายถึง มีหนาท่ีราชการท่ีจะตองปฏิบัติแตไมปฏิบัติ หรือ

งดเวนไมกระทําการตามหนาท่ี สวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ หมายความ

รวมถึง การเรียกคาตอบแทนโดยมิชอบในการปฏิบัติหรือเพ่ือจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ แม

เน้ือหาการปฏิบัติหนาท่ีจะเปนไปโดยถูกตองก็ตาม 

3) เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได ประโยชนท่ีมิควรได 

หมายความถึง ส่ิงท่ีเปนผลดีหรือเปนคุณหรือผลท่ีไดตามตองการ ประโยชนในท่ีน้ีอาจเปน

ทรัพยสิน เงินทอง หรือการอ่ืนใดท่ีเปนผลไดตามตองการ โดยจะตองเปนประโยชนท่ีไมมี

สิทธิท่ีจะไดรับโดยชอบธรรม แตไดมาโดยอาศัยอํานาจหนาท่ีในราชการ 

2.5.6 ความสัมพันธระหวางประมวลจริยธรรมและขอบังคับวาดวยจรรยา

ขาราชการ 

จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 และมาตรา 

280 ไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมขึ้น โดยให

ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจในการเสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําประมวล

จริยธรรมดังกลาว ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีก็ไดมีการกําหนด

ประมวลจริยธรรมของขาราชการพลเรือนขึ้นเปนมาตรฐานกลาง และไดกําหนด

ความหมายรวมถึงคานิยมหลักตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินไว 9 ประการ 

ขณะเดียวกันในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 มาตรา 
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78 ก็ไดกําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการในเร่ืองตางๆ ตาม

คานิยมหลัก 5 ประการ ซ่ึงคานิยมหลักท้ังในสวนของประมวลจริยธรรมและจรรยา

ขาราชการลวนมีสวนท่ีคลายคลึงและสอดคลองกัน เชน คานิยมขอท่ี 1 ท่ีวาดวยเร่ืองของ

การยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกตองน้ัน ลวนเปนคานิยมท่ีแสดงถึง

พฤติกรรมการยึดม่ันตอการประพฤติปฏิบัติท่ีดี หรือการมีศีลธรรมประจําใจเชนเดียวกัน 

ขณะท่ีคานิยมขอท่ี 2 ก็สะทอนความสําคัญของการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

กลาวไดวาท้ังประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ

ตางมีเน้ือหาและรายละเอียดท่ีสอดคลองกัน (ดูตาราง 2.3) 

ตาราง 2.3 คานิยมหลักของประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและจรรยาขาราชการ 

 

คานิยมหลักของประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  

9 ประการ 

คานิยมหลักของจรรยาขาราชการ 

5 ประการ 

1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 1) การยึดมั่นและยืนหยัดในส่ิงที่ถูกตอง 

2) การยืนหยัดทําในส่ิง ที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 2) ความซ่ือสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 

4) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ 

โปรงใสและตรวจสอบได 

3) การปฏิบัตหินาที่ดวยความโปรงใสและ

สามารถตรวจสอบได 

4) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย 

และไมเลือกปฏิบัติ 

5) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยาง

ไมเปนธรรม 

6) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 
7) ความเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ2

3
 

6) การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง3

4
 7) การยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ 

8) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน

สวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 

 

                                                           

3 ,4 เปนคานิยมที่เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากที่บัญญัติไวใน พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามองคประกอบความ

จําเปนของสังคมเพื่อการแกไขวิกฤตและบริบทของสังคมไทยที่ควรสงเสริมและสามารถปลุกกระแสใหประพฤติปฏิบัติ (คูมือการ

จัดทําจรรยาขาราชการ สํานักงาน ก.พ., 2551: 25) 
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ตาราง 2.3 (ตอ) 

คานิยมหลักของประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  

9 ประการ 

คานิยมหลักของจรรยาขาราชการ 

5 ประการ 

9) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง 

และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 

จากคานิยมหลักท้ังจากประมวลจริยธรรม และจรรยาขาราชการจะพบวาคานิยม

หลักของประมวลจริยธรรมมีความครอบคลุมท้ังในเร่ืองของความประพฤติท่ัวไป ศีลธรรม 

กฎหมายและเร่ืองของวิชาชีพ ดังจะเห็นไดชัดเจนจากคานิยมในเร่ืองการยึดม่ันในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงไมไดสัมพันธโดยตรงกับความเปน

ขาราชการ แตเปนหนาท่ีของพลเมืองทุกคนท่ีตองยึดถือปฏิบัติ และหากพิจารณาอยาง

ลึกซ้ึงถึงรายละเอียดของประมวลจริยธรรมในขอ 11 (1) ท่ีไดมีการระบุไววาขาราชการ

ตองไมละเมิดหลักของศาสนาและประเพณี ยอมสะทอนใหเห็นวาประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนไดใหความสําคัญกับความประพฤติตามหลักของศาสนาและธรรมเนียม

ประเพณีดวยเชนเดียวกัน จึงอาจกลาวไดวา คานิยมหลักของประมวลจริยธรรมขาราชการ

พลเรือนกําหนดขึ้นจากแนวคิดของจริยศาสตร หรือปรัชญาวาดวยศีลธรรม ซ่ึงเปนแนวคิด

ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหบุคคลตัดสินใจไดวาอะไรคือส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีถูกตอง และอะไรเปน

ส่ิงท่ีไมดี ไมถูกตอง (ปรัชญา เวสารัชช, 2551: 9)  

ในสวนของจรรยาขาราชการ เม่ือดูจากคานิยมหลัก 7 ขอท่ีควรยึดถือปฏิบัติแลว 

จะเห็นไดวามีความสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงไดใหความหมายไว

แลววาเปนเร่ืองของการมีมาตรฐานความประพฤติทางวิชาชีพ หรือ ศีลธรรมประจําวิชาชีพ 

(ติน ปรัชญพฤทธิ์ บทความเร่ือง “วิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ” , 2551: 27) กลาวคือเปน

คานิยมท่ีมุงเนนเพ่ือใชกับวิชาชีพขาราชการโดยเฉพาะ วิชาชีพอ่ืนๆ อาจไมตองยึดถือ

ปฏิบัติตามน้ีโดยครบถวน และเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดจะพบวาคานิยมหลักของจรรยา

วิชาชีพมีความสอดคลองกับคานิยมหลักของประมวลจริยธรรม ซ่ึงเปนไปตามหลัก

องคประกอบของจริยธรรมขาราชการ ท่ีวาจรรยาวิชาชีพเปนสวนหน่ึงของจริยธรรม

ขาราชการ ดังจะสังเกตไดจากคานิยมหลักของประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนได

ระบุไวในขอท่ี 9 วาใหยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ จึงอาจกลาวไดวาจรรยา

ขาราชการเปนสวนหน่ึงของประมวลจริยธรรม   
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โดยสรุปประมวลจริยธรรมกับจรรยาขาราชการตางมีลักษณะในเชิงคานิยมและ

พฤติกรรมท่ีคลายคลึงกันอยูหลายขอ แมบางขอในจรรยาขาราชการอาจไมมีการระบุอยาง

ชัดเจนในประมวลจริยธรรมแตขอบเขตรายละเอียดของประมวลจริยธรรมคอนขางกวาง 

จึงอาจกลาวไดวามีความครอบคลุมในรายละเอียดท้ังหมดโดยครบถวน (ตามกรอบคานิยม

หลักท้ัง 9 ขอ) ท้ังน้ีจรรยาขาราชการจะมุงเนนท่ีการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะขาราชการ 

ซ่ึงตองดํารงตนโดยรักษาศักดิ์ศรีของขาราชการและหนาท่ีในการใหบริการแกประชาชน

เปนสําคัญ ขณะท่ีประมวลจริยธรรมจะมุงเนนความมีคุณธรรมในระดับสากลคือนอกจาก

จะตองมีความรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีการงานของตนแลว ยังตองมีจิตสํานึกถึงสังคม

และสวนรวมดวย  

2.5.7 การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

เพ่ือใหการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมเกิดประสิทธิภาพและสามารถสงเสริม

ใหขาราชการพลเรือนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางแทจริง จึงไดมีการบัญญัติกลไก

และระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรมเอาไว ในหมวดท่ี 3 ของประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนโดยแบงลักษณะการดําเนินการออกเปน 3 สวนคือ 

2.5.7.1 การมีองคการเขามาทําหนาที่คุมครองในเรื่องจริยธรรม โดย

ประมวลจริยธรรมไดกําหนดใหสํานักงาน ก.พ. มีหนาท่ีในการควบคุมและกํากับใหมีการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางท่ัวถึง รวมท้ังมีหนาท่ีในการเผยแพร ประเมินผลและ

ประสานงานกับผูตรวจการแผนดิน เพ่ือใหเกิดการบังคับใชอยางท่ัวถึงในภาพรวม 

นอกจากน้ียังกําหนดใหสวนราชการตางๆ แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวน

ราชการขึ้น เ พ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลการบังคับใชประมวลในระดับสวนราชการ 

ขณะเดียวกันในระดับหนวยงานหัวหนาสวนราชการหรือผูบริหารสวนราชการก็ตอง

สอดสองดูแลและสนับสนุนใหเกิดการประพฤติปฏิบัติตามประมวลอยางจริงจัง โดยการ

ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีและใหมีการจัดต้ังกลุมงานคุมครองจริยธรรมขึ้นเพ่ือทํา

หนาท่ีสงเสริม ตรวจสอบและใหความชวยเหลือในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรม 
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2.5.7.2 การบังคับใชประมวลจริยธรรม แบงออกเปน 3 กรณีคือ 

1) กรณีเกิดการกระทําท่ีละเมิดประมวลจริยธรรม ใหถือเปน

ความผิดทางวินัยและใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษทางวินัย ตามรายงานการสืบสวน

ขอเท็จจริงของกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

2) กรณีเกิดปญหาในการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมก็

สามารถสงเร่ืองใหแกหนวยงานคุมครองจริยธรรมเพ่ือขอคําวินิจฉัยจากคณะกรรมการ

จริยธรรมได หรือคณะกรรมการจริยธรรมอาจสงเร่ืองใหสํานักงาน ก.พ. วินิจฉัยก็ได

แลวแตกรณี หากสํานักงาน ก.พ. เห็นวาเปนเร่ืองสําคัญก็อาจขอคําแนะนําจากผูตรวจการ

แผนดินได 

3) กรณีการสงเสริมจริยธรรมขาราชการ ใหหัวหนาสวนราชการ 

คณะกรรมการจริยธรรม และสํานักงาน ก.พ. ตองดําเนินการสงเสริมจริยธรรม เชน มีการ

จัดกิจกรรมในเร่ืองจริยธรรมเพ่ือปลูกฝงและใหความรูความเขาใจแกขาราชการ ยกยอง

ขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลอยางเครงครัด มีการตอบขอสงสัยเกี่ยวกับประมวล

จริยธรรมและประเมินการปฏิบัติตามประมวลของขาราชการเปนอยางนอย 

2.6 การบังคับใชประมวลจริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพ  

การท่ีกฎหมายซ่ึงมีการบังคับใช รวมไปถึงประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

จะเกิดผลสําเร็จตามเจตนารมณของกฎหมายไดน้ัน จําตองมีระบบการขับเคล่ือน

กระบวนการตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดมีนักวิชาการท่ีนําเสนอตัวแบบและปจจัยท่ีมี

ผลตอการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพเอาไวมากมาย ดังน้ี 

2.6.1 บทบาทของผูบริหารในการบังคับใชประมวลจริยธรรม  

มีนักวิชาการตางประเทศหลายทาน เชน Menzel (1993), Berman & West (1997) 

และ Garvey (1993) ไดนําเสนอถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการจริยธรรม (ethics 

management) ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชไดกับการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรม

ในภาครัฐ เน่ืองจากผลของการปฏิบัติราชการยอมกระทบตอประชาชนสวนใหญ หากมี

การปฏิบัติท่ีไมเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมแลวยอมก็ใหเกิดผลกระทบอยางใหญ

หลวง สอดคลองกับแนวความคิดของ John Stuart Mill (1806-1873) ท่ีไดใหความเห็นวา
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การกระทําจะถูกหรือผิดขึ้นอยูกับผลท่ีตามมา ดังน้ันจริยธรรมตามความเห็นของ Mill จึง

เปนการกระทําท่ีตองการผลอันพึงปรารถนา ดวยหลักการท่ีวา ทําส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพ่ือคนสวน

ใหญจํานวนมากท่ีสุด (Do the greatest good for the greatest number.) 

ในการจัดการจริยธรรมภาครัฐ ผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดก็คือผูบริหาร หากผูบริหาร

ภาครัฐไมมีจริยธรรม ยอมไมสามารถท่ีจะมีรัฐบาลท่ีดีได เน่ืองจากรัฐบาลท่ีดีก็คือรัฐบาลท่ี

สามารถทําส่ิงท่ีถูกตองเหมาะสม ซ่ึงจะไมสามารถเกิดขึ้นไดหากผูบริหารไมมีจริยธรรม 

หรือมีคานิยมในการบริหารงานท่ีไมใหความสําคัญตอเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม  

เหตุใดการมีรัฐบาลท่ีมีจริยธรรมจึงมีความสําคัญ เพราะวาหากปราศจากรัฐบาลท่ีมี

จริยธรรมแลว การผลิตสินคาและบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิผล ยอมกระทําไดยาก 

สงผลใหสินคาและบริการตางๆ ไมสามารถนําไปจัดสรรใหกับประชาชนสวนใหญของ

ประเทศได การบริหารจัดการท่ีมีจริยธรรมจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับรัฐบาล

ประชาธิปไตยและรัฐบาลท่ีมีประสิทธิผล  

ในสวนของการบริหารงานอยางมีจริยธรรม ตองอาศัยความพยายามท่ีเปนระบบ

และดําเนินการอยางตอเน่ืองในการสงเสริมใหเกิดองคการจริยธรรม (ethics organization) 

ตามท่ีกําหนดหลักการตางๆ ไวในประมวลจริยธรรม ก็ถือไดวาเปนการจัดการจริยธรรม

แลว อยางไรก็ตามการบริหารอยางมีจริยธรรม ตองไมมุงเนนไปท่ีการควบคุมพฤติกรรม

หรือความคิดของเจาหนาท่ีเกี่ยวกับจริยธรรมในท่ีทํางาน แตจะเปนการกระทําท่ีสะสม

ตอเน่ืองมาโดยผูบริหาร ในการสรางใหเกิดความสํานึกเกี่ยวกับจริยธรรมของการทํางานใน

หนวยงานของรัฐในการใหบริการสาธารณะ  

ท้ังน้ีเร่ืองบทบาทของผูนําในการขับเคล่ือนการจัดการจริยธรรม นักวิชาการของ

ไทยคือดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539, 140-149) ไดเสนอแนวความคิดท่ีสอดคลองกัน วา

ส่ิงสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาจริยธรรมแกขาราชการ ก็คือบทบาทของผูบริหารใน

องคการหรือหนวยงานภาครัฐ โดยใหเหตุผลวาการท่ีผูบริหารมีลักษณะทางจิตหรือ

พฤติกรรมบางอยาง จะกอใหเกิดผลกระทบแกลูกนองท้ังโดยตรงและโดยออม ซ่ึงแบงเปน

ประเด็นตางๆ ไดดังน้ี 

1) คุณภาพของผูบริหารและแนวทางการพัฒนาตนเอง ส่ิงสําคัญประการ

แรกคือความตระหนักของผูบริหารวาตนเองเปนผูท่ีอยูในฐานะสําคัญในการพัฒนา
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จริยธรรมของลูกนอง กลาวคือถาผูบริหารคนใดไมเสริมสรางจริยธรรมของลูกนอง ก็ถือได

วากําลังทําลายจริยธรรมของลูกนองอยางหลีกเล่ียงไมได ท้ังน้ีผูบริหารสามารถใหรางวัล

และลงโทษลูกนองดวยวิธีการตางๆ ซ่ึงสามารถเลือกใชในการพัฒนาจริยธรรมได 

นอกจากน้ีลูกนองยังชอบเลียนแบบผูเปนหัวหนาท้ังโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม ท้ังน้ีเพราะ

หัวหนาเปนผูมีอํานาจ ฉะน้ันผูบริหารจึงควรยอมรับหนาท่ีในการพัฒนาจริยธรรมแก

ผูใตบังคับบัญชาและทําตนท่ีดีเปนแบบอยางตอไปดวยท้ังในเร่ืองความรูความสามารถ 

การกระทํา เจตนาและอารมณ 

2) การสงเสริมสนับสนุนผูใตบังคับบัญชา หมายถึงการท่ีผูบังคับบัญชา

แสดงใหลูกนองทราบวาผูบริหารพรอมจะใหการชวยเหลือแนะนําในการปฏิบัติงานแก

ลูกนอง รวมถึงการแสวงหางบประมาณมาซ้ือวัสดุครุภัณฑเพ่ือเอ้ืออํานวยในการทํางาน

ของหนวยงานและการใหกําลังใจเม่ือลูกนองทอถอย ในกรณีจําเปนผูบริหารก็ลงมือชวย

ลูกนองในงานดวย ในกรณีเชนน้ีการพัฒนาจริยธรรมจะเกิดประสิทธิผลสูง เน่ืองจาก

ผูใตบังคับบัญชารูสึกไดวาผูบริหารเอาใจใสและใหความชวยเหลือสนับสนุนอยูตลอดเวลา 

3) การสรางสภาพเปนธรรมและสมดุลในหนวยงาน ผูบริหารท่ีดีจะตองมี

เกณฑการประเมินผลและเกณฑการใหรางวัล โดยจะตองใหลูกนองรับทราบอยางชัดเจน

วาทํางานในปริมาณและคุณภาพเชนไรจึงจะไดรับผลตอบแทนท่ีตองการ ผูบริหารจะตอง

ศึกษาคุณภาพและปริมาณงานของลูกนองอยางท่ัวถึง สภาพท่ีเปนธรรมและสมดุลน้ี

ผูบริหารจะตองสรางท้ังในเชิงกายภาพและในเชิงสังคม จึงจะเกิดผลตอจิตใจของลูกนองใน

หนวยงาน โดยทางกายภาพหมายถึง การท่ีผูบริหารจัดสรางสภาพเอ้ืออํานวยตอการ

ทํางานใหแกลูกนอง เชน จัดหาอุปกรณเคร่ืองใชหรือสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน สวน

สภาพท่ีเปนเชิงสังคมหมายถึงขอมูลยอนกลับ คําชมเชยหรือคําตักเตือนเกี่ยวกับการ

ทํางานน้ัน ซ่ึงผูบริหารมีใหประจําและเหมาะสมกับคุณภาพของลูกนองแตละคน หาก

ปฏิบัติไดเชนน้ีจะสงผลใหเกิดความรูสึกวาผูบริหารและหนวยงานน้ีมีความเปนธรรมและ

สมดุล สภาพการทํางานท่ีไมเปนธรรมและไมสมดุล จะมีผลเสียตอจิตใจและพฤติกรรมของ

ลูกนองหลายประการ เชน ขาดการมุงหวังในการปฏิบัติงาน หรือมีทัศนคติไมดีตอสภาพ

การทํางานและตอผูบริหาร 
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2.6.2 ตัวแบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม  

George C. Edwards ไดนําเสนอตัวแบบปฏิสัมพันธระหวางปจจัย (interactions 

between factor model) ซ่ึงเปนแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการนํานโยบายสาธารณะ

ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี จรูญ ไชยศรและคณะ (2551: 21-22) ไดนํามา

ประยุกตเขากับการบังคับใชประมวลจริยธรรม เน่ืองจากเห็นวามีลักษณะการขับเคล่ือน

ใกลเคียงกัน ท้ังในเร่ืองของความเปนนโยบายภาครัฐ และกลไกของสวนราชการ โดย 

Edwards ไดอธิบายตัวแบบปฏิสัมพันธระหวางปจจัยไววาปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ ไดแก การส่ือขอความ ทรัพยากร ทัศนคติของผูปฏิบัติ และโครงสราง

ระบบราชการ ซ่ึงปจจัยดังกลาวมีบทบาทตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ท้ังสงเสริมซ่ึงกัน

และกัน และเปนอุปสรรคตอกัน นอกจากน้ีการนํานโยบายไปปฏิบัติยังเปนกระบวนการ 

พลวัตรซ่ึงเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ มากมาย โดยบทบาทของปจจัยท่ี

เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีประสิทธิภาพไดน้ัน จะตองมีองคประกอบดังน้ี 

1) การส่ือขอความตองมีความชัดเจน เท่ียงตรง และมีความคงเสนคงวา 

2) ทรัพยากรตองมีอยางพอเพียง 

3) ทัศนคติของผูปฏิบัติ เพราะหากนโยบายท่ีผูปฏิบัติไดรับมาไมชัดเจน สงผล

ใหผูปฏิบัติสามารถใชดุลยพินิจของตนในการปฏิบัติงานไดมากขึ้น ซ่ึงอาจไมเปนไปตาม

วัตถุประสงคของนโยบาย 

4) โครงสรางระบบราชการท่ีซับซอนจะเปนอุปสรรคในการปฏิบัติตาม

นโยบาย แตถามีหลักการพ้ืนฐานอันไดแก ระเบียบการปฏิบัติขององคการ จะสามารถทํา

ใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

โดย จรูญ ไชยศร และคณะ เห็นวาการนําประมวลจริยธรรมไปใชในหนวยงาน

ภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพน้ัน มีลักษณะสอดคลองกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

และไดทําการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ดังน้ี 

1) การส่ือขอความ (communication) หนวยงานภาครัฐควรใหความสําคัญกับ

การส่ือสาร เพ่ือสรางความรูความเขาใจในประมวลจริยธรรมท่ีหนวยงานกําหนดขึ้น ใน

รูปแบบของการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย อาทิ การประชุมชี้แจง การสัมมนา บอรด
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ขาวสาร เว็บไซต แผนพับ เสียงตามสาย หนังสือ วารสาร เพ่ือใหเจาหนาท่ีรับทราบเน้ือหา

สาระของประมวลจริยธรรม รวมท้ังแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปตาม

ประมวลจริยธรรม เน่ืองจากปญหาดานการส่ือสารมีอยูโดยท่ัวไปในการนํานโยบายไปสู

การปฏิบัติ บุคคลท่ีเกี่ยวของลวนตองการคําอธิบายท่ีชัดเจน นอกจากน้ีหนวยงานภาครัฐ

ควรใชเคร่ืองมือการจัดการความรู (Knowledge Management - KM) เพ่ือใหเจาหนาท่ีได

แลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของหนวยงาน รวมท้ังจัดกิจกรรม KM ใน

รูปแบบตางๆ เพ่ือขับเคล่ือนการนําประมวลจริยธรรมไปใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง

หนวยงานภาครัฐควรใชการส่ือขอความเพ่ือสรางการมีสวนรวมและสรางบรรยากาศใน

หนวยงานใหเอ้ือตอการใชประมวลจริยธรรม  

2) ทรัพยากร (resources) ผูบริหารหนวยงานภาครัฐ ควรเปนผูสนับสนุน 

(facilitator) อยางจริงจังในการสนับสนุนทรัพยากรทุกประเภทเพ่ือการขับเคล่ือนการนํา

ประมวลจริยธรรมไปใชอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนควรครอบคลุมท้ังเร่ืองของ

งบประมาณ สถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ รวมท้ังการสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน 

การสัมมนาเพ่ือสงเสริมและกระตุนเตือนเจาหนาท่ีใหยึดม่ันและปฏิบัติตามจริยธรรมของ

องคการโดยเครงครัด  

3) จุดยืนหรือทัศนคติของผูปฏิบัติ (disposition or attitudes) ความปรารถนา 

และความมุงม่ันของผูปฏิบัติ เปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหการดําเนินงานตางๆ ตามประมวล

จริยธรรมเกิดประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ ผูปฏิบัติจึงตองใชความคิดริเร่ิม

สรางสรรคในการจัดทําโครงการริเร่ิม (initiative project) เพ่ือใชในการนําประมวลจริยธรรม

ไปสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน  

4) โครงสรางระบบราชการ (bureaucratic structures) ควรมีการจัดโครงสราง

หนวยงานท่ีสอดคลองกับภารกิจท่ีสําคัญในดานการขับเคล่ือนการนําประมวลจริยธรรม

ไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบหลักในภารกิจการขับเคล่ือนประมวล

จริยธรรมใหเกิดประสิทธิภาพ รวมท้ังอาจมีระบบสรางแรงจูงใจและพิจารณาดานรางวัล

ตอบแทนสําหรับการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จ  
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2.6.3 ขอเสนอแนะในการบังคับใชประมวลจริยธรรม  

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ อันประกอบไปดวย             

นายปานเทพ กลาณรงคราญ นายวิชา มหาคุณ นายวิชัย วิวิตเสวี และนางสาวสมลักษณ 

จัดกระบวนพล ไดใหความเห็นในการนําประมวลจริยธรรมมาใชอยางมีประสิทธิภาพ (อาง

ถึงใน จรูญ ไชยศรและคณะ, 2551: 21) ในประเด็นตางๆ เอาไวโดยสรุปได ดังน้ี  

1) ปญหาและอุปสรรคของการนําประมวลจริยธรรมไปใชและแนว

ทางแกไข  

(1) ประมวลจริยธรรมของแตละหนวยงาน ตองมีการบัญญัติใหชัดเจน 

ไมใหเกิดขอโตแยงหรือใหมีการตีความ  

(2) ขาดการสงเสริม ผลักดัน ใหเจาหนาท่ีสํานึกและยึดถือปฏิบัติอยาง

จริงจัง  

(3) ขาดมาตรการบังคับในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรม ควรมี

ขอกําหนดโทษทางวินัยใหชัดเจน 

2) ขอดีขอเสียในการจัดทําประมวลจริยธรรมกลางใหไปใน

แนวทางเดียวกัน หนวยงานของรัฐ มีอํานาจหนาท่ีและภารกิจในการจัดทําบริการ

สาธารณะไมเหมือนกัน การจัดทําประมวลจริยธรรมจึงไมควรเหมือนกัน แตควรให

สอดคลองกับภารกิจและวัฒนธรรมขององคการ  

3) แ น ว ท า ง ห รื อ เค รื่ อ ง มื อ ที่ จ ะ ทํ า ใ ห ป ร ะ ม ว ล จ ริ ย ธ ร ร ม มี

ประสิทธิภาพ  

(1) ควรจัดองคการใหมีประสิทธิภาพ และมีอํานาจบังคับใชประมวล

จริยธรรมอยางจริงจัง  

(2)  ควรมีขอกําหนดในจริยธรรมวา หากเจาหนาท่ีฝาฝนมาตรการทาง

จริยธรรมถือเปนความผิดทางวินัย  



56  บทที่ 2 องคความรูดานจริยธรรม 

4) กิจกรรมท่ีจะขับเคลื่อนใหประมวลจริยธรรมมีประสิทธิภาพ 

ผูบริหารองคการควรจัดใหมีการสัมมนา สงเสริม กระตุนเตือนเจาหนาท่ีใหยึดม่ันและ

ปฏิบัติตามจริยธรรมขององคการโดยเครงครัด  

กลาวโดยสรุป การจะขับเคล่ือนประมวลจริยธรรมใหเกิดผลอยางมี

ประสิทธิภาพไดน้ัน ไมไดขึ้นอยูกับวาขาราชการจะนําหลักการของประมวลไปปฏิบัติตาม

แคไหนแตเพียงอยางเดียว แตยังขึ้นอยูกับปจจัยสนับสนุนหลายประการ เชน การส่ือสาร

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจอยางถองแท การสนับสนุนจากหนวยงานในเร่ืองทรัพยากร

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินการตางๆ ความเอาใจใสและเห็นความสําคัญของ           

ผูปฏิบัติ รวมถึงการมีโครงสรางหรือระบบงานท่ีเหมาะสมในการผลักดันกิจกรรมและ

โครงการตางๆ นอกจากน้ียังตองอาศัยการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาอยางจริงจัง โดย

การทําตนเปนแบบอยางท่ีดีและสรางเกณฑมาตรฐานท่ีเปนธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงาน 

การใหรางวัลเม่ือปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ การตักเตือนเม่ือเกิดขอผิดพลาดและให

ความชวยเหลือเม่ือเกิดขอสงสัยหรือประสบปญหาในการดําเนินการ 

2.7 แนวทางการประเมินจริยธรรมภาคราชการ 

 ในปจจุบันทุกประเทศท่ัวโลกตางใหความสําคัญกับเร่ืองของจริยธรรมเปนอยาง

มาก ไมวาจะเปนในสวนราชการหรือเอกชนก็ตาม ดังจะเห็นไดจากการสงเสริมและพัฒนา

เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมอยางกวางขวาง มีการศึกษาแนวทางการปลูกฝงจริยธรรมใหแก

ประชาชน การจัดทําดัชนีชี้วัดหรือตัวบงชี้คุณธรรมจริยธรรมซ่ึงดําเนินการโดยหนวยงาน

ท้ังภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชนของแตละประเทศ รวมไปถึงการออกกฎหมาย 

กฎระเบียบหรือขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม ท้ังน้ีในแตละประเทศก็จะ

มีรูปแบบการสงเสริมและพัฒนาจริยธรรมแตกตางกันออกไปตามลักษณะสังคมและ

วัฒนธรรมของประเทศน้ัน ดวยเหตุน้ีจึงสมควรท่ีจะศึกษาแนวทางไมวาจะเปนแนว

ทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และแนวทางการวางกฎระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

จริยธรรม รวมท้ังแนวทางการประเมินจริยธรรมท้ังของประเทศไทยและตางประเทศกอน 

จึงจะสามารถกําหนดรูปแบบและเคร่ืองมือการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

ขาราชการไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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 2.7.1 การสํารวจแนวทางการพัฒนาและประเมินจริยธรรมภาคราชการของ

ประเทศไทย    

การนําเสนอการสํารวจแนวทางการพัฒนาและประเมินจริยธรรมภาคราชการของ

ประเทศไทย เปนการนําเสนอสาระสังเขปของลักษณะโครงการ งานวิจัยหรือผลการศึกษา

ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการ ซ่ึงดําเนินการโดยองคการภาครัฐและภาคเอกชน 

ซ่ึงประกอบดวยการสรางมาตรฐานทางจริยธรรม การสรางเคร่ืองมือในการประเมิน

จริยธรรม การพัฒนาตัวบงชี้คุณธรรมจริยธรรม ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

การศึกษาที่ 1 การจัดทําและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ., 

2548) โดยท่ีมาของการศึกษาในคร้ังน้ีก็เพ่ือใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 77 ซ่ึงบัญญัติใหรัฐจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

ของขาราชการและพนักงาน หรือลูกจางอ่ืนของรัฐ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ รวมท้ังเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีและในการปฏิรูประบบราชการ 

สาเหตุท่ีมีบทบัญญัติเชนน้ีก็เพราะมีความประสงคจะใหเกิดมาตรฐานความประพฤติ

เฉพาะแตละวิชาชีพขึ้นในระบบราชการอยางกวางขวางและท่ัวถึง ท้ังน้ีเน่ืองจากขอบังคับ

ของสํานักงาน ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2537 ท่ี

บังคับใชอยูในขณะน้ัน มีลักษณะเปนเพียงมาตรฐานกลางทางความประพฤติของ

ขาราชการพลเรือนเทาน้ัน แตมิไดมีบทบังคับครอบคลุมไปถึงขาราชการหรือเจาหนาท่ี

ของรัฐประเภทอ่ืนๆ ดวยเหตุน้ีทางสํานักงาน ก.พ. จึงไดมีมติใหกระทรวงแตละกระทรวง

เปนศูนยกลางในการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของสวนราชการในสังกัด และ

รณรงคใหเจาหนาท่ียึดถือและประพฤติปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานทางคุณธรรม

จริยธรรมน้ันๆ โดยมีหลักในการสรางมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ดังน้ี (นงลักษณ 

วิรัชชัยและคณะ, 2551: 59) 

1) ควรระบุวัตถุประสงคของการจัดทําใหชัดเจน 

2) ควรจัดทําโดยผูท่ีอยูในวิชาชีพน้ันหรือโดยการมีสวนรวมของเจาหนาท่ี

ของหนวยงานน้ัน 
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3) เม่ือจัดทํารางมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมแลวเสร็จ ควรจัดใหมี

การแสดงความคิดเห็นจากผูท่ีเกี่ยวของ 

4) มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ควรเขียนเปนเชิงพฤติกรรม 

5) ควรกําหนดเปนขอพึงปฏิบัติ และอยูในวิสัยท่ีจะปฏิบัติตามได 

6) ควรส้ัน กระชับ เขาใจงาย 

7) หลักการหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีระบุอยูแลวในรูปแบบวินัย ขอบังคับ 

คําส่ัง ไมควรนํามากลาวซํ้า เพราะเปนขอท่ีตองปฏิบัติควบคูกันอยูแลว 

นอกจากน้ี ศูนยสงเสริมจริยธรรม ไดเสนอมาตรการการผลักดันใหมีการนํา

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดทําขึ้นไปใช เพ่ือใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม ไวดังน้ี 

1) มาตรการทางการบริหาร 

• กําหนดเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการคัดเลือกและ           

สรรหา  

• สรางเปนเงื่อนไขในการปฐมนิเทศ 

• บรรจุและสอดแทรกไวในหลักสูตรการพัฒนาเจาหนาท่ี 

• ใชเปนองคประกอบในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนและเล่ือน

ตําแหนง 

• ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม

และจริยธรรมใหเปนท่ีปรากฏอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 

• ผูบริหารใชเปนเคร่ืองมือในการสรางวัฒนธรรมองคการ 

• ผูบริหารประพฤติตนในฐานะตนแบบ (role model) 

 

 

 



บทที่ 2 องคความรูดานจริยธรรม  59 

2) มาตรการเสริมและสนับสนุน 

• สรางความรูและทัศนคติใหทุกคนในองคการรับรูและเขาใจใน

ขอพึงปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีจัดทําขึ้น รวมท้ังตระหนักถึงผลดีและ

คุณคาท่ีจะไดรับจากการประพฤติปฏิบัติโดยถองแท 

• การใชมาตรการยกยองใหรางวัล จัดใหมีมาตรการยกยอง 

ชมเชย มอบโลประกาศเกียรติคุณหรือใหรางวัลแกผูประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของ

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมจนเปนท่ีประจักษชัด 

• การสรางแบบอยางท่ีดี คือ การนําตัวอยางท่ีดี มาชี้ใหสังคมได

เห็นและรับรู จุดเนนคือ ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองใชภาวะผู นําในการทําตัวเปน

แบบอยางท่ีดี สรางศรัทธาใหเกิดขึ้นแกผูใตบังคับบัญชาและชักนําไปสูการประพฤติปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 

• การต้ังชมรมหรือเครือขายสนับสนุนใหเกิดชมรมหรือเครือขาย

ในการเสริมสรางและพัฒนามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมโดยสมัครใจ 

• จัดกิจกรรมรณรงค เปนการจัดใหมีกิจกรรมท่ีเปนตัวอยางท่ีดีใน

รูปแบบตางๆ เชน ประกวดเจาหนาท่ีหรือหนวยงานดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมขององคการเปนแนวพิจารณา หรือจัดประกวดคําขวัญ 

กลอน บทความ หรือภาพเขียนในเน้ือหาท่ีเกี่ยวของ 

• การประชาสัมพันธ การเผยแพรความรู ความเขาใจ กระจาย

ขาวในรูปแบบของส่ือประเภทตางๆ อยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเจาหนาท่ีใน

องคการ ผูรับบริการ ประชาชนและสังคมไดรับทราบ ก็จะเปนประโยชนใหเจาหนาท่ีต่ืนตัว 

เกิดความตระหนักและจิตสํานึกในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม รวมท้ังจะเปนประโยชนใน

การควบคุมโดยสังคม 

• ศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานจากหนวยงานอ่ืนท่ีสามารถนําเอา

แบบอยางมาเปนแนวปฏิบัติท่ีดีได หรือการใหหนวยงานอ่ืนมาดูงานของหนวยงาน จะเปน

ส่ิงท่ีกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดวยตัวเจาหนาท่ีเอง 
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ในสวนของการประเมินผลเม่ือกระทรวงและหนวยงานราชการตางๆ ใน

สังกัดไดจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมขึ้นแลว ควรสรางระบบติดตามและ

ประเมินผลสําเร็จวา ผูอยูในวิชาชีพหรือบุคคลในหนวยงานและองคการประพฤติปฏิบัติ

ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีไดจัดทําขึ้น และบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม เพียงใด มีการลดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาท่ี ตรงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาก

นอยเพียงใด ซ่ึงศูนยสงเสริมจริยธรรม ไดเสนอแนวทางการประเมินผลไวดังน้ี 

1) การแตงต้ังผูรับผิดชอบในการประเมินผล ซ่ึงแตกตางจาก 

•  แตงต้ังจากคณะทํางานชุดเดียวกับชุดท่ีจัดทํามาตรฐานทาง

คุณธรรมจริยธรรม 

•  การแตง ต้ังในรูปคณะกรรมการ จากตัวแทนสมาชิกใน

หนวยงานหรือองคการ ซ่ึงควรมีสวนรวมต้ังแตผูบริหารระดับสูง จนถึงเจาหนาท่ีใน

หนวยงานระดับลาง เพ่ือสรางการยอมรับอยางท่ัวถึง 

2) ขั้นตอนการประเมินผล  

•  คณะทํางานหรือผูรับผิดชอบการประเมินผลตองทําความเขาใจ

เปาหมาย วัตถุประสงคในการกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังความหมาย

ในเชิงพฤติกรรมของขอกําหนดแตละขอใหถูกตองตรงกัน 

•  คัดเลือกงานหลักท่ีมีความสําคัญและสะทอนใหเห็นวาสงผลตอ

พฤติกรรมตามขอกําหนดในมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมอยางชัดเจน เพ่ือนํามา

กําหนดวิธีปฏิบัติท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมตามความหมายในขอแรกใหเหมาะสมกับ

สภาพของแตละงาน 

•  กําหนดตัวบงชี้ เพ่ือบอกวาแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไวน้ัน

สัมฤทธิ์ผลหรือไม สวนการบงชี้วาแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไวสัมฤทธิ์ผลเพียงใด ทําไดโดยการ

กําหนดเปาหมายใหกับตัวบงชี้แตละตัว โดยควรกําหนดเปาหมายในเชิงรูปธรรม เพ่ือ

ประโยชนในการวัดและการส่ือความ นอกจากน้ีตัวบงชี้ตองเปนท่ีเขาใจและยอมรับไดของ

สมาชิกทุกคน ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานหรือองคการ 
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• กําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลในแตละ

ตัวบงชี้ เชน ปละ 1 คร้ัง หรือทุก 6 เดือน ท้ังน้ีควรมีการตรวจสอบความถูกตองและ

ทดสอบความนาเชื่อถือกอนการวิเคราะหผลดวย 

• วิเคราะหและรายงานผล พรอมขอเสนอแนะ หรือแนวทาง

ปรับปรุงแกไขเพ่ือใหผูบริหารพิจารณา 

จากผลการศึกษาเร่ืองการจัดทําและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน นงลักษณ วิรัชชัยและคณะ (2551) ได

สรุปตัวชี้วัดคุณธรรมจริยธรรม ท้ังส้ิน 19 ตัว ไดแก ความขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตย 

ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความอดทน ความประหยัด ความกลาหาญ ความเมตตา 

การมุงผลสัมฤทธ์ิ ความยุติธรรม ความจริงใจ/สัจจะ ความเสียสละ ความจงรักภักดี ความ

สามัคคี/ทัศนคติท่ีดีตอองคการ ความโปรงใส ความคุมคา การพัฒนาตนเอง ภาวะผูนํา 

และการมีจิตใจใฝบริการ โดยในแตละตัวชี้วัดก็จะมีรูปแบบพฤติกรรมท่ีเปนรูปธรรมซ่ึง

สามารถนํามาประเมินไดงาย 

การศึกษาที่  2 การประเมินและสรางเครื่องมือวัดความโปรงใสของ

หนวยงานภาครัฐและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (ศูนยบริการวิชาการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2549) เปนโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือเสนอตอสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ท้ังน้ีเพ่ือใหเปนไปตามยุทธศาสตรของแผนบริหาร

ราชการแผนดิน (พุทธศักราช 2548 - 2551) ประเด็นท่ี 6 ท่ีกําหนดเปาประสงคใหมีการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือยกระดับความเชื่อถือของประชาชนตอกลไกรัฐ และ

ใหหนวยงานภาครัฐทุกระดับมีการปฏิบัติงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได รวมถึงแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป สํานักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2548 - 2551) ท่ีกําหนดยุทธศาสตรในการเสริมสราง

ราชการใสสะอาด และมีเปาหมายใหหนวยงานภาครัฐทุกระดับปฏิบัติงานดวยความ

โปรงใส ตรวจสอบไดเชนเดียวกัน โดยผลการศึกษาไดพิจารณาความสําคัญในการประเมิน

ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐและการสงเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 3 ประการ 

คือ 
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1) การสรางผลกระทบเชิงระบบครอบคลุมหนวยงานภาครัฐท้ังองครวม

และสงประโยชนตอประเทศในทุกภาคสวนได ซ่ึงจําเปนตองพัฒนาเปนมาตรฐานท่ัวไปใน

ระบบสากล 

2) การตอบสนองตอผลลัพธท่ีหลากหลายได ซ่ึงจําเปนตองตอบสนองตอ

ผลลัพธท่ีเปนมาตรฐานท่ัวไปในระดับสากล ไดแก ผลลัพธดานความเสมอภาค ความเปน

ธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การเคารพสิทธิเสรีภาพ ความท่ัวถึงในการ

ใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน ความมีประสิทธิภาพของหนวยงานราชการ ความ

ประหยัด ความถูกตองการรักษาผลประโยชนสาธารณะ ความผาสุขและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนโดยรวม 

3) การสรางระบบการบริหารจัดการท่ีครอบคลุมท้ังวิธีการและระบบการ

ทํางานท่ีเกี่ยวของกับเกณฑการวัดดานความโปรงใส และการสงเสริมมาตรฐานคุณธรรม

และจริยธรรมได 

ดวยเหตุผลดังกลาว จึงไดมีการพัฒนาเคร่ืองมือวัดความโปรงใสของหนวยงาน

ภาครัฐและมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม โดยแยกการประเมินออกเปน 10 ระบบ 

ไดแก ระบบขอมูล ระบบการส่ือสาร ระบบการตัดสินใจ ระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบ

การตรวจสอบถวงดุล ระบบการมีสวนรวม ระบบการบริการภาคเอกชนและประชาชน 

ระบบการประเมิน ระบบการคาดคะเนและแกไขวิกฤต และระบบวัฒนธรรมและจรรยา

วิชาชีพ ซ่ึงเกณฑการประเมินท้ังหมดตางมีความสําคัญและความหมายรวมกันในฐานะท่ี

เปนมาตรฐานสากลภาครัฐดวยกันท้ังส้ิน อยางไรก็ตามในท่ีน้ีจะกลาวถึงเฉพาะ ระบบ

วัฒนธรรมและจรรยาวิชาชีพ ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับเร่ืองของจริยธรรมขาราชการ โดย

ระบบน้ีมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนหัวใจสําคัญของหลักจริยธรรม และการพัฒนาองคการ

สมัยใหมของทุกองคการ ท้ังน้ีเพราะองคการจะโปรงใสไดตองมีกลไกในการหลอหลอมให

เกิดการควบคุมตนเองเปนกลไกควบคุมท่ีดีท่ีสุดและเปนวัฒนธรรมองคการสมัยใหมสากล 

ท้ังน้ีในระบบวัฒนธรรมและจรรยาวิชาชีพมีเกณฑมาตรฐานหรือตัวชี้วัดตางๆ พอสรุปได

ดังน้ี 
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• มีความซ่ือสัตยจริงใจตอประชาชน 

• จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณเพ่ือปลูกฝงคานิยม

ความรับผิดชอบตอสังคม ประชาชนและประโยชนสาธารณะ 

• สรางคานิยมขาราชการท่ีดี และหลักปฏิบัติท่ีดีตามภารกิจและความ

รับผิดชอบของหนวยงาน อาทิ ยึดหลักดานความโปรงใส จริงใจ สุจริต สะดวกและเสมอ

ภาค 

• มีการนําหลักการทางคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณมาแปลง

เปนแนวปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

• สรางจรรยาบรรณเชิงบูรณาการครอบคลุมท้ังจรรยาบรรณวิชาชีพ 

องคการ ประชาชน ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

การพัฒนาเคร่ืองมือวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐและมาตรฐาน

คุณธรรมและจริยธรรม โดยใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดในระบบตางๆ ดังกลาว 

นอกจากจะพัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินและคูมือในการประเมินแลว ยังไดนําเสนอ

ปจจัยท่ีสงเสริมความสําเร็จในการสงเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในหนวยงาน

ภาครัฐ วาประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังน้ี 

1) รัฐบาลตองกําหนดเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมเขาเปนสวนหน่ึงของ

ยุทธศาสตรและนโยบายในการปฏิรูประบบราชการ จัดสรรงบประมาณเฉพาะดาน รวมถึง

กําหนดใหสํานักงาน ก.พ. เปนหนวยงานกลางในการรณรงคประชาสัมพันธ ทําการอบรม

เผยแพร และเปนศูนยกลางการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

2) หนวยงาน ตองต้ังคณะกรรมการกํากับการจัดทําระบบการประเมินและ

สรางเคร่ืองมือวัดความโปรงใสและสงเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พรอมท้ัง

จัดทําคูมือภายในสําหรับใหเจาหนาท่ีระดับตางๆ ถือปฏิบัติ 

3) บุคลากรในทุกระดับ ตองมีสวนรวม และมีการสรางระบบและโครงขาย

การประสานงาน โดยบุคลากรระดับบริหารตองใหความสําคัญตอปญหา รวมท้ังการให

คําปรึกษาแนะนํา ใหความม่ันใจ ตลอดจนการชวยเหลือในการแกไขปญหาหรือการให

ความสนับสนุน 
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อยางไรก็ตาม การศึกษาในคร้ังน้ีเปนเพียงการสรางเคร่ืองมือในการประเมิน

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมพรอมขอเสนอแนะเทาน้ัน แตไมไดมีการนําเสนอขอมูลใน

สวนของการนําเคร่ืองมือไปใชจริง รวมถึงผลการประเมินของหนวยงานตางๆ 

2.7.2 ขอจํากัดของการประเมินจริยธรรมภาครัฐในประเทศไทย 

จากการสํารวจแนวทางการพัฒนาและประเมินจริยธรรมภาคราชการของประเทศ

ไทย ท้ังในสวนของการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาตัวชี้วัดและการ

พัฒนาเคร่ืองมือในการประเมิน ในภาพรวมพบวาลักษณะการดําเนินการตางๆ ในเร่ือง

จริยธรรมขาราชการของไทย ยังขาดความเอาใจใสอยางจริงจัง ลักษณะการดําเนินการแม

จะมีการศึกษาวิจัยอยางถองแท และไดขอสรุปออกมาสอดคลองกับขอเท็จจริง แตผลท่ีได

กลับไมไดนําไปใชตามยุทธศาสตรหรือเปาประสงคท่ีกําหนดเอาไวเบ้ืองตน อีกท้ังยังขาด

การศึกษา ติดตาม พัฒนาและปรับปรุงวิธีการดานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการอยาง

ตอเน่ืองสมํ่าเสมอ เพ่ือใหไดองคความรูมายกระดับมาตรฐานและพฤติกรรมของขาราชการ

ใหเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอยางแทจริง ซ่ึงขอจํากัดดังกลาวสามารถอธิบายเปน

รายดานไดดังน้ี 

1) ดานเคร่ืองมือในการประเมิน 

• เคร่ืองมือในการประเมินจริยธรรมขาราชการ ยังไมครอบคลุม

การแบงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญแบบใหมตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงแบงออกเปน ตําแหนงประเภทบริหาร ประเภท

อํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป อีกท้ังยังไมสามารถนําไปใชประเมินไดใน

ทุกๆ หนวยงานอยางแมนตรง เน่ืองจากตําแหนงและหนวยงานประเภทตางๆ ลวนมี

ลักษณะบทบาทหนาท่ีแตกตางกัน การใหนํ้าหนักจริยธรรมแตละดานตามตัวชี้วัดก็ยอม

แตกตางกันไป โดยเฉพาะจริยธรรมในดานการประพฤติปฏิบัติในหนาท่ี อาจไมสามารถนํา

ผลการประเมินไปอางอิงตางหนวยงานกันได 

• ตัวบงชี้ของมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสวนใหญ เปนตัวบงชี้

ในเชิงพฤติกรรม และใชการประเมินเฉพาะลักษณะพฤติกรรมเทาน้ัน แตยังขาดการ

ประเมินในเชิงเจตคติ หรือการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมและทัศนคติเชิงจริยธรรม 



บทที่ 2 องคความรูดานจริยธรรม  65 

• การประเมินจริยธรรมเปนการวัดในส่ิงท่ีเปนนามธรรม การ

แปลงใหออกมาเปนตัวชี้วัดเชิงรูปธรรม ยอมกอใหเกิดความคลาดเคล่ือน หรือไมสามารถ

ครอบคลุมประเด็นการวัดไดท้ังหมด จะเห็นไดจากตัวชี้วัดในการศึกษาตางๆ ก็จะมีตัวชี้วัด

ในประเด็นตางๆ แตกตางกันไป  ซ่ึงเปนเร่ืองยากท่ีจะพัฒนาเคร่ืองมือท่ีจะใชวัดผลไดตรง

ตามความเปนจริง 

• ขาดการพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินอยางตอเน่ือง เน่ืองจาก

องคความรูและแนวคิดเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมตางๆ มีการพัฒนาอยูเสมอ จึงควรท่ีจะ

เสริมสรางองคความรูและพัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินอยางตอเน่ืองเพ่ือปรับปรุง

ขอบกพรอง และชวยใหเคร่ืองมือสามารถวัดผลไดอยางแมนตรง  

2) ดานบุคลากร 

• บุคลากรท้ังผูประเมินและผูรับประเมินยังขาดความเขาใจใน

เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมอยางถองแท สงผลใหการใชเคร่ืองมือประเมินไมสามารถวัดผลได

ถูกตองตรงตามขอเท็จจริง หรือเกิดความคลาดเคล่ือนในการส่ือขอความ 

• บุคลากรท่ีมีตําแหนงหนาท่ีหรืออยูในหนวยงานท่ีตางกันออกไป

อาจมีรูปแบบพฤติกรรมและลักษณะงานแตกตางกัน การประเมินโดยใชรูปแบบพฤติกรรม

ชุดเดียวกันยอมทําใหผลท่ีไดไมสามารถเทียบเคียงกับบุคลากรท่ีมีตําแหนงตางๆ กันได 

3) ดานกระบวนการประเมิน 

• ขาดการสนับสนุนและใหความสําคัญในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม

ขาราชการ สงผลใหการประเมินไมสามารถนําไปสูการพัฒนาหรือปรับปรุงแกไขในเชิง

รูปธรรมไดอยางแทจริง หรือแมจะมีการนําผลการประเมินไปสูการวางแผนหรือโครงการ 

เพ่ือผลักดันการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ แตก็ยังขาดการประเมินซํ้าเพ่ือ

วัดความกาวหนาและความสําเร็จ 

• แมจะมีการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและประมวล

จริยธรรมขาราชการ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 

2550  แตในภาพรวม พบวา องคการภาครัฐสวนใหญยังขาดการกําหนดตัวบงชี้และ

เกณฑท่ีจะสามารถนํามาประเมินสถานภาพทางจริยธรรมของขาราชการไดโดยตรง  
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2.8 จริยธรรมภาคราชการในตางประเทศ 

 จริยธรรมขาราชการเปนประเด็นท่ีภาคราชการของทุกประเทศใหความสําคัญ และ

มีการดําเนินการเพ่ือใหขาราชการดํารงไวซ่ึงจริยธรรมตามหลักเกณฑแนวทางท่ีกําหนด 

อยางไรก็ตามแตละประเทศก็มีหลักเกณฑ แนวทาง วิธีการ รวมท้ังการประเมินจริยธรรม

ภาคราชการท่ีแตกตางกันออกไป วรรณกรรมในสวนน้ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะการ

ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมภาคราชการในประเทศท่ีนาสนใจ 

 2.8.1 จริยธรรมภาคราชการในภาพรวมของนานาประเทศ 

 Kaufmann (2004) นักวิชาการของธนาคารโลก ไดสํารวจและประเมินดัชนีชี้วัด

ระดับจริยธรรมภาครัฐ โดยแบงเปน 6 ดานไดแก 

1) Corporate Illegal Corruption Component (CICC) 

2) The Corporate Legal Corruption Component (CLCC) 

3) The Corporate Ethics Index (CEI) 

4) The Public Sector Ethics Index (PSEI) 

5) The Judicial/Legal Effectiveness Integrity Index (JLEI) 

6) The Corporate Governnance Index (CGI) 

จากการศึกษาดังกลาว พบวาประเทศท่ีภาครัฐท่ีมีดัชนีชี้วัดจริยธรรมของภาครัฐ 

(public sector ethics index) สูงสุด ไดแก ประเทศฟนแลนด (93.8) เดนมารค (93.6) และ

สิงคโปร (92.7) ตามลําดับ สวนประเทศไทยมีดัชนีจริยธรรมเพียง 36.3 ซ่ึงสะทอนใหเห็น

ถึงความจําเปนในการท่ีจะตองมีการปรับปรุงพัฒนาจริยธรรมของภาครัฐของไทย ท้ังน้ีผล

การประเมินในแตละดานของแตละประเทศมีดังน้ี (ตาราง 2.4) 
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ตาราง 2.4 ดัชนีจริยธรรมภาครัฐและภาคเอกชน 

Ethics Indices: Country 

Averages 

(Note: Theoretical range 

of indices 0-100%) 

1.  

Corporate 

Illegal 

Corruption  

Component 

(CICI) 

2.  

Corporate 

Legal 

Corruption  

Component 

(CLCC) 

3.  

Corporate 

Ethics Index 

(1+2) 

 

(CEI) 

4.  

Public 

Sector 

Ethics Index 

 

(PSEI) 

5.  

Judicial/ 

Legal 

Effectivenes

s 

(JLEI) 

6.  

Corporate 

Governance 

Index 

 

(CGI) 

Finland 96.9 72.6 84.8 93.8 92.1 95.4 

Denmark 97.1 74.7 85.9 93.6 95.3 94.8 

Singapore 93.3 72.6 83.0 92.7 89.9 80.9 

New Zealand 96.4 68.7 82.5 89.7 87.6 90.2 

Sweden 93.9 60.0 77.0 84.0 93.2 92.6 

Hong Kong SAR 90.8 59.1 75.0 82.2 82.3 69.2 

United Kingdom 93.2 67.4 80.3 79.7 92.1 87.9 

Australia 92.0 50.3 71.1 78.6 89.0 88.4 

United States 84.0 30.8 57.4 70.1 83.7 89.8 

Taiwan 69.3 44.6 57.0 65.9 65.1 72.1 

Japan 78.7 46.2 62.4 62.0 75.9 79.2 

Canada 83.3 42.9 63.1 59.7 81.6 84.4 

Malaysia 66.8 47.1 56.9 58.6 77.5 66.7 

Indonesia 38.2 42.4 40.3 47.3 39.9 44.7 

China 43.6 49.4 46.5 42.1 42.0 35.3 

Thailand 45.8 11.6 28.7 36.3 52.8 49.7 

India 39.4 29.8 34.6 31.7 59.9 55.4 

Vietnam 28.9 39.3 34.1 29.7 35.0 38.1 

Sri Lanka 35.7 23.9 29.8 20.2 38.5 43.8 

Philippines 20.8 7.4 14.1 7.6 17.7 48.9 

ที่มา: World Bank, 2004. 

2.8.2 จริยธรรมภาคราชการของประเทศฟนแลนด 

 ประเทศฟนแลนดมีความโดดเดนดานการตอตานการคอรรัปชัน ความโปรงใส 

รวมท้ังดานจริยธรรมภาคราชการเปนอยางมาก รัฐบาลของประเทศฟนแลนดเห็นวา

ความสําเร็จของประเทศเกิดจากการพัฒนาระบบในดานตางๆ รวมท้ังการสรางวัฒนธรรม

ดานความมีจริยธรรมใหกับภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน (Ministry for Foreign 

Affairs of Finland, 2005) ประสบการณดังกลาวน้ีมีความเปนมา โดยมีหลักการและแนว
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ทางการจัดการดานจริยธรรมในภาครัฐของประเทศฟนแลนดจากการศึกษาของ OECD 

(2000) ดังน้ี 

1) หลักการและบริบทการบริหารจัดการจริยธรรม 

การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ (public management reform) เชน 

การบริหารจัดการโดยการมุงเนนผลงาน (result-based budgeting) และการปรับปรุง

โครงสรางภาคราชการใหม การบริการของภาครัฐมีการเนนใหความสําคัญดานการ

ขับเคล่ือนตลาด (market-driven) และความเปนนานาชาติมากขึ้นอันเน่ืองจากการเขาอยู

ในกลุมสหภาพยุโรป (European Union) มีการปรับปรุงหลักเกณฑและกระบวนการ

คัดเลือกพนักงานของรัฐ รวมไปถึงใหมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

มีการวางแผนในการนําจริยธรรมไปใชในภาครัฐ ซ่ึงเกิดจากการโครงการ

นําประมวลจริยธรรมไปใชในภาครัฐซ่ึงดําเนินการในป พ.ศ.2543 เพ่ือใหแนะนําการ

ทํางานใหม่ันใจไดวามีการนําจริยธรรมไปใชอยางถูกตอง นอกจากน้ียังมีแผนในการจัดหา

ขอปฏิบัติแบบเฉพาะเจาะจงในแตละงาน เหนือส่ิงอ่ืนใดโครงการน้ีถูกวางใหใชกับบุคคลท่ี

จะกาวขึ้นมาเปนผูบริหารในระดับตางๆ 

2) คานิยมหลัก 

คานิยมหลักของภาคบริการของประเทศฟนแลนดซ่ึงระบุไวในกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับขาราชการพลเรือน เชน รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน และ

กฎหมายอ่ืนๆ สรุปไดวาขาราชการตองมีคานิยมหลักดังน้ี 

• มีความเปนอิสระ (independence) 

• มีความเปนกลาง (impartiality) 

• ไมนําเร่ืองสวนตัวเขามาปะปน (objectivity) 

• ความซ่ือสัตย (trustworthiness) 

• โปรงใส (transparency) 

• มีจิตแหงการบริการ (service-mindedness) 

• มีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบ (sense of responsibility) 
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คานิยมเหลาน้ีถูกส่ือสารผานหัวหนาและบุคลากรโดยการฝกอบรมและวิธีอ่ืนๆ 

ซ่ึงมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ซ่ึงการปฏิรูปภาครัฐใน ป พ.ศ.2541 เปาหมายประการแรก

ประกอบดวยจุดมุงหมายและการวัดนโยบายเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ประการท่ีสองเกี่ยวกับ

หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับนโยบายในการปฏิรูป เชน การพัฒนาผูนําทางการเมืองในอนาคต 

รวมท้ังการประเมินความเขมแข็งของคณะกรรมการและระบบตางๆ ของรัฐ 

3) มาตรฐานพฤติกรรมสําหรับภาครัฐ 

พฤติกร รม ท่ีค าดหวั ง สํ าห รับข า ร าชการพล เ รื อน ซ่ึ ง ร ะ บุ ไ ว ใ น

พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนซ่ึงมีการบังคับใชน้ัน เชน ขาราชการจะตองปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความเหมาะสม ไมกอใหเกิดความลาชา ปฏิบัติตัวใหเหมาะสมกับฐานะและ

หนาท่ี จะตองไมรับหรือเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด เชน การใชประโยชนจาก

ขอมูลขาวสาร การเดินทาง การทํางานอ่ืนซ่ึงขัดแยงกับงานในหนาท่ี 

  มาตรฐานขั้นตํ่าเกี่ยวกับพฤติกรรมขาราชการพลเรือนไดระบุไวใน

กฎหมายตางๆ อาทิ 

• The State Civil Servants Act 

• The Constitution Act 

• The Administrative Procedures Act 

ไดมีการระบุถึงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมซ่ึงถือวาผิดกฎหมาย เชน 

ดําเนินการท้ังทางตรงและทางออมในการทุจริตคอรรัปชัน หรือมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ในเร่ืองดังกลาว รวมท้ังการใชหนาท่ีไปในทางท่ีผิด 

4) ระบบและกระบวนการในการยกระดับมาตรฐานจริยธรรม 

การวัดผลโดยการจัดการทรัพยากรบุคคลสําหรับการสนับสนุนบริบท

จริยธรรม ประกอบดวย การจัดทํากฎระเบียบ ระเบียบปฏิบัติงาน หรือนโยบายในการ         

สรรหาคัดเลือก และการเล่ือนตําแหนง การทําใหม่ันใจวามีระบบเปดในการคัดเลือกตอ

สาธารณะ การใชวิจารณญาณท่ีถูกตองในการสรรหาคัดเลือก เปนตน หนวยงานตองมีการ

ฝกอบรมใหกับพนักงานใหมเกี่ยวกับประเด็นดานจริยธรรม หลังจากน้ันพนักงานจะตองมี

สวนรวมในการฝกอบรมดวย 
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  การวัดผลในการเสริมสรางมาตรฐาน ประกอบดวยการหาเหตุผลในการ

ตัดสินใจเชิงบริหาร การกําหนดมาตรฐานและกรอบเวลาในการตอบสนอง การควบคุมการ

จัดซ้ือจัดจางในภาครัฐ สําหรับการควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาจริยธรรมน้ันเปนไปตาม

กฎหมายและนโยบาย ซ่ึงเปนการสนับสนุนการปองกันความพยายามในการคอรรัปชัน

โดยระบบการบริหารจัดการเพ่ือตรวจสอบและระบุส่ิงท่ีผิดปกติ การควบคุมภายในจะมีการ

กระทําปละหน่ึงคร้ังและตองมีการติดตาม หนวยงานตรวจสอบจะตองรายงานและทบทวน

รายงาน 

5) การพิจารณาการกระทําผิดประมวลจริยธรรม 

หลักการเบ้ืองตนในการสืบสวนและดําเนินการฟองรองหนวยงานท่ี

เกี่ยวของกับการตอตานการคอรรัปชัน ประกอบดวยตํารวจและอัยการเปนผูดําเนินการใน

กรณีท่ีเกี่ยวของกับการทําผิดประมวลกฎหมายอาญา กรณีละเมิดกฎขาราชการพลเรือน

ใหหนวยงานเปนผูดําเนินการ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ ไดแก 

• ผูตรวจสอบของรัฐ (State Auditors) สํานักงานตรวจสอบ (national 

Audit Office) รายงานผลตอรัฐสภา  

• ผูตรวจการแผนดิน (ombudsman) 

• คณะกรรมการกฤษฎีกา 

6) ความรวมมือและการประเมินผล 

  ในประเทศฟนแลนดไมมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานจริยธรรมเปนการ

เฉพาะในภาพรวมของการบริหาร การควบคุมทางดานนโยบายบุคคลน้ันขึ้นอยูกับฝาย

บุคคลของกระทรวงการคลัง มีโครงการเกี่ยวกับจริยธรรมซ่ึงเนนการมีสวนรวมจากภาค

สวนตางๆ รวมท้ังองคการพัฒนาเอกชน 

  การประเมินประสิทธิผลของการสนับสนุนจริยธรรมและการปองกันการ

กระทําผิดจริยธรรมในมิติหน่ึงคือการฝกอบรม การแนะนําและการเพ่ิมการรับรูเกี่ยวกับ

จริยธรรมและพฤติกรรมท่ีดีจะถูกพิจารณาจากความสําเร็จของเคร่ืองมือในการปองกันการ

คอรรัปชัน ในอีกมิติหน่ึงคือเปนการพิจารณาปจจัยในดานท่ีไมเหมาะสม 
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 2.8.3 จริยธรรมภาคราชการประเทศสิงคโปร 

ประเทศสิงคโปรเปนประเทศในเอเชียท่ีถูกจัดอันดับวาเปนประเทศท่ีมีจริยธรรม 

คุณธรรม รวมท้ังปราบปรามการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ รายงานจากธนาคารโลก

พบวาในป ค.ศ. 2004-2005 ประเทศสิงคโปรเปนประเทศท่ีมีคาดัชนีวัดจริยธรรมและ

คุณธรรมภาครัฐ อยูในระดับสูงท่ีสุดของเอเชียโดยมีคาคะแนน 92.7 เปนอันดับ 3 ของโลก

รองจากประเทศฟนแลนดและประเทศเดนมารค คาคะแนนดังกลาวน้ีวัดจากระดับความพึง

พอใจในระดับ 5, 6 หรือ 7 สําหรับคําถามตอเร่ือง 1) ความซ่ือสัตยของนักการเมือง 

(honesty of politicians) 2) การใชระบบความชอบพอกันของรัฐในการจัดซ้ือจัดจาง 

(government favoritism in procurement) 3) การกระจายเงินลงทุนภาครัฐ (diversion of 

public funds) 4) ความไวใจในหนวยงานจัดสง (trust in postal office) 5) ความถี่ในการ

กินสินบนตามอําเภอใจโดยเฉล่ีย (average bribe frequencies for permits) และ 6) การ

จัดเก็บคาสาธารณูปโภคและภาษี (utilities and taxes) อาจกลาวไดวาการดําเนินการ

ปราบปรามปองกันการทุจริตคอรรัปชันเปนส่ิงท่ีถือวาประเทศสิงคโปรประสบความสําเร็จ

โดยมีหนวยงานสําคัญท่ีมีบทบาทอยางมากคือสํานักงานสอบสวนการกระทําอันเปนการ

คอรรัปชัน Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) หนวยงานดังกลาวน้ีเปน

องคการอิสระทําหนาท่ีไดอยางเขมแข็ง CPIB มีการพัฒนาใหกําลังคนท่ีมีท้ังความรู

ความสามารถและมีคุณธรรม ประกอบกับบุคลากรจะไดรับเงินเดือนสูง และมีงบประมาณ

มากพอท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในระยะแรก CPIB มีฐานะเปนหนวยงานยอยในสํานักงานตํารวจแหงชาติสิงคโปร

ขาดการสนับสนุนจากภาคประชาชนไมสามารถทํางานประสานรวมกันไดกับประชาชน

เพราะเกรงกลัวอิทธิพล ปจจุบัน CPIB มีการพัฒนาโดยเฉพาะกฎหมายท่ีใหอํานาจอยาง

มากในการบังคับใชและปกปองผูใหเบาะแส โดยอํานาจท่ีกลาวน้ีเปนไปตามกฎหมาย

ต้ังแตการจับกุม การสอบสวนโดยมีการกําหนดกระบวนการ (criminal procedure code) 

อยางชัดเจนรวมท้ังมีอํานาจในการคนและจับกุมการกระทําผิด (World Bank, 2004) การ

มีการบังคับใชกฎหมายท่ีเครงครัดน้ีเปนหน่ึงในปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่งในความสําเร็จของ

สิงคโปร 
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หนวยงาน CPIB เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีรวมกับประชาคมมีการจัดทํา website 

ถึง 4 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาเลย และภาษาทมิฬ ทําใหสามารถ

ส่ือสารเผยแพรใหความรูและความศรัทธาการรับรูและความตระหนักถึงการปองกันการ

คอรรัปชันไดเปนอยางดีอีกท้ังยังมีชองทาง และอธิบายกระบวนวิธีการผูท่ีชี้เบาะแสอยาง

ชัดเจนไดแก 1) การเปดรับท่ีสํานักงาน CPIB โดยมีเจาหนาท่ีประจํารอรับเร่ืองราว       

2) ผูใหเบาะแสสามารถเขียนจดหมาย 3) ทางโทรศัพท ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ 4) ใช     

e-mail ผานเว็บไซต  หรืออินเทอร เ น็ตของสํานักงาน (WWW.ifag.vov.sg/cpib/fcd-

faqmain.aspx) โดยนอกจากน้ี CPIB ยังกําหนดมาตรการปองกันเพ่ือลดโอกาสการกระทํา

ความผิดทางจริยธรรมโดย CPIB ไดดังน้ี 

1) ทบทวนวิธีและกระบวนการทํางานโดยปรับปรุงเพ่ือลดโอกาสท่ีสามารถ

เขาแทรกแซงในการรับสินบน 

2) การสําแดงหน้ีสินหรือความปลอดหน้ีในแตละปเปนอยางตํ่า 

3) การสําแดงทรัพยและการลงทุนในชวงรับตําแหนงและในทุกปภายหลัง

ท้ังน้ีรวมท้ังของคูสมรสและบุตรหากมีรายไดมาหลายทางตองสําแดงวามีผลประโยชนทับ

ซอน (conflict of interest) หรือไม 

4) หามมิใหรับของขวัญของกํานัล เงิน หรือการรับเล้ียงไมวาจะในรูปแบบ

ใดจากบุคคลท่ีติดตอ หากปฏิเสธไมไดจริงๆ เชน มีของฝากจากการเยี่ยมตองรับของไปให

ผูบังคับบัญชาพิจารณา อยางไรก็ตามหากจําเปนขาราชการจะตองจายเงินตามมูลคาเพ่ือ

แสดงถึงการซ้ือขายของแทนโดยใหฝายบัญชีการเงินเปนผูตีราคา 

 นอกจากน้ี CPIB ยังกําหนดใหมีแนวปฏิบัติถึงส่ิงท่ีควรทําและไมควรทําซ่ึงอาจ

หมายถึง code of conducts สําหรับขาราชการในภาพรวมและบรรจุไวใน website ใหทุก

คนสามารถเขาถึงได แนวปฏิบัติดังกลาวมีดังน้ี 

ตาราง 2.5 แนวปฏิบัติดานจริยธรรมสําหรับขาราชการประเทศสิงคโปร 

สิ่งที่ควรทํา   สิ่งที่ไมควรทํา   

1. รายงานเร่ืองตางๆ ที่คิดวาจะเปนการคอรรัปชัน

ในหนวยงาน 

1. หามรับส่ิงของตอบแทนตามหนาที่ที่ตนตองปฏิบัติ

ในงาน 

2.  สําแดงความสัมพันธกับบุคคลสาธารณะใหทราบ

เพื่อหลีกเล่ียงการไดรางวัลหรือสินบนพิเศษ 

2. หามรับส่ิงของเพื่อลดหยอนหรือไมปฏิบัติตาม

หนาที่ที่พึงกระทํา 
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ตาราง 2.5 (ตอ) 

สิ่งที่ควรทํา   สิ่งที่ไมควรทํา   

3. สําแดงส่ิงที่อาจมีผลประโยชนตอตนเองและ

ครอบครัวหากมีโครงการใดเกิดผลประโยชน

สวนตัว ควรหลีกเล่ียงการเขาไปยุงเก่ียวหรือ

ควบคุมดูแล 

3. หามรับส่ิงของรางวัลเพื่อเปนการแสดงถึงการชอบ

พอ/เกิดความลําเอียงเปนพิเศษระหวางบุคคลที่มา

ติดตอ 

4. ปฏิบัติตอทุกคนที่มาติดตอดวยความเสมอภาค 

ยุติธรรม โดยไมเกรงกลัวหรือใชความชอบพอ

เปนพิเศษ 

4. หามรับส่ิงของรางวัลจากคนอ่ืนหรือแสดงวาไม

ชอบพอคนที่มาติดตอ 

5. ทําความเขาใจ คุนเคย กับมาตราการการปองกัน 

นโยบาย ขอปฏิบัติ แนวปฏิบัติของขาราชการใน

หนวยงานของตนเอง 

5.หามแสดงเจตนาในการทําใหเอกสารผิดพลาด

คลาดเคล่ือนจากความเปนจริง 

6. ปรึกษาผูบังคับบัญชาหากมีขอสงสัยวาอาจไม

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

6. หามรับคําเชิญการรับประทานอาหารหรือส่ิงที่เปน 

นันทนาการตางๆ จากบุคคลที่มาติดตอเพื่อเปน

การปองกันการปฏิบัติไมเปนธรรม 

7 . มีความซ่ือสัตยตอหนวยงานโดยจิตสํานึกที่

คํานึงถึงผลประโยชนของทางราชการ 

7. หามรับของสมนาคุณ หรือของกํานัลไมวาจะเปน

ชวงเทศกาลหรือโอกาสพิเศษตางๆ 

 8. หามเชิญบุคคลที่กําลังติดตอราชการไปรวมงาน

สังสรรคที่จัด 

 9. หามทํางานนอกเวลาหรือประกอบธุรกิจโดยที่มิได

รับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากหนวยงาน 

 10 . หามรับคาธรรมเนียมพิเศษจากการบริการ

วิชาชีพกับบุคคลที่ทานตองทํางานดวยตาม

หนาที่ 

 11. หามรับเงินคาตอบแทนพิเศษในการใหคําปรึกษา

โครงการจากคูสัญญาในความดูแลรับผิดชอบ

เสมือนเปนคาตอบแทนการทํางานนอกเวลางาน 

 12. หามลงทุนทําธุรกิจกับบุคคลที่ติดตองานอยู 

 13. หามรับการเสนอสิทธิพิเศษ / หุนในธุรกิจ หรือ

เขาไปรวมดําเนินการ หรือรับเหมาชวงจาก

บุคคลที่กําลังติดตองานอยู 

 14. หามรับเงิน คอมมิชชั่น หรือเงินสวนแบงจาก

คูสัญญาจากผูที่เขามาติดตอเพื่อรับเหมาชวงใน

การใหบริการสินคา 

 15.  หามรับการเสนอการบริการพิเศษ เชน ตั๋วฟรี 

ซอมแซมฟรี จากบุคคลที่มาติดตองาน 
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16. หามจัดลําดับความสนิทสนมกับบุคคลเพื่อให

บริการสําหรับบุคคลที่กําลังติดตองานดวย 

 17. หามยอมรับการเดินทางโดยอางเหตุผลวาไป

ฝกอบรม หรืออางวาไปเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ

ในตางประเทศ 

 18 . หามจัดประชุม หรือตอรองกับคู สัญญาในที่

สาธารณะหรือที่ทํางานของคูสัญญาโดยไมมี

เหตุผลอันสมควร 

 19. หามเยี่ยมบานหรือที่ทํางานของคูสัญญาที่กําลัง

ติดตอราชการดวย 

 20. หามรับการใหกูยืมไมวาจะมีสัญญาหรือไมจาก

คูสัญญา 

 21. หามยอมรับขอเสนอหรือการวาจางจากคูสัญญา

ในระหวางที่กําลังดูแลควบคุมโครงการน้ันอยู 

 22. ไมอนุญาตใหคูสัญญาจายคาใชจายหรือคางวด

ผอนสงแทน 

 23. อยาใหผลประโยชนสวนบุคคลเขามาแทรกแซง

การทํางานในหนาที่ 

 24. หามกระทําการใดๆ ที่ทําใหราชการเสียหาย เชน 

แนะนําใหคูสัญญาหาประโยชนจากชองโหวของ

กฎหมาย ระเบียบ แมวาจะไดรับผลประโยชน

ตอบแทนหรือไมก็ตาม 

ที่มา: CPIB, 2010. 

นอกจากน้ียังบัญญัติส่ิงท่ีขาราชการตองรับทราบดังน้ี 

1) การใหหรือรับสินบนถือเปนความผิด 

2) ไมจําเปนตองพิสูจนวาผู รับสินบนอยูในสถานะหรือตําแหนงท่ีจะ

ดําเนินการท่ีเอ้ือประโยชนโดยต้ังใจทําผิดหรือไมก็ตาม 

3) การรับสินบน คาจางรางวัลรูปแบบใดก็ตามถือเปนการคอรรัปชันเวน

แตจะถูกพิสูจนวาไมใช 

4) ขาราชการท่ีอยูภายใตการถูกตรวจสอบอาจจําเปนตองนําหลักฐานมา

แสดง 

5) ความรํ่ารวยผิดปกติจากรายไดสามารถถูกเพงเล็งและเปนหลักฐานวา

มีการคอรรัปชัน 
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6) ประชาชนสิงคโปรตองมีความเชื่อม่ันวาจะไมคอรรัปชันท้ังในและนอก

ประเทศ 

7) การคอรรัปชัน การคายาเสพติด หรือการกออาชญากรรมอ่ืนๆ ทางรัฐ

สามารถจะยึดทรัพยสินโดยไมมีขออาง 

ส่ิงท่ี  CPIB กําหนดถือไดวาเปนหลักฐานจริยธรรม (code of ethics) หรือหลักเกณฑ

การประพฤติปฏิบัติ (code of conduct) สําหรับขาราชการท่ีอาจเขาไปเกี่ยวของกับ

ผลประโยชนของสาธารณะ การประกาศหลักจริยธรรม และการบรรจุแนวปฏิบัติท่ีเปน

รูปธรรม ซ่ึงไมเพียงแตขาราชการเขาถึงขอมูลใน website แลวประชาชนท่ัวไปยังสามารถ

เขาไปศึกษา นอกเหนือจากการปลูกจิตสํานึกและการบังคับใชกฎหมายท้ังขาราชการและ

ประชาชน หลายประเด็นของแนวปฏิบัติท่ีกําหนดมีความชัดเจนอยางมาก รวมถึง

กระบวนการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย ต้ังแตกระบวนการสรรหาคัดเลือก

บุคลากร การแจงบัญชีทรัพยสินของเจาหนาท่ีรัฐ คูสมรส และบุตร โดยหามเจาหนาท่ีรัฐมี

หน้ีสินเกินกวา 3 เทาของเงินเดือน ในสวนของการรับของขวัญ กําหนดมูลคาสุงสุดไมเกิน 

50 เหรียญ ประเทศสิงคโปรมีการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมโดยตองรายงานถึงการรับของ

ดังกลาวแลวนําส่ิงของเหลาน้ันมาเก็บไวท่ีสํานักงานเพ่ือใหเปนประโยชนแกสวนรวม อีก

ท้ังยังมีการกําหนดฐานเงินเดือนในระดับเทียบเทาบริษัทเอกชน มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานรายป โดยพิจารณาจากความสามารถเปนหลัก (Bernadette Sim อางใน               

จุลสารสุจริต ปท่ี 10 ฉบับท่ี 34 มกราคม-มีนาคม 2553, หนา 16) วิธีการของ CPIB ยังได

มีการยกตัวอยางกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ เชน การปฏิเสธสินบนของขาราชการ กรณีศึกษา

การคอรรัปชันของสํานักงานเขตตรวจคนเขาเมือง ในกรณีศึกษาน้ีชี้ใหเห็นถึงการ

ตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน แสดงความชัดเจนถึงจุดยืนของการนําใครก็ตามท่ีคอรรัปชัน

ถูกสงฟองศาลไมวาจะมียศตําแหนงสูงแคไหนการสืบสวนสามารถทําไดโดยไมมีขอยกเวน 

การดําเนินการของประเทศสิงคโปรไดดําเนินการอยางเปนระบบต้ังแตการจัดการและการ

ปลูกฝงคานิยมใหการศึกษาและสรางจิตสํานึกของประชาชนและการบังคับใชกฎหมายและ

การลงโทษอยางจริงจังลวนเปนส่ิงท่ีทําใหประเทศสิงคโปรประสบความสําเร็จ วิทยากร 

เชียงกูล (2553) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีทําใหประเทศสิงคโปรปราบคอรรัปชันไดผล ไดแก 
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1) ความต้ังใจและการทําจริงจังของผูนําทางการเมือง (political will)   

2) การออกกฎหมาย บังคับใชกฎหมาย และมีมาตรการปราบปรามการ

คอรรัปชันอยางกวางขวางและครอบคลุมท้ังในแงของการลดความจําเปน และลดโอกาสใน

การคอรรัปชัน การลดความจําเปนคือการเพ่ิมเงินเดือน และสวัสดิการเจาหนาท่ีรัฐ ท้ัง

นักการเมืองและขาราชการ สวนการลดโอกาสคือ แกไขกฎหมายใหชัดเจนรัดกุม ลด

อํานาจการตีความของเจาหนาท่ี และเพ่ิมการตรวจสอบ และบทลงโทษการคอรรัปชัน 

โดยเฉพาะหนวยงานท่ีใหบริการสัมพันธกับประชาชนสูง ใหการศึกษาและขอมูลขาวสาร

ประชาชน 

3) สรางและพัฒนาหนวยงาน ปองกันและปราบปรามคอรรัปชันท่ีเขมแข็ง

มีขีดความสามารถสูง มีอิสระท่ีจะทําอยางตรงไปตรงมาโดยไมมีขอยกเวน 

ท้ังน้ี วิทยากร เชียงกูล เสนอแนวทางการประยุกตใชกับประเทศไทยดังน้ี 

1) การดําเนินการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน ตองทําเปนโครงการ

ใหญท่ีครอบคลุมกวางขวางอยางบูรณาการ หรือเปนระบบองครวม ไมใชเปนเพียง

โครงการยอยๆ แบบทํากันเปนสวนๆ ตองปฏิรูประบบกฎหมาย ระบบราชการ การ

กระจายทรัพยสินและรายไดใหเปนธรรม 

2) ตองสรางหนวยงานปองกันปราบปรามคอร รัปชันท่ีเปนอิสระมี

ความสามารถและคุณธรรมสูงไมคอรรัปชันเสียเอง มีการคัดเลือกคนทํางานอยางถี่ถวน ให

ผลตอบแทนและสวัสดิการสูง มีการฝกอบรมบุคลากรเพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง มีการ

ตรวจสอบภายในท่ีดีเพ่ือปองกันไมใหเจาหนาท่ีมีโอกาสคอรรัปชัน 

3) ตองลดโอกาสในการคอรรัปชันของเจาหนาท่ีรัฐลง เชน ปฏิรูประบบ

การทํางานของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีมีโอกาสคอรรัปชันไดมาก เชน หนวยงานเกี่ยวกับ

การอนุญาต การเก็บภาษี คาปรับ การใหบริการตางๆ แกประชาชน เชน กรมศุลกากร 

กรมตรวจคนเขาเมือง กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมตํารวจ ฯลฯ โดยการแก

กฎหมายและระเบียบตางๆ ใหชัดเจนเปนมาตรฐานพรอมท้ังใหการศึกษาและขอมูล

ขาวสารแกประชาชาน 

4) เนนความสําคัญของเร่ืองการใหเจาหนาท่ีรัฐมีเงินเดือนและสวัสดิการ

สูง และมีการปรับเงินเดือนเจาหนาท่ีรัฐใหเทียบเคียงกับภาคเอกชน 
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 2.8.4 จริยธรรมภาคราชการประเทศแคนาดา 

 OECD (2000) ไดศึกษาหลักการและแนวทางการจัดการดานจริยธรรมในภาครัฐ

ของประเทศแคนาดาในแตละประเด็นดังน้ี 

1) หลักการและบริบทการบริหารจัดการจริยธรรม 

  การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของประเทศแคนาดาเกิดจากแรงกดดัน

ดานการคลัง อาทิ การลดขนาด (downsizing) และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (privatization) 

รวมท้ังการจํากัดงบประมาณดานคาจางขาราชการ ประกอบกับปจจัยการเปล่ียนแปลง

ความคาดหวังในเร่ืองพฤติกรรมและศักยภาพของขาราชการจากท้ังภายนอกและภายใน

รัฐบาล มีการปรับปรุงกฎหมายคณะกรรมการจริยธรรมในป 1994 ในเร่ืองผลประโยชนทับ

ซอน (conflict of interest) ของรัฐมนตรี ขาราชการการเมือง ขาราชการของรัฐสภา 

ตลอดจนขาราชการประเภทตางๆ ในป 1995 มีกลุมของผูชวยรัฐมนตรีไดเรียกรองใหมี

การเปล่ียนแปลงคานิยมของการใหบริการของภาครัฐอันนํามาสูการออกกฎหมาย รวมท้ัง

โครงการตางๆ ในเวลาตอมา 

2) คานิยมหลัก 

มีนโยบายและกฎหมายจํานวนมากซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการดําเนินการดาน

จริยธรรม รวมท้ังพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมซ่ึงกําหนดเปน

แนวปฏิบัติ เชน ในมาตรา 6 กําหนดวา 

• ขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความซ่ือสัตยให

บรรลุจุดมุงหมายของภาครัฐ 

• ขาราชการมีพันธะท่ีจะตองกระทําการสนับสนุนการตรวจสอบและ

ไมปลอยปละละเลยตอการกระทําท่ีไมอยูภายใตกฎหมาย 

• ขาราชการตองไมแสวงหาประโยชนสวนตนเกินกวาท่ีอนุญาตไวใน

กฎระเบียบ 

• หากมีความขัดแยงกันของประโยชนสวนตัวของขาราชการกับ

หนาท่ีท่ีตองปฏิบัติและความรับผิดชอบของขาราชการ การแกไขความขัดแยงตองแกไข

โดยเห็นแกประโยชนของสาธารณะเปนสําคัญ 
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• ขาราชการตองไม เ รียกหรือรับขอแลกเปล่ียนผลประโยชน 

ของขวัญ หรือประโยชนอ่ืนๆ ท่ีมีมูลคา อันจะทําใหเกิดปญหาตอการดําเนินงาน  

• ขาราชการตองไมฝาฝนกฎระเบียบของสํานักงานเพ่ือชวยเหลือ

ญาติมิตรหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

• ขาราชการตองไมนําเอาขอมูลท่ีมีเพ่ือสรางความไดเปรียบหรือ

สรางผลประโยชนจากขอมูลขาวสารท่ีอยูในหนาท่ีความรับชอบของตนเองโดยมิชอบ 

• ขาราชการจะตองไมใชทรัพยสินของทางราชการไมวาจะทางตรง

และทางออมเพ่ือผลประโยชนของตนเองและผูอ่ืน 

3) มาตรฐานพฤติกรรมสําหรับภาครัฐ 

มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติท่ีคาดหวังตอขาราชการ ซ่ึงประมวลจาก

กฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของในเร่ืองตอไปน้ี 

• การรับของขวัญ  

• การใชขอมูลทางราชการ 

• การใชทรัพยสินของทางราชการ 

• การเดินทางในการปฏิบัติหนาท่ี 

• การใชบัตรเครดิต 

• งานอ่ืนๆ ท่ีไมเกี่ยวกับภาครัฐ 

• การควบคุมหลังการจางงาน 

• การอนุญาตใหทํางานในภาคเอกชน 

• การมีสวนเกี่ยวของกับงานการเมือง 

พฤติกรรมท่ีไมสามารถรับไดของขาราชการซ่ึงถือเปนความผิดทางอาญาดวย 

ไดแก การกระทําท้ังทางตรงและทางออมในการทุจริตคอรรัปชัน การฝาฝนกฎหมาย การ

ฉอโกงภาครัฐ 

4) ความรวมมือและการประเมินผล 

นโยบายเกี่ ยวกับจ ริยธรรม รับผิดชอบโดยคณะกรรมการของ

กระทรวงการคลัง (จํานวน 5 คน) และคณะกรรมการจริยธรรม (จํานวน 23 คน) ซ่ึงถูก
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กําหนดใหมีสวนรวมในการกําหนดและควบคุมการนํานโยบายจริยธรรมของรัฐบาลไป

ปฏิบัติรวมท้ังการจัดการทรัพยากรบุคคล และเร่ืองท่ีเกี่ยวกับจัดการความขัดแยงในการ

บริหาร การประเมินประสิทธิผลของการวัดการสนับสนุนและปองกันการกระทําผิด

จริยธรรมเปนมาตรการเชิงรุก ขอกําหนดตางๆ จะไดรับการปรึกษาจากคณะกรรมการ

จริยธรรม สํานักตรวจสอบ ซ่ึงจะเปนผูประเมินท้ังในดานการสนับสนุนและการฝาฝน

จริยธรรม มาตรการในการปองกันเหลาน้ีจะตองประเมินโดยรัฐบาลใหม (ทุก 4-5 ป) 

 2.8.5 จริยธรรมภาคราชการประเทศนิวซีแลนด 

1) บริบททั่วไปของการจัดการจริยธรรมในการบริหารราชการ 

หลักการพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับประเด็นจริยธรรมของประเทศนิวซีแลนดมี

ผลมาจากการท่ีประเทศมีลักษณะแบบแยกสวนของภาครัฐต้ังแตกลางทศวรรษท่ี 90 ซ่ึงมี

การกระจายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร ภาครัฐแตละ

ระดับมีความเปนอิสระสูง ทําใหความถูกตองและเปนอันหน่ึงอันเดียวกันน้ันไมสอดคลอง

และเปนมาตรฐานเดียวกัน การปฏิรูปในชวง 10-15 ปท่ีผานมาจึงเปล่ียนโฉมหนาระหวาง

รัฐบาลกับบทบาทของผูบริหารสวนราชการเปนอยางมาก บทบาทของผูนําในการ

บํารุงรักษาคานิยมเกี่ยวกับจริยธรรมถูกยอมรับเปนการท่ัวไปในประเทศนิวซีแลนด ซ่ึงมี

ประเด็นท่ีเกี่ยวของดังน้ี 

• การแขงขันระหวางคานิยมในการบริหารภาคราชการแบบดั้งเดิม

กับบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

• การซึมซับคานิยมใหมและแนวทางการทํางานใหม โดยการเพ่ิม

ปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน 

• เปล่ียนความเขาใจเกี่ยวกับคําวาหนาท่ีความรับผิดชอบและความ

รับผิดชอบ 

• การรับรูเกี่ยวกับผูนําแกรงและแบบอยางของผูนําทุกระดับ 

• การแยกสวนของภาครัฐกับลําดับของการควบคุมในการรักษา

มาตรฐาน 

การปฏิรูปสวนใหญมุงไปท่ีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ความรับผิดชอบ ขาราชการไมไดถูกกระตุนในเร่ืองของการขาดความซ่ือสัตยในการบริการ
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ของภาคราชการ หรือการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมเพ่ือสรางความยั่งยืนในการปฏิบัติ มี

การกําหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติ การส่ือสารความคาดหวัง (เกี่ยวกับมาตรฐานของ

การประพฤติปฏิบัติ) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง การปฏิบัติงาน

ของระดับแผนก และทบทวน ตรวจสอบเปนระยะ มีการใชกรอบของจริยธรรม เพ่ือชวยใน

การพิจารณาวาส่ิงใด และวิธีใดท่ีควรเลือก รวมท้ังการกล่ันกรองการตรวจสอบและวิธีการ

ประเมินผล 

2) คานิยมหลัก 

จริยธรรมของภาครัฐของนิวซีแลนดไดกําหนดกลุมของคานิยมหลักไว

ดังน้ี 

• ความถูกตองเปนธรรม 

• ความรับผิดชอบและความซ่ือสัตย 

• เปดเผยและตรวจสอบได 

• ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• การพิทักษและปกปองจริยธรรม 

คานิยมหลักของการบริการสาธารณะไมไดถูกส่ือสารเปนการท่ัวไปใน

ลักษณะศูนยกลางหรือระบบใดๆ หนวยงานจําเปนตองมีการวางแผนและโครงการท่ีรวม

คานิยมหลักของการบริการสาธารณะหรือการศึกษาและการฝกอบรมท่ีตอเน่ือง เพ่ือ

ส่ือสารและเสริมสรางคานิยมหลักของการบริการสาธารณะใหขาราชการ 

3) มาตรฐานของพฤติกรรมสําหรับการบริการสาธารณะ 

ความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของขาราชการครอบคลุมในเร่ืองดังน้ี 

• การรับของขวัญหรือผลประโยชนตางๆ เชน คาธรรมเนียม การ

จายคาตอบแทน และการใหความบันเทิง (entertainment) 

• การใชขอมูลของราชการ 

• การใชทรัพยสินหรือส่ิงอํานวยความสะดวกของราชการ 

• การเดินทาง 

• การใชบัตรเครดิตของทางราชการ 
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• การทํางานนอกอ่ืนท่ีไมใชงานของราชการ 

• การจํากัดในการประกาศการจางงาน 

• การกระทําการใดๆ ใหกับภาคเอกชน 

• การเขาไปเกี่ยวของทางการเมือง 

พฤติกรรมท่ีไมสามารถรับไดสําหรับขาราชการ มีดังน้ี 

• การติดสินบนผูพิพากษา 

• การติดสินบนเจาหนาท่ีศาล 

• การคอรรัปชันและติดสินบนรัฐมนตรี 

• การคอรรัปชันและติดสินบนสมาชิกรัฐสภา 

• การคอรรัปชันและติดสินบนเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมาย 

• การคอรรัปชันและติดสินบนเจาหนาท่ี 

• การลักลอบใชขอมูลราชการ 

4) ความรวมมือและการประเมินผล 

ประเทศนิวซีแลนดไมมีหนวยงานท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการ

ประสานงานและจัดการการนํานโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมไปปฏิบัติ การประเมิน

ประสิทธิผลและการวัดระดับจริยธรรมเปนงานประจําสวนหน่ึงของแตละหนวยงาน 

ระยะเวลาในการประเมินจึงมีความหลากหลายเชนกัน ประเทศนิวซีแลนดมีอัตราการ                

คอรรัปชันท่ีตํ่า โดยมีปจจัยมาจากการเพ่ิมความอิสระของหนวยงาน การกระจายอํานาจ

และมอบอํานาจ ความเชื่อม่ันของภาคเอกชน และการมีสวนรวม 

2.9 เครื่องมือประเมินจริยธรรมของตางประเทศ 

 จากการท่ีแตละประเทศมีนโยบายในการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐน้ัน ในสวนของ

การประเมินผลการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมจึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจวาจะมีเคร่ืองมือในการ

ประเมินผลอยางไรบาง หัวขอตอไปน้ีเปนการทบทวนเคร่ืองมือประเมินจริยธรรมของ

ประเทศตางๆ ไดแกออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา 
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2.9.1 ออสเตรเลีย (รัฐวิคตอเรยี) 

 รัฐตางๆ ของประเทศออสเตรเลียตางสงเสริมจริยธรรมขาราชการในรัฐของตนเอง

โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2543 (the public 

administration act 2004) ซ่ึงแตละรัฐมีอิสระในการกําหนดเคร่ืองมือและกลไกในการ

ขับเคล่ือนจริยธรรมของตนเอง 

ในป พ.ศ.2551 รัฐวิคตอเรีย (Victoria) ไดจัดทําชุดเคร่ืองมือจริยธรรม (the ethics 

resource kit) เพ่ือผลักดันคานิยม (value) 7 ประการ ไดแก (The Public Sector 

Standards Commissioner, 2010) 

• ความกระตือรือรน (responsiveness)  

• ความซ่ือสัตย (integrity)  

• ความยุติธรรม (impartiality)  

• ความรับผิดชอบ (accountability)  

• ความเคารพ (respect)  

• ภาวะผูนํา (leadership)  

• สิทธิมนุษยชน (human rights)  

มีการกําหนดหลักในการทํางาน (employment principles) ไว 6 ประการ คือ 

• คุณธรรม (merit)  

• การไมเลือกปฏิบัติ (fair and reasonable treatment)  

• ความเทาเทียมทางโอกาสของบุคลากร (equal employment 

opportunity) 

• สิทธิมนุษยชน (human right)  

• การแกไขปญหาดวยความยุติธรรม (resolving issues fairly)  

• การใหบริการสาธารณะ (career public service) 

เพ่ือใหการขับเคล่ือนดังกลาวบรรลุผลรัฐวิคตอเรียไดมีเอกสารท่ีเกี่ยวของจํานวน 9 

เลม ประกอบดวย  
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1) คําแนะนําในการปฏิบัติ (implementation guide) สําหรับหัวหนา

สวนราชการ หัวหนาหนวยงาน และเจาหนาท่ีดานจริยธรรม ซ่ึงเปนแนวปฏิบัติสําหรับการ

นําเคร่ืองมือจริยธรรมไปใชในหนวยงาน รวมท้ังการพิจารณาปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับ

กิจกรรมตางๆ 

2) เทคนิคในการรักษาจริยธรรมในที่ทํางาน (tips for sustaining an 

ethical workplace) สําหรับบุคลากร ซ่ึงเปนแผนพับเกี่ยวกับวิถีทางในการทําให

จริยธรรมเปนสวนหน่ึงของหนวยงานอยางเปนธรรมชาติ 

3) คําแนะนําสํ าหรับ ผู รับ ผิดชอบ  ( facilitator’s guide)  ใชกับ

ผูรับผิดชอบดานจริยธรรม เจาหนาท่ีดานจริยธรรม และผูบริหารสายงาน ซ่ึงเปน

ขอเสนอแนะเปนขอๆ ในการวางแผนและการฝกปฏิบัติ 

4) วิถีทางที่ถูกตอง (the right way) เปนเอกสารสําหรับการปฏิบัติการ

ซ่ึงอธิบายถึงคานิยมภาครัฐและกฎของบุคลากร แบบจําลองและการประยุกตใชจริยธรรม 

5) การนําทาง (leading the way: development guide for managers) 

เปนขอแนะนําในการพัฒนาสําหรับผูจัดการซ่ึงสามารถใชท้ังกอนและหลังการฝก

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการมีจริยธรรม 

6) การปฏิบั ติตนอยางมีจริยธรรม (taking the high road: 

development guide for employees) เปนขอแนะนําในการพัฒนาสําหรับบุคลากรใน

การปฏิบัติอยางมีจริยธรรมซ่ึงจะนําบุคลากรไปสูการประเมินผลตนเองและการพัฒนา

กิจกรรมเพ่ือรองรับการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม  

7) โปสเตอร (posters) เปนเอกสารประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมคานิยม

และระเบียบในการทํางาน โปสเตอรเหลาน้ีจะแสดงในท่ีตางๆ ไดแกพนักงานตอนรับ หอง

ประชุม หองทานอาหาร และจุดสําคัญในสถานท่ีทํางาน 

8) โปสการด (postcards) ซ่ึงมี 12 แบบ ใชสําหรับการฝกปฏิบัติการ 

(workshop) เพ่ือถามคําถามเกี่ยวกับจะประยุกตใชคานิยมและระเบียบตางๆ เกี่ยวกับ

จริยธรรมในการทํางานไดอยางไร 
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9) แบบทดสอบ (quiz) เปนการทดสอบบุคลากรเพ่ือใหเรียนรูวาพวกเขา

เหลาน้ันมีความรูและมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีจริยธรรมมากนอยเพียงใด มีตัวอยาง

แบบทดสอบ ดังน้ี 

ตัวอยางที่ 1 

 เทรซี (Tracey) กับฉันทํางานอยูในสวนราชการแหงหน่ึง เทรซีไดเลาใหฟงวาเม่ือ

วันอาทิตยท่ีผานมาเธอไดชวยนองสาวขนยายส่ิงของโดยใชรถของสํานักงาน 

          ฉันควรทําอยางไร 

              บอกเทรซ่ีวาเราไมสามารถใชทางราชการไปเพ่ืองานสวนตัวได  

              จะถามในการประชุมคร้ังหนาเพ่ือความแนชัดวาการกระทําดังกลาวกระทําได

หรือไม 

              ไมพูดอะไร 

              แจงหัวหนาและปลอยใหเปนไปตามกระบวนการ 
 

ตัวอยางที่ 2 

         มากาเรต (magaret) เปนเพ่ือนรวมงานของฉนัและเธอยังเปนกรรมการในมูลนิธิ

เด็กแหงหน่ึง ฉันสังเกตเหน็วาเธอมักจะนํางานจากมูลนิธิเด็กมาถายสําเนาในสํานักงานอยู

เสมอ 

         ฉันควรทาํอยางไร 

              ไมทําอะไรเพราะไมใชหนาท่ี นอกจากน้ันการกระทําดังกลาวไมใชเร่ืองเสียหาย 

              นําประเด็นน้ีไปพูดคุยในท่ีประชุม โดยหวังวามากาเรตจะไดรับทราบเร่ืองน้ี 

              แจงหัวหนาใหทําอยางไดอยางหน่ึง 

              ถามมากาเรตวาเธอรูหรือไมวาการกระทําเพ่ือเหตุผลสวนตัวเปนส่ิงตองหาม 

 ในตอนทายของแบบทดสอบแตละขอจะเปนบทสรุปวาตัวละครท่ีกําหนดขึ้นมาคิด

อยางไร หัวหนามีความเห็นวาอยางไร และส่ิงท่ีบุคลากรควรทําในสถานการณน้ันๆ เปน

อยางไร 

 2.9.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกามีสํานักจริยธรรมภาครัฐ (the office of government ethics - 

OGE) จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติจริยธรรมภาครัฐ (the ethics in government act of 
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1978) เปนหนวยงานขนาดเล็กมีหนาท่ีในการสงเสริมมาตรฐานดานจริยธรรมของบุคลากร

ภาครัฐ และสงเสริมความเชื่อม่ันในดานความซ่ือสัตย ความยุติธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

หนวยงานดังกลาวยังมุงเนนในการใหความรูแกบุคลากรเปนอยางมาก 

เคร่ืองมือสําหรับการประเมินจริยธรรมของของ OGE มีลักษณะเปนแบบสํารวจ 

(executive branch employee ethics survey) โดยสํารวจสถานภาพจริยธรรมบุคลากรใน

องคการภาครัฐท้ังดานการรับรู ความเขาใจ และการประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงในชุดเดียวกันมีขอ

คําถามท่ีหลากหลายรูปแบบ ประกอบดวย 

• ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ เชน อายุการทํางาน สถานท่ีทํางาน 

ตําแหนงงาน เปนตน 

• ขอคําถามท่ีใหเลือกตอบ ใช/ไมใช เชน 

 

• ขอคําถามท่ีใหเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น (เห็นดวยมากท่ีสุดถึงเห็นดวย

นอยท่ีสุด) เชน 
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• คําถามปลายเปด เชน 

 

2.10 เปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของเครื่องมือการประเมิน 

 โดยสรุปเคร่ืองมือการประเมินสถานภาพจริยธรรมมีไดหลายรูปแบบแตละรูปแบบ

มีขอดีและขอจํากัดแตกตางกันไป (ตาราง 2.6) การผสมผสานโดยเลือกใชลักษณะของขอ

คําถามใหสอดคลองกับเน้ือหาจะเปนประโยชนแกการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

 

ตาราง 2.6  ขอดีและขอจาํกัดของเคร่ืองมือแตละประเภท 

 

ประเภทเคร่ืองมอื ขอดี ขอจาํกัด 

กรณีศึกษา  

(case study) 

- เปดโอกาสใหสมาชิกไดแลก 

เปล่ียนความคิดเห็นและประสบ- 

การณซ่ึงกันและกันอยางอิสระ 

- กอใหเกิดความรูความเขาใจ และ

ความรวมมือระหวางผูเขารวม 

- ไดคําตอบทีห่ลากหลาย 

- กรณีศึกษาที่นํามาใช หากไมได

รับการพัฒนาใหทันสมัยหรือไม

เหมาะสมกับผูเขารวมอาจไม

กอใหเกิดประโยชน 

- วิทยากรประจํากลุมจะตองเขาใจ

กรณีศึกษาเปนอยางดี 

- ใชเวลานาน 

- ยากแกการวิเคราะห 
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ตาราง 2.6 (ตอ) 

ประเภทเคร่ืองมอื ขอดี ขอจาํกัด 

คําถามปลายปด  

(close-ended) 

แบบเลือกตอบ (multiple 

choice) และแบบใช/ไมใช 

(yes/no) 

- สะดวกรวดเร็วและงายในการตอบ 

- สะดวกในการประมวลและ

วิเคราะหขอมูล 

- สามารถจําแนกผูที่ตอบถูกและผดิ

ได (กรณี multiple choice) 

- เหมาะสําหรับคําตอบที่ตองการให

เฉพาะเจาะจง (กรณี yes/no) 

- จํากัดทางเลือกในการตอบ 

- ตองมีความรูในเร่ืองน้ัน

พอสมควรจงึจะตอบคําถามได

อยางเหมาะสม 

- ขาดรายละเอียดเชิงลึก 

ระดับความคิดเห็น 

(scaled) 

- สะดวกรวดเร็วและงายในการตอบ 

- วัดไดละเอียดกวาแบบ ใช/ไมใช 

- สะดวกในการประมวลและ

วิเคราะหขอมูล 

- ตองมีความรูในเร่ืองน้ัน

พอสมควรจงึจะตอบคําถามได

อยางเหมาะสม 

จัดลําดับ (ranking) - เปดโอกาสใหผูตอบระบุถงึ

ความสําคัญของแตละทางเลือก 

- นําไปประมวลผลไดงาย 

- มีความยากขึ้นเล็กนอยในการ

ตอบ เมื่อเทยีบกับคําถามแบบ

ปลายปด 

คําถามปลายเปด  

(open-ended) 

 

- ระบุประเด็นที่ตองการถามได

แมนยํา 

- กอใหเกิดแนวความคิดใหมๆ 

- ไดรายละเอียดของคําตอบในเชงิ

ลึก 

- ใชเวลานานในการตอบ 

- มีขอจํากัดดานทักษะภาษาของ

ผูตอบ 

- อาจไดขอมูลไมตรงประเด็น 

- ยากในการสรุปและวิเคราะห 

ที่มา : ปรับปรุงจาก DIIA, 2010.  

2.11 งานวิจัยที่ เ ก่ียวของกับจริยธรรมและเครื่องมือประเมินสถานภาพ

จริยธรรม 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการประเมินหรือ

สรางเคร่ืองมือประเมินเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภาคราชการโดยตรงยังมีไมมากนัก 

แตก็มีการศึกษาหลายกรณีท่ีมีความเกี่ยวของกับเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมในภาคสวน

อ่ืนๆ โดยสามารถแบงลักษณะการศึกษาออกไดเปนสองลักษณะ ลักษณะแรกเปนงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ลักษณะท่ีสองเปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

การสรางเคร่ืองมือประเมินคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 
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 Venezia et al. (2010) ศึกษาเปรียบเทียบบรรยากาศจริยธรรมในหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน ใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณโดยมีผูตอบแบบสํารวจ 265 คนจาก

ประเทศฟลิปปนสและ 253 คนจากประเทศไตหวัน ผลการศึกษาพบวาประเภทของ

จริยธรรมซ่ึงแบงโดยใชการวิเคราะหปจจัย (factor analysis) สามารถแบงไดเปน 7 ดาน 

สรุปไดวา บรรยากาศดานจริยธรรมของภาครัฐเปรียบเทียบกับภาคเอกชนในภาพรวมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยภาครัฐมีคาสูงกวาภาคเอกชนในดานกฎระเบียบ 

ความเอ้ืออาทร การคํานึงถึงประโยชนสวนตน ความรับผิดชอบตอสังคม และกลไกการ

ทํางาน สวนภาคเอกชนมีคาสูงกวาภาครัฐในดานการมุงเนนประสิทธิภาพ และคุณธรรม

สวนบุคคล 

ตาราง 2.7 เปรียบเทียบบรรยากาศจริยธรรมองคการภาครัฐกับภาคเอกชน 

มิติ 
Mean Scores 

Significance 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาพรวม 3.575 3.435 .004 

   กฏ/ระเบียบ 4.072 3.876 .008 

   ความเอ้ืออาทร 3.432 3.189 .001 

   การคํานึงถึงประโยชนสวนตน 3.243 3.013 .007 

   ความรับผิดชอบตอสังคม 3.590 3.429 .047 

   ประสิทธิภาพ 3.792 4.247 .000 

   กลไกการทํางาน 3.401 3.047 .000 

   คุณธรรมสวนบุคคล 2.527 2.802 .001 

ที่มา: Gerald Venezia et al, 2010: 82. 

 Goran Svansson et. al (2008) ศึกษาความแตกตางของการนําระบบจริยธรรมไป

ใชระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญในประเทศสวีเดน โดยใชแบบ

สํารวจสํารวจหนวยงานภาครัฐและเอกชนขนาดใหญใน 4 ดาน คือ (1) หนวยงานดาน

จริยธรรม (2) เคร่ืองมือจริยธรรม (3) การใชจริยธรรมภายในและภายนอก และ (4) 

ระเบียบการสนับสนุนจริยธรรมและการวัดผลดานจริยธรรม ผลการศึกษาพบวามีความ

แตกตางกันท้ังนอยและมากระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ภาคเอกชนมีแนวโนมท่ีจะมี

การใชจริยธรรมมากกวาในภาครัฐในดานหนวยงานดานจริยธรรม เคร่ืองมือจริยธรรม การ

ใชจริยธรรมภายในและภายนอก และระเบียบการสนับสนุนจริยธรรมและการวัดผลดาน

จริยธรรม 
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อํามฤต สวัสดิกุล (2541) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของขาราชการกรม

ศุลกากร กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ

ขาราชการกรมศุลกากร โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ 6 ประการ คือ ลักษณะมุงอนาคต

และควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน เหตุผลเชิงจริยธรรม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ทัศนคติท่ี

ดีตอการทํางานและสุขภาพจิต รวมท้ังเพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานบุคคลและปจจัยดาน

องคการท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของขาราชการกรมศุลกากร 

วิธีดําเนินการวิจัย ใชการเก็บแบบสํารวจจากกลุมประชากร คือ ขาราชการกรมศุลกากร

ระดับ 1-8 ท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในทุกสวนราชการระดับสํานักและกอง ท้ังในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค จํานวน 273 คน โดยแบบสํารวจท่ีใชแบงออกเปน 7 สวน คือ สวนท่ี 1 เปน

คําถามเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคลและปจจัยดานองคการ สวนท่ี 2 เปนแบบวัดระดับ

ลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตน สวนท่ี 3 เปนแบบวัดระดับความเชื่ออํานาจในตน สวนท่ี 

4 เปนแบบวัดระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม สวนท่ี 5 เปนแบบวัดระดับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

สวนท่ี 6 เปนแบบวัดระดับทัศนคติท่ีดีตอการทํางานและสวนท่ี 7 เปนแบบวัดระดับ

สุขภาพจิต 

ผลการวิจัยสรุปไดวา ขาราชการกรมศุลกากรมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในภาพรวม

คอนขางสูง และเม่ือแยกพิจารณาพฤติกรรมในเชิงจริยธรรมแตละดาน พบวา มีพฤติกรรม

เชิงจริยธรรมทุกดานคอนขางสูง ยกเวนดานสุขภาพจิตเพียงดานเดียวท่ีคอนขางตํ่า สวน

ผลการศึกษาปจจัยดานบุคคลและปจจัยดานองคการท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมของขาราชการกรมศุลกากร พบวา ปจจัยดานบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพ และ

ระดับการศึกษาท่ีใชในการรับราชการคร้ังแรก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

ของขาราชการกรมศุลกากร สวนปจจัยดานองคการ ไดแก ตําแหนง ลักษณะงานท่ีทําตรง

กับอุปนิสัย ความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตน และความรูความเขาใจในนโยบาย

และวัตถุประสงคขององคการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของขาราชการ

กรมศุลกากร ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในภาพรวมกับ

คุณลักษณะยอย 6 ประการพบวา พฤติกรรมเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธระหวาง

คุณลักษณะยอย 6 ประการดวยกันโดยพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีความสัมพันธเชิงบวก

กับสุขภาพจิตในระดับสูงสุด และผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับ

คุณลักษณะของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมพบวา ลักษณะงานท่ีทําตรงกับอุปนิสัย ความรู
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ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตน และความรูความเขาใจในนโยบายและวัตถุประสงค

ขององคการมีความสัมพันธเชิงบวกรวมกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และทัศนคติท่ีดีตอการ

ทํางาน 

มาลัยวัลย วงศใหญ และคณะ (2550) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

พ้ืนฐาน 8 ประการของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ปการศึกษา 2550 มี

วัตถุประสงคเพ่ือประเมินคุณลักษณะและคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการในดาน

ความขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจของนักเรียนนักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถและเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ ท่ีจะ

พัฒนาคุณลักษณะ และคุณธรรมจริยธรรมดานความขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ 

สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจใหแกนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ โดยใชแบบ

สํารวจเปนเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ จํานวน 

338 คน จํานวน 2 คร้ัง  

ผลการศึกษาสรุปไดวา กอนมีการจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถมีพฤติกรรมการ

แสดงออกอยูในระดับปานกลาง และพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีควรเรงพัฒนาในภาพรวม

คือ คุณธรรมดานความขยัน ประหยัด มีวินัยและมีนํ้าใจ แตถาพิจารณาแตละสาขางานมี

คุณธรรมท่ีเดนและดอยแตกตางกันออกไปตามสภาพของสาขาวิชา เชน สาขางานการ

ทองเท่ียวและการโรงแรม และสาขางานอาหารและโภชนาการ ดอยในเร่ืองความประหยัด 

สวนสาขาในประเภทวิชาพณิชยการ เชน สาขางานการบัญชี การตลาด การเลขานุการ

และสาขางานคอมพิวเตอร ดอยในเร่ืองของความขยัน เปนตน ฉะน้ันกิจกรรมท่ีสาขาวิชา

ควรจัดเสริมนอกเหนือจากท่ีงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ จะตองสงเสริม

ในเร่ืองความดอยในสาขาของตนเอง จึงจะไดรับการพัฒนา ผลการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ัง

ท่ี 2 หลังจากจัดกิจกรรม/โครงการแลว ท้ังโครงการของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

และกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาแตละวิชา โดยใชกลุมตัวอยางกลุมเดิมเพ่ือศึกษาดูผล

ของการพัฒนาพบวา พฤติกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ อยูในระดับ

ปานกลางเชนเดิมเม่ือจัดกิจกรรม/โครงการแลว คุณธรรมท่ีมีการพัฒนาดีขึ้นกวาเดิมคือ 

คุณธรรมประหยัด ความซ่ือสัตย ความสุภาพ ความสะอาด และความสามัคคี สวน
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คุณธรรมท่ีลดนอยลงคือ ความมีวินัย ความขยัน และมีนํ้าใจแสดงวา กิจกรรมหรือ

โครงการท่ีจัดขึ้นยังไมสามารถตอบสนองใหนักศึกษามีการพัฒนาคุณธรรมท้ัง 8 ประการ

ไดอยางเหมาะสม 

ไพโรจน ภัทรานรากุล (2546) ศึกษาเร่ืองความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน

สวนตนและผลประโยชนสวนรวม (conflict of interests): ศึกษากลุมวิชาชีพขาราชการ

และเจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลในเชิงวิชาการและ

ประสบการณท่ีเกี่ยวกับความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวม ศึกษารูปแบบของความขัดแยงโดยรวบรวมและพัฒนากรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของกับ

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม และเพ่ือกําหนดแนวทาง/ 

มาตรการสงเสริมและปลูกฝงวัฒนธรรมความประพฤติปฏิบัติท่ีหลีกเล่ียงความขัดแยงกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  

ผลการศึกษามีขอคนพบท่ีสําคัญคือ ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชนสวนรวมเปนประเด็นทางจริยธรรม มีองคประกอบท่ีเชื่อมโยงถึงปจจัยท้ัง

ในระดับสวนบุคคล องคการและสังคม เชื่อมโยงกับเ ร่ืองคานิยม วัฒนธรรมและ

ความสัมพันธในระบบอุปถัมภ โดยเฉพาะกลุมวิชาชีพท่ีตองใชดุลยพินิจ การมีชองวางของ

กฎหมายและการขาดระบบการตรวจสอบท่ีดี ลวนเปนปจจัยท่ีนําไปสูความขัดแยงกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รูปแบบความขัดแยง มีหลาย

รูปแบบต้ังแตการรับสินบน การรับของขัวญ การใชอิทธิพลสวนตัว การใชขอมูลลับ การใช

ความสัมพันธแบบเครือญาติ การทํางานหลังออกจากตําแหนง ซ่ึงนําไปสูการคอรรัปชันท่ี

รุนแรงขึ้น 

จริญญา เฉลาประโคน (2545) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินพฤติกรรม

รับผิดชอบและเหตุผลเชิงจริยธรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 การศึกษาน้ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือประเมินพฤติกรรมรับผิดชอบและเหตุผลเชิงจริยธรรม 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กลุมเปาหมายท่ีใชในการพัฒนาเคร่ืองมือในการ

วิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2544 และภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2545 จํานวน 43 คน แบงเปน นักเรียน

ชาย 19 คน นักเรียนหญิง 24 คน โดยการดําเนินการวิจัยและพัฒนาในคร้ังน้ีแบงเปน 3 
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ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาความเปนไปไดในการวิจัย ศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียน

เปาหมาย โดยการสังเกตการจัดกิจกรรมและสัมภาษณครูและนักเรียนพรอมท้ังกําหนด

โครงสรางหลักของความรับผิดชอบ แบงเปน 2 องคประกอบหลักคือ ความรับผิดชอบตอ

ตนเอง และความรับผิดชอบตอสังคม ระยะท่ี 2 ดําเนินการพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน

พฤติกรรมรับผิดชอบและเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยดําเนินการคัดเลือกองคประกอบความ

รับผิดชอบ แลวทําการศึกษาเพ่ือหาตัวบงชี้พฤติกรรมรับผิดชอบจากเอกสารและงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวของและจากการสัมภาษณครู นักเรียน และผูปกครอง นําตัวบงชี้พฤติกรรม

รับผิดชอบท่ีไดมาวิเคราะหและจัดกลุมตามองคประกอบความรับผิดชอบ โดยแยก

องคประกอบหลักความรับผิดชอบออกเปน จํานวน 19 องคประกอบ คือ ความรับผิดชอบ

ตอตนเอง แบงเปน 8 องคประกอบ และความรับผิดชอบตอสังคมแบงเปน 11 องคประกอบ 

หลังจากน้ันดําเนินการสังเกตเพ่ือยืนยันวาตัวบงชี้พฤติกรรมรับผิดชอบน้ันสามารถ

สังเกตเห็นไดจริง แลวดําเนินการพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมรับผิดชอบโดยสรางเปน

แบบสํารวจรายการใชโครงสรางองคประกอบความรับผิดชอบ 19 องคประกอบ จากน้ัน

สรางสถานการณขัดแยงทางจริยธรรม เพ่ือสรางแบบสัมภาษณเหตุผลเชิงจริยธรรม โดย

ใชโครงสรางองคประกอบความรับผิดชอบ 19 องคประกอบ หลังจากน้ันทดลองใช

เคร่ืองมือและปรับปรุงแกไข ระยะท่ี 3 ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและคุณภาพของ

เคร่ืองมือประเมิน  

ผลการวิจัยสามารถสรางแบบสังเกตพฤติกรรมรับผิดชอบ ซ่ึงเปนแบบสํารวจ

รายการสําหรับสังเกตพฤติกรรมรับผิดชอบท่ีนักเรียนแสดงออก 19 องคประกอบ จํานวน 

143 ขอ เคร่ืองมือไดรับการตรวจสอบคุณภาพและความเชื่อถือไดและความถูกตองของ

ขอมูล โดยมีความตรงเชิงโครงสรางจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ และมีความถูกตอง

และความเช่ือถือไดของขอมูลโดยการตรวจสอบสามเสาดานบุคคล พิจารณาความ

สอดคลองของขอมูลจาก นักเรียน ครู และผูวิจัย การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวม

ขอมูล จากการสังเกตและการรายงานตนเอง และสามารถสรางแบบสัมภาษณเหตุผลเชิง

จริยธรรม ซ่ึงเปนสถานการณขัดแยงทางจริยธรรม จํานวน 19 ขอ เคร่ืองมือไดรับการ

ตรวจสอบคุณภาพและความเชื่อถือไดและความถูกตองของขอมูล โดยมีความตรงเชิง

โครงสราง จากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ และการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือได
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ของขอมูลโดยการตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย จากความสอดคลองของผลการตรวจให

ระดับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรม 

 นิติกร เบญมาตย และคณะ (2551) ศึกษาเร่ือง การสรางแบบวัดจริยธรรมความ

เอ้ืออาทร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ระดับชวงชั้นท่ี 2 มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแบบ

วัดจริยธรรมความเอ้ืออาทรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ระดับชวงชั้นท่ี 2 กลุม

ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ระดับชวงชั้น ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 

สังกัดสํานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จํานวน 733 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนมา

ตราสวนประมาณคา 4 ระดับ โดยผลการศึกษาสรุปไดวาแบบวัดจริยธรรมความเอ้ืออาทร

ท่ีสรางขึ้นมีคุณภาพ ไมวาจะเปนดานความเท่ียงตรงเชิงพินิจ จากการพิจารณาของ

ผูเชี่ยวชาญ 5 คน มีคาดัชนีความสอดคลอง จํานวน 98 ขอ คาอํานาจจําแนกเปนไปตาม

เกณฑ คาความเชื่อม่ันของแบบวัดและคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับความเท่ียงตรงเชิง

โครงสราง จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (EFA) ได 7 องคประกอบ คือ เห็นใจ

ผูอ่ืนชวยเหลือผูอ่ืนเอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปน มีเมตตากรุณา รักผูอ่ืนและมีนํ้าใจ และจากการ

คัดกรองขั้นสุดทาย ไดแบบวัดจริยธรรมความเอ้ืออาทร จํานวน 33 ขอ 

2.12 สรุป 

 จริยธรรมเปนการใชวิจารณญาณของบุคคลในการพิจารณาวาส่ิงใดผิด ส่ิงใดถูก 

เพ่ือท่ีบุคคลน้ันจะสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมออกมาตามสถานการณและบริบท

ของสังคม ซ่ึงจริยธรรมยังแบงออกไดเปนระดับตางๆ ท้ังระดับกอนกฎเกณฑ ระดับตาม

กฎเกณฑ และระดับเหนือกฎเกณฑของสังคม อันเปนการวัดระดับความมีจริยธรรมและ

การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลน้ันวาไดคํานึงถึงส่ิงใดกอนท่ีจะแสดงพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมออกมา ซ่ึงเรียกวา “การตัดสินใจเชิงจริยธรรม” โดยปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

ดังกลาว ไดแก การพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรมใหแกบุคคล ดวยเหตุน้ีการประเมิน

จริยธรรมจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาใหเขาใจอยางถองแทและครอบคลุมท้ังในเร่ือง

ของการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ซ่ึงเปนเร่ืองภายในจิตใจของบุคคลไปจนถึงพฤติกรรมเชิง

จริยธรรม ท่ีเปนรูปธรรม เพ่ือใหสามารถระบุไดวาบุคคลมีจริยธรรมในดานใดมากนอย

เพียงใด และควรท่ีจะตองไดรับการพัฒนาจริยธรรมตอไปอยางไร 
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ผลการสัมมนากลุมและการสัมภาษณ 

 

 

3.1 สรุปผลการสัมมนากลุมผูทรงคุณวุฒิ  

 การจัดสัมมนากลุมเร่ือง “แนวทางการประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน” จัดขึ้น

ในวันอังคารท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร

บุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซ่ึงเปนการประชุมหารือในกลุมเล็ก 

มีผูเขารวมการสัมมนากลุมรวม 16 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ (พล.ต.อ.วสิษฐ      

เดชกุญชร) ผูตรวจการแผนดิน (นางผานิต นิติทัณฑประภาศ) ผูอํานวยการศูนยสงเสริม

และพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (นางสาวนราทิพย พุมทรัพย) ผูแทนจากวัดพระราม 9 

(พระอาจารยชายกลาง) ประธานศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม (รศ.ดร.จุรี        

วิจิตรวาทการ) ผูอํานวยการสวนจริยธรรมและวินัย กรมศุลกากร (นายอํามฤต สวัสดิกุล) 

ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ธนาคารแหงประเทศไทย (นายพฤธิพงศ ศรีมาจันทร)        

ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นางชมนาด พงศพนรัตน) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ    

พลเรือน หนวยงานท่ีเกี่ยวของและคณะผูวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนากลุมในการประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน ซ่ึง

เกี่ยวกับประเด็นในดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส เพ่ือนํามาประยุกตใชและ

นําไปจัดทํารางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมของขาราชการ 

 ในการสัมมนากลุม (focus group) คร้ังน้ี ประกอบดวยประเด็นการสัมมนา ไดแก 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน (ตามประมวล

จริยธรรมขอ 3-12) แนวทางการสรางเคร่ืองมือเพ่ือประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

รวมถึงสภาพการบังคับใชและขอจํากัดของประมวลจริยธรรม จากการรับฟงขอคิดเห็นและ



96  บทที่ 3 ผลการสัมมนากลุมและการสัมภาษณ 
 

ขอเสนอแนะในการสัมมนากลุมดังกลาว สามารถสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาม

ประเด็นขางตนไดดังน้ี 

ในการสัมมนากลุม ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอคิดไวในหลายประเด็น ต้ังแตเร่ืองแนวคิด 

(concept) เกี่ยวกับความหมายและการตีความคําวา “จริยธรรม” รวมถึงการสรางเคร่ืองมือ

ท่ีเชื่อถือได และสามารถวัดผลไดจริงน้ัน จะสรางไดอยางไร ตัวบงชี้และหลักเกณฑตางๆ 

ควรจะตองทําอยางไร ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีนับเปนส่ิงท่ีคณะผูวิจัยจะตองตอบประเด็นดังกลาวให

ได 

สําหรับแนวทางท่ีไดจากการสัมมนากลุมคร้ังน้ี ซ่ึงถือเปนขอคิดเห็นท่ีมีความเห็น

รวมกัน มีดังน้ี  

• การประเมินผลจริยธรรมควรจัดทําเปนระยะ (phasing) โดยการประเมิน

คร้ังแรกอาจเปนเร่ืองการประเมินการรับรู การต่ืนตัว และความเขาใจ เกี่ยวกับเร่ือง

จริยธรรมกอน รวมท้ังดูเร่ืองการเตรียมพรอมของหนวยงานตางๆ วาระบบ กลไก หรือ

ทรัพยากรของหนวยงานเปนอยางไร หลังจากน้ันจึงสงเสริมใหหนวยงานตางๆ สรางกรอบ

จริยธรรมของตนเอง และสรางทิศทางรวมกัน ตลอดจนการสรางวิสัยทัศนและคานิยมหลัก

ของตนเองขึ้นมา ท้ังน้ี ทานผูทรงคุณวุฒิไดเสนอวา สําหรับกรอบน้ัน อาจเปนกรอบท่ีไม

เหมือนกัน เน่ืองจากกิจกรรมตางๆ ของแตละหนวยงานอาจจะมีความแตกตางกัน   หากมี

การเปดโอกาสใหแตละหนวยงานสรางกรอบจริยธรรมของตัวเอง และอาศัยทิศทางรวมคือ 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ซ่ึงเปนกรอบกลางนาจะทําใหมีมาตรฐานกลางและ

มาตรฐานยอยท่ีสอดคลองกับตัวตนของแตละหนวยงานดวย 

• สําหรับเน้ือหาสาระในการประเมิน ทานท่ีปรึกษา ก.พ.ไดใหความเห็นวา 

อาจจะใหความสําคัญกับเร่ืองคานิยมของจรรยาขาราชการกอน เพราะเปนสวนแรกท่ี

หนวยงานตางๆ ไดพยายามทํามาแลวในระยะท่ีผานมา โดยอาจเนนสาระของประมวล

จริยธรรม ในขอ 20, 21 เปนเบ้ืองตน นอกจากน้ี ทานผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นเกี่ยวกับ

การวัดวา นาจะมีการวัดท้ังทัศนคติและพฤติกรรมควบคูกันไป และวัดท้ังระดับบุคคล และ

ระดับองคการ ซ่ึงการวัดระดับบุคคลแทจริงน้ันเปนเพียงการวัดขาราชการในระดับบุคคล 

แตการวัดระดับบุคคลอยางเดียวคงไมเพียงพอ ท่ีจะทําใหเห็นภาพรวมไดอยางแทจริง จึง

อาจตองมีการวัดในระดับองคการรวมดวย สวนหน่ึงอาจใชตัวชี้วัด ซ่ึงทางสํานักงาน ก.พ.
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ไดจัดทํามาแลว เชน เร่ืองความโปรงใส และเร่ืองผลประโยชนทับซอน (conflict of 

interest) ซ่ึงอาจจะใชเปนจุดเร่ิมตนสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ีได รวมท้ังเร่ืองเน้ือหาสาระ

ควรมีการจัดกลุมประมวลจริยธรรมใหเปนกลุมวาสวนใดท่ีมีลักษณะรวมกัน ท้ังเร่ืองจิตใจ 

และพฤติกรรม ซ่ึงหากแยกออกมาก็อาจจะทําใหสามารถสรางตัวชี้วัดไดอยางชัดเจน 

• การประเมินสวนใหญมักถูกมองวาเปนเร่ืองการบังคับ ซ่ึงการประเมินคร้ัง

น้ี หากอาศัยเร่ือง positive approach ตามท่ีทานรองศาสตราจารย ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

ไดชี้แนะ ก็จะเปนการทําใหเกิดความยั่งยืนในการสงเสริมจริยธรรมได นอกจากน้ี 

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ไดใหความเห็นวา การท่ีจะนําเร่ืองจริยธรรมเขาสูกระบวนการ

เร่ืองการบริหารงานทรัพยากรมนุษย อยางเชนการ recruitment หรือการรับคนเขาสูระบบ

ราชการ น้ัน หากสามารถสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเขาไปในกระบวนการตางๆ 

เชน เร่ืองการปฐมนิเทศ การติดตอส่ือสารภายในองคการ (intra-communication) เพ่ือ

ตอกย้ําก็จะชวยใหเกิดกรอบศีลธรรมท่ีเขมแข็งได ในอนาคตกรอบกฎหมายนาจะนอยลง 

เน่ืองจากมีกรอบศีลธรรมท่ีแข็งแรงในระยะยาว และนอกเหนือจากน้ี ในเร่ืองการประเมิน

จะตองมีความตอเน่ือง จริงจังและเปนระบบ เพ่ือท่ีจะประเมินดวยวาสถานภาพทาง

จริยธรรม มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นหรือมีปญหาอยางไรบาง 

• ประเด็นทายสุด เปนเร่ืองบทบาทของสํานักงาน ก.พ. ท่ีจะทําหนาท่ีเปน  

พ่ีเล้ียงใหกับหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ โดยใหมองวาภาครัฐหรือหนวยงานอ่ืนวาเปน 

partner หรือพันธมิตรกันในเร่ืองจริยธรรม รวมท้ังจัดหลักสูตรตางๆ ในการท่ีจะสงเสริม

จริยธรรมอยางตอเน่ือง  

สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากการสัมมนากลุมผูทรงคุณวุฒิใน

ประเด็นตางๆ สามารถประมวลความคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวไดดังน้ี 

3.1.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการประเมินจริยธรรมขาราชการ                

พลเรือน (ตามประมวลจริยธรรมขอ 3-12) 

• ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกันวาส่ิงท่ีควรคํานึงถึงเปนประการแรกกอน

จะดําเนินการประเมินจริยธรรมของขาราชการ ก็คือเร่ืองการทําความเขาใจเกี่ยวกับ

จริยธรรมใหตรงกัน โดยหากพิจารณาถึงตัวประมวลจริยธรรมซ่ึงนํามาใชเปนกรอบใน
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การศึกษาคร้ังน้ีจะเห็นไดวาบทบัญญัติตางๆ มีลักษณะท้ังในเชิงรูปแบบและเน้ือหาท่ีไม

ชัดเจน รวมถึงมีความซํ้าซอนในแงของความเขาใจเปนอยางมาก กลาวคือ รูปแบบของ

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนฉบับน้ีมีลักษณะสภาพบังคับ อันเปนรูปแบบเดียวกัน

กับกฎหมาย ความมีสภาพบังคับของประมวลสงผลใหการนําไปใชจริงไมกอใหเกิด

ผลสําเร็จอยางยั่งยืน เน่ืองดวยบทบัญญัติแหงกฎหมายในประเทศไทยท่ีเกี่ยวของกับการ

ประพฤติปฏิบัติของขาราชการมีอยูมากมาย ไมวาจะเปนกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน ใน

หมวดท่ีเกี่ยวของกับวินัยขาราชการและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองของการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับสวนรวม การมีกฎหมายท่ีมากมาย สงผลใหขาราชการทํา

ความเขาใจและนอมนําไปปฏิบัติตามไดยาก นอกจากน้ีเร่ืองจริยธรรมเปนเร่ืองของส่ิงท่ี

ควรทําและส่ิงท่ีไมควรทํา ประมวลจริยธรรมจึงควรกําหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมใหชัดเจน 

แตท่ีเปนอยูจะมีลักษณะกวางๆ ทําใหเกิดความเขาใจไมตรงกันไดงาย ดวยเหตุน้ีจึงมี

ความจําเปนท่ีจะตองทําความเขาใจเร่ืองจริยธรรมใหชัดเจนกอนจึงจะรูไดแนชัดวาจะ

ประเมินอะไรและจะประเมินอยางไร 

• การประเมินจริยธรรมควรมีการกําหนดเร่ืองของจริยธรรมพ้ืนฐานซ่ึง

สามารถนําไปใชรวมกันไดทุกหนวยงาน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากจริยธรรมเปนเร่ืองของ

ความรูสึกภายในตัวบุคคล จึงขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมดวย หนวยงานจึงควรสงเสริมใหเกิด

ความรูความเขาใจในเร่ืองจริยธรรมแกบุคลากร โดยการบูรณาการใหเขากับกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล เชน จัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนต้ังแตกระบวนการรับบุคลากรเขา

มาในหนวยงาน อาทิ การปฐมนิเทศพนักงานใหม การติดประกาศรณรงค การฝกอบรม 

และการจัดกิจกรรมนันทนาการท่ีสอดแทรกเน้ือหาเกี่ยวกับจริยธรรม ท้ังน้ีเพ่ือใหบุคลากร

ไดมีการรับรู และเกิดความเขาใจในการประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม รวมท้ังเปนการ

ประเมินไดอีกทางหน่ึงวาหนวยงานไดใหความสําคัญกับการนําหลักจริยธรรมมาใชมาก

นอยเพียงใด 

• การสงเสริมการมีสวนรวมในหนวยงานเร่ืองกระบวนการทางจริยธรรม

ตางๆ เปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหบุคลากรในองคการเกิดความเขาใจตรงกันอยางถองแท 

เกิดความกระตือรือรนในการเปนสวนหน่ึงท่ีจะผลักดันใหเกิดการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
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จริยธรรม โดยพฤทธิพงศ ศรีมาจันทรใหความเห็นวาองคการตองมีสวนสนับสนุนท้ังใน

เร่ืองของการกําหนดคานิยมหลัก การเอาใจใสและเปนแบบอยางของผูบังคับบัญชา พรอม

ท้ังจัดใหมีฝายแนะนําในเร่ืองขอสงสัยหรือปญหาตางๆ เพ่ือใหการสงเสริมเร่ืองจริยธรรม

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 แนวทางการสรางเครื่องมือเพ่ือประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

• ควรมีการวางกรอบการประเมินใหชัดเจน ซ่ึง พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร 

เห็นวากรอบการประเมินจะตองผานกระบวนการในการมีสวนรวมของบุคลากรใน

หนวยงาน เพ่ือใหเกิดการยอมรับและเขาใจตรงกัน 

• การประเมินควรแบงออกเปนชวงเวลา ซ่ึง รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการได

เสนอความเห็นวา การประเมินในระยะแรกหรือชวงปแรกของการนําประมวลจริยธรรมมา

ใชน้ัน อาจยังไมเห็นผลในเชิงพฤติกรรมไดอยางชัดเจนวามีการนําหลักการตางๆ ตาม

ประมวลไปปฏิบัติมากนอยเพียงใด แตอาจประเมินจากความรู ความเขาใจของบุคลากร

และระดับของการสงเสริมในเร่ืองจริยธรรมของหนวยงานได เม่ือมีการสงเสริมความรูความ

เขาใจในประมวลจริยธรรมไดระยะหน่ึงแลว จึงคอยประเมินในสวนของการปฏิบัติตาม

ตอไป 

• การประเมินควรมีรูปแบบท่ีไมซํ้าซอนกับการประเมินเร่ืองอ่ืนๆ มาก

เกินไป ควรออกแบบวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดขอมูลตามขอเท็จจริง  

• นราทิพย พุมทรัพย ใหความเห็นเกี่ยวกับเกณฑท่ีจะใชในการประเมิน

จริยธรรมวาอาจเพ่ิมระดับความเขมขนตามตําแหนงหนาท่ี เน่ืองจากบุคคลซ่ึงมีตําแหนง

ระดับสูงหรือเปนผูบังคับบัญชา ควรมีเคร่ืองมือวัดท่ีมีความซับซอนมากกวาบุคคลท่ีดํารง

ตําแหนงตํ่ากวา เน่ืองจากบุคคลในระดับบนจะมีลักษณะของความเปนตนแบบแกลูกนอง 

และมีความใกลชิดในเร่ืองของความนาเชื่อถือ ภาพลักษณของหนวยงานเปนอยางมาก จึง

สมควรท่ีจะมีระดับจริยธรรมสูงกวาบุคคลอ่ืน นอกจากน้ี พระอาจารยชายกลาง (ผูแทน

จากวัดพระราม 9) ไดอธิบายเปรียบเทียบกับศีลในทางพระพุทธศาสนาวา พระสงฆกับ
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สามเณรตองถือศีลตางกันก็เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ เชนเดียวกับเร่ือง

จริยธรรมท่ีตองใหเหมาะสมกับบุคคล 

• พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ผานิต นิติทัณฑประภาศ และอํามฤต สวัสดิกุล 

มีความเห็นสอดคลองกันวาเกณฑในการประเมินอาจยึดตามกรอบหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนามาประยุกตใชได เน่ืองจากมีลักษณะของการกําหนดพฤติกรรมท่ีควร

กระทําและไมควรกระทําอยางชัดเจน ไมวาจะเปนในเร่ืองของกิริยาทางกาย วาจา และใจ  

• การพัฒนาเคร่ืองมืออยางตอเน่ืองเปนส่ิงจําเปน เน่ืองจากการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของการนําประมวลจริยธรรมมาใชน้ัน จะตองประเมินท้ังระดับหนวยงานวาได

ใหความรูความเขาใจแกบุคลากรมากนอยเพียงใด มีการสงเสริมการนําไปปฏิบัติตาม

หรือไม และระดับบุคคลวาเม่ือมีความรูความเขาใจแลวสามารถปฏิบัติออกมาเปน

พฤติกรรมจริงไดแคไหน และนําไปสูการยึดถือเปนอุปนิสัยถาวรมากนอยเพียงใด การ

พัฒนาเคร่ืองมืออยางตอเน่ืองจะชวยใหเกิดการประเมินและรับทราบถึงพัฒนาการของการ

บังคับใชประมวลจริยธรรม  

3.2 สรุปผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

จากการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญและตัวแทนภาคสวนตางๆ มี

สาระสําคัญ สรุปไดตามประเด็นการสัมภาษณ ดังน้ี 

 3.2.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดใหมีการ

จัดทําประมวลจริยธรรมขึ้นไมวาจะเปนในสวนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ โดยมอบหมายใหผูตรวจการแผนดินมีหนาท่ีใหคําแนะนํา

แกหนวยงานตางๆ ในการจัดทําประมวลจริยธรรมดังกลาว นําไปสูการกําหนดคานิยม

หลัก 9 ประการ ท่ีจะใชเปนกรอบในการกําหนดรายละเอียดตางๆ ของประมวลจริยธรรม 

ซ่ึงทางสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนก็ไดยึดหลักคานิยมท้ัง 9 ขอน้ี มา

กําหนดเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการพลเรือน 
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รายละเอียดตางๆ ในประมวลจริยธรรมของขาราชการพลเรือน ไดมีการรวบรวม

แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับความมีคุณธรรมจริยธรรมตางๆ เขาไวดวยกัน ไมวาจะเปนเร่ืองของ

หลักการทางศาสนา ขอหามทางกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญ

ยังระบุใหประมวลจริยธรรมมีสภาพบังคับมากขึ้นดวยการระบุวาใหการกระทําความผิด

ตามประมวลจริยธรรมเปนความผิดทางวินัย สงผลใหประมวลจริยธรรมตองนําหลักการ

ของวินัยเขามาบังคับใชกับขาราชการเชนเดียวกัน จากการนําแนวคิดตางๆ ดังกลาวเขา

มาไวในประมวลจริยธรรม ทําใหเกิดปญหาความซํ้าซอนขึ้นในแงของกฎหมาย ซ่ึงประเทศ

ไทยมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของขาราชการอยูมากมาย เชน 

กฎหมายวาดวยเร่ืองวินัยขาราชการ กฎหมายอาญาในเร่ืองความประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ีรัฐและกฎหมายวาดวยการปราบปรามการทุจริตแหงชาติ อีกท้ังกําลังจะมี

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองของความขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน

สวนรวมออกมาอีก เม่ือเกิดความซํ้าซอนขึ้นการจะบังคับใชก็เกิดความสับสนวาจะตอง

อางอิงกฎหมายฉบับใด ผูปฏิบัติก็เกิดความสับสนและไมใหความสําคัญตอประมวล

จริยธรรม เพราะในแงความรูสึกเห็นวาไมมีความแตกตางจากกฎหมายฉบับอ่ืน ท้ังน้ี

ผูทรงคุณวุฒิไดใหความคิดเห็นไวดังน้ี 

1) การรวมแนวคิดทางศาสนา กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพไวใน

ประมวลจริยธรรม ผูทรงคุณวุฒิไดมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันในประเด็นเร่ืองการนํา

แนวคิดทางศาสนา กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพมารวมไวในประมวลจริยธรรม โดย

อาจแบงความคิดเห็นออกไดเปน 2 แนวทาง คือ 

(1) ควรใหแยกเร่ืองของศีลธรรม ประเพณี กฎหมาย วิ นัยและ

จรรยาบรรณออกจากกัน ความคิดเห็นในสวนน้ีมองวา แมหลักการดังกลาวจะมีความ

คลายคลึงกันในแงของการควบคุมพฤติกรรมบุคคล แตจริยธรรมจะมีลักษณะของ

ความรูสึกและจิตสํานึกมากกวา เน่ืองจากจริยธรรมเปนส่ิงท่ีบุคคลตองพิจารณาเองวาเม่ือ

อยูในสถานท่ีหรือสถานการณหน่ึง ควรปฏิบัติตนอยางไร โดยไมตองมีคนมาบอกกลาว 

หากนําไปสูการมีสภาพบังคับ ยอมไมเปนการสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกไดอยางแทจริง การ

มีประมวลจริยธรรมเปนเพียงการใหแนวทางแกบุคคลเทาน้ันวาควรแสดงพฤติกรรม

ออกมาอยางไร หรือหากจะใหมีบทลงโทษผูท่ีทําการละเมิดจริยธรรมก็ควรเปนบทลงโทษ
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ทางสังคม (social sanction) หรือการไมไดรับการยอมรับจากสังคมมากกวา ซ่ึง พล.อ.อ. 

วีรวิท คงศักดิ์ อธิบายวาถึงจะกําหนดโทษทางกฎหมายหรือวินัยไวอยางไร ก็ไมมีความ

สอดคลองกับหลักการของจริยธรรม ซ่ึงเปนเร่ืองของจิตสํานึกน่ันเอง นอกจากน้ีประวีณ  

ณ นคร ยังเห็นวาหากรวมหลักศาสนา กฎหมายและจรรยาบรรณเขาดวยกันจะสงผลให

ยากแกการปฏิบัติตามไดท้ังหมด เน่ืองจากแตละหลักการก็จะมีแนวทางปฏิบัติแตกตางกัน

ออกไป 

(2) ควรรวมเ ร่ืองของ ศีลธรรม ประเพณี กฎหมาย วิ นัยและ

จรรยาบรรณเขาดวยกัน พรอมท้ังระบุใหจริยธรรมมีสภาพบังคับ ความคิดเห็นในสวนน้ี

ยอมรับวาหลักทางศาสนา กฎหมายหรือจรรยาบรรณวิชาชีพลวนมีความแตกตางกัน แต

ในชวงเวลาหรือสถานการณหน่ึงอาจเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ี บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ให

ความเห็นสนับสนุนวากฎหมายมีการเปล่ียนแปลงไดยากกวาแนวคิดอ่ืนๆ เชน ศีลธรรมมี

ขอควรปฏิบัติในเร่ืองของการใหทาน แตหากผูรับบริการจากภาครัฐใหทานแกขาราชการ

ในรูปของอามิสสินจางยอมไมเหมาะสม ดวยเหตุน้ีจึงตองนํากฎหมายเขามาใชเพราะมี

สภาพบังคับท่ีสามารถควบคุมพฤติกรรมตามหลักศาสนาหรือประเพณีบางอยางใหมีความ

เหมาะสม ท้ังยังมีความม่ันคงไมเปล่ียนแปลงไดงายและบุคคลทุกคนยอมมองไปในทิศทาง

เดียวกัน 

ในสวนของลักษณะจริยธรรมขาราชการ ซ่ึงระบุไวในประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน หมวด 2 ขอ 3 ถึงขอ 12 น้ัน ถือวามีความครบถวนและครอบคลุมตาม

คานิยมหลัก 9 ประการท่ีผูตรวจการแผนดินกําหนดไวเปนแนวทาง แตก็มีความซํ้าซอน

กันในเชิงเน้ือหา เชน ขอ 3 ระบุไววาขาราชการตองยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทํา

ในส่ิงท่ีถูกตอง หากพิจารณาตามหลักการแลวจะพบวาการยึดม่ันในจริยธรรมไดครอบคลุม

ลักษณะพฤติกรรมในขออ่ืนๆ ครบถวนแลว  

2) รูปแบบการเขียนลักษณะพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของขาราชการ 

ผูทรงคุณวุฒิยังมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันในเร่ืองรูปแบบการเขียนเกี่ยวกับลักษณะ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของขาราชการ โดยแบงเปน 2 แนวทางดังน้ี 
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(1) รูปแบบการเขียนควรระบุลักษณะของพฤติกรรมใหชัดเจนและมี

ความเปนรูปธรรม โดยเห็นวาประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนท่ีออกมาระบุขอบเขต

ของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกวางเกินไป ยากแกการปฏิบัติตามไดหมด อีกท้ังขอหาม

บางอยางก็อาจกระทบตอการใชชีวิตปกติของบุคคล เชน ขอ 12 (1) ท่ีระบุไววาไมละเมิด

หลักสําคัญทางศาสนา โดยขอเท็จจริงแลวหากตีความตามประมวล การดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลก็เปนความผิดตอจริยธรรม แตในการดํารงชีวิตของบุคคลคงเปนเร่ืองยากท่ีจะ

หลีกเล่ียง บางคนทานนอกเวลางาน บางคนทานเปนยารักษาโรค การเขียนลักษณะ

พฤติกรรมท่ีครอบคลุมเชนน้ีไมสอดคลองกับขอเท็จจริงและการบังคับใชก็กระทําไดยาก 

เพราะหลายกรณีอาจกระทําผิดตามประมวลจริยธรรมแตไมไดเกิดจากเจตนาท่ีไมดี 

รูปแบบการเขียนท่ีเหมาะสมควรใชถอยคําท่ีสงเสริมใหบุคคลปฏิบัติตามไดงาย มีความ

ยืดหยุน ยึดตามหลักขอเท็จจริง ท้ังน้ีตองระมัดระวังเร่ืองการใชคําวา “หาม” หรือ “ตอง” 

เพราะไมจูงใจใหคนปฏิบัติตามแตอาจใชคําวา “ควร” หรือ ”ไมควร” แทนได 

(2) รูปแบบการเขียนควรระบุใหกวางเพ่ือใหครอบคลุมพฤติกรรมทุก

ประเภท และใหผูบังคับใชสามารถตีความโดยดูจากพฤติการณหรือผลกระทบได เน่ืองจาก

เร่ืองจริยธรรมมีขอบเขตท่ีกวาง ซ่ึงไมอาจเขียนกฎหมายใหครอบคลุมหมดได หากระบุ

ลักษณะพฤติกรรมท่ีชัดเจนลงไป อาจมีกรณีท่ีการกระทําบางอยางไมไดกําหนดไวใน

ประมวลจริยธรรมแลวถูกตีความวาไมผิด นอกจากน้ีการระบุประมวลจริยธรรมใหมีความ

ครอบคลุมยังเปนการชวยอุดชองวางของกฎหมายอ่ืนท่ีไมสามารถเอาผิดทางกฎหมายได

ใหมีโทษทางจริยธรรม 

จากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิตางๆ ขางตนสะทอนใหเห็นวาประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือนท่ีมีการบังคับใชอยูในปจจุบัน แมจะสะทอนใหเห็นถึงความ

ต้ังใจดีในการใหความสําคัญในเร่ืองการมีคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ ซ่ึงมีความ

ใกลชิดและเกี่ยวของโดยตรงในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประชาชน แตความรูความเขาใจท้ังใน

สวนของแนวคิดเร่ืองจริยธรรมหรือตัวประมวลเองยังมีความสับสนอยูมาก สงผลใหการ

นําไปสูการปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการมีประมวลจริยธรรมเปนไปดวย

ความยากลําบาก 
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3.2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน  

เน่ืองจากเร่ืองของจริยธรรมเปนส่ิงท่ีมีขอบเขตกวาง และเปนเร่ืองของจิตสํานึกท่ี

จะเลือกแสดงพฤติกรรมหรือไมแสดงพฤติกรรมออกมาตามสถานการณหรือชวงเวลาอยาง

เหมาะสม การจะสรางเคร่ืองมือเพ่ือประเมินใหไดอยางแมนตรงเปนส่ิงท่ียาก นอกจากน้ีใน

สวนของประมวลจริยธรรมเองก็ยังมีปญหาในเร่ืองของความสับสนท้ังทางดานเน้ือหา การ

บังคับใช และความซํ้าซอนในรายละเอียด อีกท้ังความรูความเขาใจตอจริยธรรมของ

ขาราชการซ่ึงเปนผูท่ีจะตองถูกประเมินก็ยังมีความเขาใจท่ีไมตรงกัน  

อยางไรก็ตามผูทรงคุณวุฒิแตละทานไดเสนอแนะแนวทางในการสรางเคร่ืองมือ

และวิธีการประเมินจริยธรรมของขาราชการพลเรือน ซ่ึงมีแนวทางท่ีสอดคลองกัน ดังน้ี 

• การประเมินอาจแบงออกไดเปนการประเมินหนวยงานและการประเมิน

บุคคล เน่ืองจากหนวยงานก็มีสวนสําคัญในการผลักดันและสงเสริมใหบุคคลปฏิบัติตาม

หลักจริยธรรม นอกจากน้ีผลการประเมินอาจมีการเปรียบเทียบระหวางหนวยงานหรือ

เปรียบเทียบบุคคลภายในหนวยงานเองเพ่ือดูวามีผลสูงกวาหรือตํ่ากวาอยางไรแลวนํามา

วิเคราะหเพ่ือหาแนวทางแกไขและพัฒนาตอไป 

• การประเมินควรประเมินเปน 4 ระดับ คือ ระดับการรับรู ระดับความ

เขาใจ ระดับการนําไปสูการปฏิบัติ และระดับการพัฒนาสูนิสัย โดยการประเมินสถานภาพ

การรับรูของบุคคลอาจจะประเมินจากสาระสําคัญของประมวลก็ไดวาบุคคลมีความรูความ

เขาใจเพียงใด และดูการสนับสนุนจากหนวยงานดวย โดยดูขอเท็จจริง เชน ผูบริหารใสใจ

ในเร่ืองประมวลหรือไม มีการสงเสริม รณรงค บอกกลาว หรือมีกิจกรรมสงเสริมตาม

ประมวลจริยธรรมหรือไม โดยการวัดท้ัง 4 ระดับ อาจแบงออกเปนชวงเวลาตามความ

เหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมการสงเสริมจริยธรรม 

• เกณฑในการประเมินตองมีความชัดเจนและเปนเกณฑท่ีไดมาตรฐาน

สามารถจําแนกระดับตามวัตถุประสงคของการประเมินไดจริง  

• ตองระมัดระวังในขอคําถามของการประเมิน ซ่ึงควรใชคําถามออม หรือ

มีการยกตัวอยางคํากลอน เชน “ทําดีไดดี มีท่ีไหน ทําชั่วไดดี มีถมไป” ทานคิดวาทาน
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ยอมรับหรือไมในสถานการณปจจุบัน แลวไปดูวาเขากับประมวลจริยธรรมขอใด อีก

แนวทางหน่ึงอาจนํากรณีศึกษามาสรางชุดคําถามเพ่ือวัดการใชเหตุผลในเชิงจริยธรรมของ

ผูถูกประเมิน รวมท้ังยังเปนการวัดสถานภาพหรือความรูความเขาใจในเร่ืองจริยธรรมได

อีกดวย 

• ในกรณีท่ีประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมไมควรใหมีการประเมินตนเอง 

อาจจะออกแบบการวัดหรือการประเมินโดยบุคคลท่ีสัมผัสกับผูถูกประเมิน เชน 

ผูรับบริการ ผูบังคับบัญชา หรือเพ่ือนรวมงานในลักษณะ 360 องศา แตตองระมัดระวัง

เร่ืองของอคติท่ีบุคคลมีตอกัน 

• การประเมินจะตองมุงเนนไปท่ีการวัดเชิงพัฒนามากกวาการปฏิบัติ 

เหมือนกับการประเมินสถานะของการใชประมวลและประเมินประมวลในขณะเดียวกัน 

กลาวคือประเมินวาประมวลมีประสิทธิภาพในการบังคับใชหรือไม และมีกรณีใดท่ียังเปน

ปญหา ควบคูไปกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชประมวล 

3.3 สรุปการถายทอดประสบการณจากผูเช่ียวชาญตางประเทศ 

 การจัดสัมมนาเร่ือง “มองลอดแวนธนาคารโลก ทะลุเปาหมายตัวเลขคะแนนชี้วัด

ความโปรงใสนานาชาติ” โดย Dr. James Anderson วันท่ี 10 สิงหาคม 2553 เวลา 

09.00-11.30 น. ณ อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมเปนผูบริหารและ

ขาราชการพลเรือนจํานวน 200 คน ใชเวลาบรรยายและถามตอบเปนระยะเวลารวม 2 

ชั่วโมง ซ่ึง Dr. James Anderson ไดนําเสนอในประเด็นท่ีสําคัญเกี่ยวกับตัวชี้วัดความ

โปรงใสนานาชาติอันเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะนําไปสูการลดปญหาคอรรัปชันในภาครัฐของ

ประเทศตางๆ โดยรายละเอียดสามารถสรุปไดดังน้ี 

 3.3.1 คุณลักษณะที่สําคัญของตัวชี้วัดความโปรงใส 

Dr. James Anderson ไดนําเสนอตัวชี้วัดความโปรงใสท่ีสําคัญสองประการ 

ประการแรกคือตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวกับนโยบายดานสถาบันและส่ิงแวดลอมของหนวยงาน เชน 

กฎเกณฑ หรือกระบวนการตางๆ ซ่ึงเปนส่ิงแวดลอมทางดานนโยบายและเปนการ

แสดงออกในเชิงสถาบันของหนวยงานตางๆ ประการท่ีสองคือเร่ืองผลลัพธของระดับการ
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คอร รัปชันและผลการดํา เ นินงาน ซ่ึงตัวชี้ วัด ท่ี รู จักมากท่ี สุด คือ Transparency 

International หรือ CPI ตัวท่ีสอง คือ Worldwide Governance Indicator หรือ WGI จัดทํา

ขึ้นโดยธนาคารโลก  

เหตุท่ีมีตัวชี้วัดดังกลาวเกิดขึ้น เน่ืองจาก World Bank กับ Transparency 

International ไดใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตเปนอยางมาก ทุกตัวชี้วัดท่ี

กําหนดขึ้นจึงมีความสําคัญอยางมากในการท่ีจะวัดระดับความรุนแรงของปญหาการ             

คอรรัปชันในประเทศตางๆ ทุกคร้ังท่ีผลการวัดระดับการคอรรัปชันออกมาประเทศตางๆ 

ท่ัวโลกก็ใหความสนใจ เพราะคอรรัปชันถือเปนปญหาหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและการ

เจริญเติบโตของประเทศ ตัวชี้วัดท่ีมีการจัดทําออกมาจึงเปนการสรางความตระหนัก เปน

เคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะชวยใหหนวยงานภาครัฐในประเทศตางๆ ไปใชประโยชนในการแกไข

ปญหาการคอรรัปชันตอไป 

โดยคุณลักษณะสําหรับตัวชี้วัดท่ีดีตามความเห็นของ Dr. Anderson มี

ลักษณะดังน้ี 

1) ตองมีความชัดเจนวากําลังวัดอะไร และมุงเนนท่ีจุดใด เชน ตัวชี้วัดของ 

EIU จะเนนการเร่ืองการใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนสวนตัวท้ังในบรรดา

นักการเมืองและขาราชการ สาเหตุท่ี EIU หรือหนวยงานอ่ืนสรางตัวชี้วัดน้ีออกมาก็

เพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความเส่ียงสําหรับนักลงทุนตางประเทศ เปนวิธีการประเมินความ

เส่ียงซ่ึงอาจจะไมมีประโยชนในการติดตามความเปล่ียนแปลงมากนัก แตสามารถนํามา

ประกอบการเปรียบเทียบในชวงเวลาตางๆ ได  

2) มีกระบวนการในการสรางตัวชี้วัดท่ีมีความโปรงใส สามารถจะนํามาใช

เปรียบเทียบไดเม่ือเวลาผานไป หรือนําไปเปรียบเทียบ (benchmark) กับประเทศอ่ืนได 

กลาวคือ ตัวชี้วัดจะตองมีความแนนอนไมเปล่ียนแปลงบอยคร้ังเกินไป เน่ืองจากหากมีการ

เปล่ียนตัวชี้วัด ยอมไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาได อยางไรก็ตามปญหาท่ี

เกิดขึ้นคือ ตัวชี้วัดบางตัวเม่ือนําไปประเมินในบางประเทศ อาจมีการตัดตัวชี้วัดบางตัว

ออกไป เม่ือประเมินออกมาก็ไมสามารถนําไปเทียบเคียงกับประเทศอ่ืนๆได เพราะตัวชี้วัด

ไมเหมือนกัน 
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3) ตองสามารถนําไปใชไดจริง (actionable) โดยสามารถสะทอนออกมาผาน

ตัวชี้วัดน้ันๆ ได และทําใหทราบวาจะตองดําเนินการอยางไรตอไป กลาวคือ ผลท่ีไดจาก

การประเมินผานตัวชี้วัดจะตองบอกไดวามีขอบกพรองตรงไหน และตรงไหนเปนปญหา 

เพ่ือท่ีจะสามารถนําไปสูการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาตอไป 

3.3.2 การลดอัตราการเกิดคอรรัปชันในหนวยงานภาครัฐ 

Dr. James Anderson เห็นวาการทุจริตคอรรัปชันน้ันเปนเพียงสวนหน่ึงของเร่ือง

จริยธรรม จากการสํารวจพบวา สาเหตุท่ีคอรรัปชันนอยลงมีหลายสาเหตุ ไดแก 

1) การปฏิรูปท่ีมุงเนนเพ่ือการแกไขปญหาคอรรัปชัน เชน การปฏิรูป

ระบบภาษี เพ่ือเพ่ิมความโปรงใสและปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากกลไก

ภาษี หรือการ cost cutting reform ท่ีใชการประมวลระบบบัญชีและคุณภาพในการจัดซ้ือ

จัดจาง  

2) การมุงเนนในเร่ืองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังภารกิจท่ีมีความ

เส่ียงมากกวา คือ การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการปฏิรูประบบตางๆ เชน การพัฒนา

ระบบศุลกากรโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย ทําใหระบบศุลกากรมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น จากการสํารวจของ Dr. Anderson พบวาความถี่ท่ีบริษัทเอกชนตองจายสินบนลด

นอยลง เม่ือมีการนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชดานศุลกากร  

3) การจัดทําระบบการกํากับดูแลใหงายและมีประสิทธิผลมากขึ้น 

เน่ืองจาก ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานนโยบายกับสถาบัน มีผลกระทบตอผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ รวมถึงส่ิงแวดลอมในเชิงสถาบันท่ีขาราชการทํางานอยู 

ปจจัยเหลาน้ี ไดแก  

• ระบบทรัพยากรบุคคล ตองจัดใหมีการแขงขัน และการประเมิน 

โดยดูเร่ืองคุณสมบัติ ถามีผลงานดีจะไดรับการเล่ือนขั้น ซ่ึงตองเปนไปอยางยุติธรรมและ

คํานึงถึงความมีประสิทธิผล  

• ความโปรงใสของวิธีขั้นตอนการบริหารจัดการภายในหนวยงาน  



108  บทที่ 3 ผลการสัมมนากลุมและการสัมภาษณ 
 

• การบริหารผลงานซ่ึงคํานึงเร่ืองแรงจูงใจ เชน ดานการเงินท่ีจะให

สําหรับขาราชการ มุงเนนเร่ืองของแรงจูงใจท่ีจะผลักดันใหขาราชการทํางานไดดีขึ้น 

3.3.3 ผลการสํารวจความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานนโยบายเชิงสถาบัน

กับผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพ่ือวัดระดับการเกิดคอรรัปชัน 

Dr. James Anderson ไดนําเสนอผลการศึกษาเร่ืองระบบคุณธรรมของประเทศ

ตางๆ ซ่ึงพบวาคุณภาพของกฎหมายในการตอตานคอรรัปชั่นในแตละดานมีการลดลงจาก

ป 1995 ถึงป 2003 เม่ือแยกพิจารณาเปรียบเทียบในสามประเทศไดแก ประเทศ                

คีรกีซ สาธารณรัฐสโลวัค และประเทศโรมาเนีย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการติดสินบน

เจาหนาท่ีภาครัฐมีความแตกตางกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประเทศท่ีมีส่ิงแวดลอมตางกันยอม

มีผลตอการคอรรัปชันตางกัน โดยมีรายละเอียดพอสรุปไดดังน้ี  

1) ประเทศคีรกีซ จากการสํารวจพบวาระบบการบริหารบุคคลของคีรกีซมี

ความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองความโปรงใส ขาราชการมีความรูสึกวาจะไดเล่ือนขั้นตาม

คุณสมบัติ สวนเร่ืองขั้นตอนภายในก็มีผลกระทบในระดับหน่ึงกับระดับของการติดสินบน 

2) ประเทศสโลวาเกีย ท้ังสามปจจัย ไดแก ระบบบริหารงานบุคคล ระบบ

การจัดการภายในและระบบการบริหารผลงาน ตางมีผลกระทบตอผลปฏิบัติงานในกรณี

การติดสินบน โดยการบริหารบุคลากรเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด 

3) ประเทศโรมาเนีย มีผลการสํารวจใกลเคียงกับประเทศอ่ืนๆ โดยระบบ

บริหารบุคคลมีความสําคัญมากท่ีสุด กลาวคือผลท่ีออกมามีลักษณะท่ีเปนสากล ถาหากวา

ระบบราชการมีความโปรงใสต้ังแตเร่ืองรับคน เร่ืองการสงเสริมการเล่ือนขั้นตามคุณสมบัติ  

จะมีสวนชวยอยางมากในการลดปญหาการติดสินบน   

สรุปวา ตัวชี้ วั ดหลักของนานาชาติไม เปนตัว เป รียบเ ทียบ ท่ีดี ในการวัด

ความกาวหนาในการแกปญหา แตละประเทศควรมุงเนนท่ีการปฏิรูปโดยไมตองกังวลเร่ือง

ตัวชี้วัด การปฏิรูปจํานวนมากจําเปนจะตองดําเนินการโดยภาคสวนตางๆ ไมใชเฉพาะ

หนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายในการตอตานคอรรัปชัน  
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ในชวงทายของการสัมมนาไดเปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาไดซักถาม ซ่ึงโดยรวม

เปนประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขคอรรัปชันในสวนท่ีเกี่ยวกับประเทศไทยวาควรทํา

อยางไร Dr. Anderson กลาววา คําวาคอรรัปชันเปนส่ิงท่ีชวนสับสน เพราะวาเร่ืองบาง

เร่ืองบางคนอาจจะมองวาเปนคอรรัปชัน บางคนอาจจะไมไดมองตรงน้ีวาเปนคอรรัปชัน 

ดังน้ัน คอรรัปชันจะตองระบุในเชิงพฤติกรรมดวย แนวทางท่ีเปนประโยชนอันหน่ึงคือเร่ือง

แนวปฏิบัติสําหรับขาราชการวาอะไรเปนท่ียอมรับได อะไรเปนท่ียอมรับไมได ในสวนของ

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการคอรรัปชันในประเทศไทยน้ัน เห็นวาไมไดเปนประเทศท่ี

ทําการศึกษาโดยตรง แตเม่ือพูดกันถึงเร่ืองสินบนหรือการคอรรัปชันในภาครัฐ การฉอโกง

เงินทุนอาจจะไมจําเปนจะตองเปนปฏิสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนเสมอไป แต

ท้ัง น้ียังไม มีผลการศึกษาใดท่ีแสดงปฏิสัมพันธ ในเ ร่ืองของการคอร รัปชัน ท่ีอยู

นอกเหนือจากระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน 

3.3.4 ขอเสนอแนะ 

ในสวนขอเสนอแนะวาจะจัดการกับประเด็นพ้ืนฐานในเร่ืองอํานาจ เงิน กับ

สถานภาพไดอยางไร Dr. Anderson เห็นวาตองสรางความม่ันใจใหไดวามีกลไกท่ีดีท่ี

พ่ึงพาไดในการใหขอมูลแกสาธารณชน ซ่ึงหมายความวาจะตองครอบคลุมไปถึงเร่ืองของ

การมีส่ือมวลชนท่ีมีเสรีภาพอยางแทจริง การเลือกต้ังท่ีโปรงใส และภาคประชาสังคมท่ีมี

ความกระตือรือรน รวมถึงภาครัฐจะตองมีขอมูลท่ีดีเกี่ยวกับผู ท่ีมีอํานาจ เงิน และ

สถานภาพ ในสวนภาคประชาสังคมเองก็ตองมีความต่ืนตัว และทําใหสาธารณชนหันมา

สนใจขอมูลเหลาน้ัน นอกจากน้ี กระบวนการทางประชาธิปไตยท่ีเปดกวางและโปรงใสก็

เปนส่ิงจําเปนในการแกไขปญหาการคอรรัปชัน ซ่ึงท้ังหมดน้ีเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

ทางการเมือง อันมีสวนชวยอยางมากในประเทศโรมาเนีย แตการปรับแนวคิดของ

สาธารณชนอาจจะตองใชเวลานาน ซ่ึงการสรางความตระหนักก็เปนขั้นตอนหน่ึงใน

กระบวนการพัฒนาส่ิงตางๆ ใหเกิดขึ้นดังกลาว (บันทึกการบรรยายโดยละเอียดโปรดดู

ภาคผนวก ซ) 
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3.4 สรุปประเด็นรวมจากการสัมมนากลุมและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

จากการจัดสัมมนากลุมเร่ือง “แนวทางการประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน” 

และการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ของผูทรงคุณวุฒิ 

ในการศึกษาสถานภาพและการรับรูดานจริยธรรมของขาราชการ รวมไปถึงการสราง

เคร่ืองมือเพ่ือประเมินจริยธรรม อันจะนําไปสูการพัฒนาจริยธรรมในสวนของขาราชการพล

เรือนตอไปน้ัน ผูทรงคุณวุฒิหลายทานไดมีความเห็นสอดคลองกันในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

3.4.1  ปญหาที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม 

ประเด็นที่ 1 ความไมชัดเจนในเน้ือหาของประมวลจริยธรรม 

• แนวคิดในประมวลจริยธรรม แมจะมีความครอบคลุมในหลายๆ ดาน 

ไมวาจะเปนกฎหมาย วินัย ศีลธรรมและจรรยาขาราชการ แตเม่ือนําหลักการของทุกๆ 

เร่ืองดังกลาว มาบัญญัติไวในประมวลจริยธรรม กลับทําใหเกิดความสับสนในการตีความ 

และการจะกําหนดขอบเขตของจริยธรรมเพ่ือประเมินบุคคลหรือหนวยงานน้ันกระทําได

ยาก 

• การกําหนดลักษณะพฤติกรรมอันเปนการเปนการละเมิดจริยธรรมตาม

ประมวลจริยธรรมน้ัน มีขอบเขตกวางเกินไป จนไมสามารถประพฤติปฏิบัติตามไดจริง 

และอาจขัดตอการดําเนินชีวิตปกติหรือลักษณะการทํางานตามปกติได เม่ือไมสามารถ

ปฏิบัติตามไดหมด ยอมสงผลใหบุคคลไมเห็นความสําคัญของประมวลจริยธรรมได 

• การกําหนดคานิยมหลัก 9 ขอ และการแปลงเปนแนวปฏิบัติตามขอ 3-

12 ของประมวลจริยธรรม มีความซํ้าซอนกัน ไมเฉพาะแตซํ้าซอนภายในตัวประมวลเอง

เทาน้ัน แตยังมีความซํ้าซอนกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของขาราชการ

อ่ืนๆ เชน เร่ืองของวินัย กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริต กฎหมายอาญา ฯลฯ  

ประเด็นที่ 2 การบังคับใชประมวลจริยธรรม  

• สภาพบังคับของประมวลจริยธรรม ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็นตรงกัน

วาการทําใหประมวลจริยธรรมมีสภาพบังคับหรือผูกติดเขากับเร่ืองของวินัย ยอมไม
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สามารถสงเสริมใหบุคคลปฏิบัติตามประมวลได เน่ืองจากเร่ืองจริยธรรมเปนเร่ืองท่ีควรใช

การปลูกฝงหรือสนับสนุนสงเสริมจนเปนนิสัย มากกวาจะใชการบังคับหรือบทลงโทษ 

• การควบคุมและติดตามการใชประมวลจริยธรรม แมจะมีการต้ัง

คณะกรรมการจริยธรรมขึ้นหรือจัดใหมีฝายจริยธรรมดูแลในเร่ืองการดําเนินการตางๆ ตาม

ประมวลก็ตาม แตในทางปฏิบัติยังพบวาการติดตามดูแลหรือกํากับขาราชการใหปฏิบัติ

ตามหรือธํารงไวซ่ึงประมวลจริยธรรมน้ันยังไมมีความชัดเจน อันเกิดจากปญหาของความ

ซํ้าซอนและมีขอบเขตท่ีกวางเกินไปของประมวลจริยธรรมดังท่ีกลาวมาแลว 

• การสงเสริมความรูความเขาใจของขาราชการ เน่ืองจากเร่ืองจริยธรรม

ตองอาศัยการปลูกฝงหรือสงเสริมใหมีขึ้น แตหลังจากมีประมวลจริยธรรม พบวา 

หนวยงานตางๆ ยังขาดการใหความรูความเขาใจแกบุคคลเกี่ยวกับรายละเอียดของตัว

ประมวลจริยธรรม แตอาศัยการมีสภาพบังคับของประมวลมากํากับดูแลแทน  

• ความพรอมของขาราชการและหนวยงาน การสงเสริมและพัฒนาให

ขาราชการมีความประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จําตองสงเสริมความพรอมใหแก

ขาราชการดวย โดยหนวยงานตองเปนเจาภาพในการจัดกิจกรรมหรือการรณรงคตางๆ 

เพ่ือนําไปสูการมีความรูความเขาใจของขาราชการและตระหนักถึงความสําคัญของ

จริยธรรม 

ประเด็นที่ 3 การประเมินจริยธรรมของขาราชการพลเรือน 

• แนวทางในการประเมินจริยธรรม ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็นวาการ

ประเมินจริยธรรมขาราชการเปนส่ิงท่ีกระทําไดยาก เน่ืองจากเร่ืองจริยธรรมมีความเปน

นามธรรมสูงและยากตอการตีความ หากจะประเมินจําตองมีกรอบการประเมินท่ีชัดเจน 

• กรอบในการประเมินจริยธรรม ตองมีกรอบการประเมินท่ีชัดเจน 

มิฉะน้ันอาจไมสามารถประเมินไดอยางแมนตรง เน่ืองจากเร่ืองจริยธรรมมีขอบเขตท่ีกวาง 

และยากตอการกําหนดลักษณะของพฤติกรรมใหชัดเจน สงผลใหเกิดการตีความแตกตาง

กัน ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็นวาการประเมินไมควรมีปญหาในการตีความ เพราะจะทําให

ไดผลผิดเพ้ียนไปไดและเกิดปญหาขอบเขตในการประเมินกวางเกินไปตามมาได 
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• ขอบเขตของการประเมินจริยธรรม ซ่ึงกําหนดใหมีเคร่ืองมือท่ีใชวัดได

จําแนกตามระดับของตําแหนงและลักษณะของหนวยงาน ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็น

ตรงกันวากระทําไดยาก เพราะประมวลจริยธรรมเองก็ไมไดจําแนกออกตามลักษณะ

หนวยงานแตใชเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังน้ันการประเมินตามลักษณะของหนวยงานหรือ

ระดับตําแหนงในระยะแรกน้ีผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็นวายังไมมีความจําเปน 

3.4.2  ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา 

1) ขอเสนอแนะในการปรบัปรุงประมวลจริยธรรม  

• การกําหนดลักษณะพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรม ควรมีลักษณะท่ี

เปนรูปธรรมมากขึ้น เพ่ือปองกันปญหาการตีความ อีกท้ังสะดวกตอการจดจําและทําความ

เขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติตามไดทันที ท้ังในสวนท่ีเปนขอหามและขอพึงกระทํา 

• การแยกแนวคิดเร่ืองวินัย ศีลธรรมและจรรยาขาราชการออกจาก

ประมวลจริยธรรม เห็นวาควรแยกออกจากกันเน่ืองจากจะทําใหประมวลจริยธรรมมี

ขอบเขตท่ีกวางเกินไปยากแกการปฏิบัติไดหมด อีกท้ังยังซํ้าซอนกับกฎหมายฉบับอ่ืนซ่ึงมี

สภาพบังคับและบทลงโทษอยูแลว ไมมีความจําเปนตองมีบทบังคับซํ้าอีก 

• สภาพบังคับของประมวลจริยธรรม อาจกําหนดใหมีสภาพบังคับได

เฉพาะในสวนของการติดตามตรวจสอบ และประเมินเทาน้ัน รวมไปถึงเร่ืองของการให

ความรูความเขาใจซ่ึงเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบ สภาพบังคับท่ีเปนลักษณะ

ของกฎหมายควรยกใหเปนหนาท่ีของกฎหมายฉบับอ่ืนตามสภาพความรุนแรงของการ

กระทํา 

• บทลงโทษของประมวลจริยธรรม ไมควรรวมบทลงโทษทางวินัยเขากับ

การละเมิดจริยธรรม แตควรมีการพิจารณาเปนรายกรณีและตรวจสอบวาเปนความผิดใน

สวนของวินัยหรือจริยธรรม เน่ืองจากเร่ืองของจริยธรรมควรมุงสงเสริมและพัฒนามากกวา

การบังคับ หากปลูกฝงบุคคลใหมีจริยธรรมแลว ผูท่ีละเมิดยอมตองรับบทลงโทษทางสังคม 

ซ่ึงอาจตองใชเวลานานและตองมีการเอาใจใสอยางตอเน่ือง 
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2) ขอเสนอแนะในการบังคบัใชประมวลจริยธรรม  

• ควรจัดทําใหมีคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติและทําความเขาใจตอ

ประมวลจริยธรรมแกขาราชการ 

• จัดกิจกรรมสงเสริมและรณรงคเ ร่ืองจริยธรรมอยางตอเน่ืองและ

สมํ่าเสมอ โดยไมจําเปนตองจัดกิจกรรมใหญๆ แตอาจใชคําขวัญ website เพ่ือ

ประชาสัมพันธขอมูลก็ได 

• เม่ือมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม ไมวาจะเปนกรณีการประพฤติ

ละเมิด หรือมีการปฏิบัติตนท่ีดี ควรมีการเผยแพรเพ่ือเปนตัวอยางและทําความเขาใจให

ตรงกัน 

• ควรจัดใหมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบการประพฤติปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรม โดยอาจบรรจุไวเปนกระบวนการหน่ึงของการประเมินจริยธรรม 

3) ขอเสนอแนะในการประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

• การประเมินอาจแบงออกเปนระยะ เพ่ือใหมีการสงเสริมความรูความ

เขาใจแกขาราชการกอน หากประเมินเร่ืองจริยธรรมโดยตรงอาจไดขอมูลท่ีสับสน โดยใน

ระยะแรกอาจประเมินความพรอมของหนวยงานในการสงเสริมและจัดกิจกรรมเร่ือง

จริยธรรม พรอมท้ังวัดความรูความเขาใจของขาราชการท่ีมีตอประมวลจริยธรรม เพ่ือ

นําไปพัฒนาแนวทางการสงเสริมตอไป 

• กรอบของการประเมิน อาจนําเอาตัวชี้วัดสําคัญบางประการมาทําการ

ประเมินในระยะแรก เพ่ือเปนการจํากัดขอบเขตของการประเมินไมใหกวางเกินไป และ

เพ่ือปองกันความสับสนจากการตีความตามประมวลจริยธรรมท่ียังไมมีความชัดเจน  

• ระดับของการประเมิน ในระดับหนวยงานอาจใชเคร่ืองมือประเมินกลาง

ชุดเดียวกันในระยะแรก ถาเปนไปไดควรใหแตละหนวยงานพัฒนาเคร่ืองมือประเมินท่ี
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เหมาะสมกับลักษณะหนวยงานของตน โดยประยุกตจากเคร่ืองมือฉบับกลางในระยะตอๆ 

ไป  

• แนวทางการประเมิน การประเมินควรครอบคลุมเร่ืองท่ีสําคัญๆ เชน 

ความรูความเขาใจของขาราชการ ระดับการใหความสําคัญของหนวยงาน (อาจวัดจาก

จํานวนกิจกรรมหรือการใหขอมูล) และสถานภาพทางจริยธรรมของขาราชการ เพ่ือเปน

การประเมินท้ังในสวนของบุคคลและหนวยงานวามีความเอาใจใสและนําหลักจริยธรรมมา

สูการปฏิบัติมากนอยเพียงใด 

3.5 สรุป  

 ในบทน้ีเปนการนําผลการเก็บขอมูลจากการสัมมนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก

มาประมวลตามประเด็นตางๆ ไดแก แนวทางการประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือนและ

แนวทางการสรางเคร่ืองมือ พรอมท้ังขอมูลจากความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการ

สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในเร่ืองประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนซ่ึงมีผลบังคับใชอยูใน

ปจจุบัน วามีรายละเอียดและลักษณะ รวมถึงปญหาในการบังคับใชอยางไร เพ่ือท่ีจะ

กําหนดแนวทาง อีกท้ังสามารถออกแบบเคร่ืองมือในการประเมินจริยธรรมขาราชการ   

พลเรือนไดอยางเหมาะสม 



 

 

บทท่ี 4 

การพัฒนาเครื่องมือประเมินสถานภาพ 

จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 

 

 ในบทน้ีกลาวถึงพัฒนาการของเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการ

พลเรือน ซ่ึงประกอบดวย กรอบการสรางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการ

พลเรือน รางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพขาราชการพลเรือน แนวทางการวิเคราะหผล 

การสัมมนาขาราชการพลเรือนเพ่ือทดสอบรางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน สรุปผลการทดสอบเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการ

พลเรือนโดยใชแบบสํารวจ และสรุปผลการทดสอบเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนโดยใชกรณีศึกษา 

 

4.1 กรอบการสรางเครื่องมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

จริยธรรมเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงในการบริหารงานภาครัฐ เพราะมี

ผลกระทบตอประชาชนสวนใหญ จึงไดมีความพยายามท่ีจะวัดจริยธรรมมาต้ังแตใน

ทศวรรษท่ี 1990 เปนตนมา โดยมีกลุมท่ีทําการศึกษาเพ่ือวัดสถานภาพจริยธรรมใน

ประเทศตางๆ เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา มี Ethics Section of the American Society 

for Public Administration (ASPA) ในยุโรปมีกลุม Study Group on Ethics and Integrity 

of Government of the European Group of Public Administration (EGPA) เปนตน 

เคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมท่ีเสนอในรายงานฉบับน้ีเปนการใชเคร่ืองมือ

การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผสมผสานกัน และใชหลายวิธีการในการเก็บรวบรวม

ขอมูล (multiple methods) เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือ (reliability) และความถูกตอง 
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(validity) ของขอมูลท่ีเก็บรวบรวม อันจะสามารถนําไปใชเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงและ

พัฒนาจริยธรรมของขาราชการพลเรือนตอไปไดอยางมีประสิทธิผล 

 วัตถุประสงคของเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรม เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการ

ประเมินสถานภาพจริยธรรมของขาราชการพลเรือนตามกฎหมายท่ีระบุใหมีการประเมิน

ภายหลังจากท่ีมีการออกประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 เปนเวลา 1 ป 

เพ่ือนําไปสูการเทียบเคียงความสําเร็จของการขับเคล่ือนประมวลจริยธรรมของขาราชการ

พลเรือน และสามารถระบุจริยธรรมดานท่ีเปนปญหาหรือออนแอได รวมท้ังใหผูตอบแบบ

สํารวจไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมในดานน้ันๆ ไดดวย 
  

4.1.1 หลักการของการออกแบบเครื่องมือ 

1) มีความสมบูรณครบถวน (comprehensiveness) เคร่ืองมือท่ี

ออกแบบภายใตการประเมินจริยธรรมในคร้ังน้ีเปนการออกแบบในลักษณะใหมีความ

สมบูรณครอบคลุมในหลายมิติของจริยธรรม ท้ังในระดับขาราชการ ระบบ กลไก และ

องคกรกลางท่ีเกี่ยวของสัมพันธกัน 

หากพิจารณาใหเปนระบบแลวจะพบวาจริยธรรมของขาราชการจะพัฒนาให

สอดคลองกับประมวลจริยธรรมไดก็ขึ้นอยูกับบริบทและกลไกตางๆ วาไดมีสวนสนับสนุน

เกื้อหนุนเพียงไรดวย จึงจําเปนจะตองมีการศึกษาประเมินท้ังระบบ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

ในลักษณะองครวม 

2) สงเสริมจริยธรรม (ethical support) การออกแบบการประเมินคร้ังน้ี

จะไมใชเปนเคร่ืองมือสําหรับการควบคุมแตหากจะเปนเคร่ืองมือท่ีชวยสงเสริมใหเกิด

ความรูความเขาใจในเร่ืองจริยธรรม และในขณะเดียวกันจะเปนส่ิงท่ีชวยใหเกิดการเรียนรู

และเตรียมพรอมในเร่ืองกลไกและระบบตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมจริยธรรม 

3) มีความหลากหลาย (diversity) เคร่ืองมือท่ีออกแบบจะไมใชเคร่ืองมือ

รูปแบบเดียวสําหรับการวัดสถานภาพจริยธรรม แตใชรูปแบบเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 

เพ่ือใหสอดคลองกันหนวยในการประเมินอยางเหมาะสม มีท้ังรูปแบบเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ ในรูปของแบบประเมิน แบบสํารวจ และกรณีศึกษา 



บทที่ 4 การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 117 

4) เปนการวัดพัฒนาการจริยธรรม ต้ังแตเร่ืองการรับรู (perception) 

ความเขาใจ (understanding) จนกระท่ังถึงการนําไปปฏิบัติหรือพฤติกรรม เพ่ือใหเขาใจ

สถานภาพจริยธรรมท่ีเกิดขึ้นภายในภาครัฐไดดียิ่งขึ้นวาอยูในระดับใด และจะพัฒนาไปสู

ระดับใด ทําใหมีทิศทางของการพัฒนาชัดเจนยิ่งขึ้น 

4.1.2 ขอบเขตประเด็นสถานภาพจริยธรรม  

 เคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมมีเน้ือหาการประเมินเปน 3 ประเด็นหลัก คือ  

1) ระดับบุคคล ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ เชน เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา หนวยงานท่ีสังกัด ประเภทและระดับตําแหนง ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 

การรับรู ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูตอบเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 

2) ระดับองคการ ประกอบดวย การดําเนินการขององคการในดานตางๆ 

ตามประมวลจริยธรรม การรับรู และความเขาใจ สงผลตอการปฏิบัติ รวมถึงนโยบาย 

แนวทาง ระบบ วิธีการ การจัดต้ังหนวยงาน บุคลากรและทรัพยากรเพ่ือรองรับการสงเสริม

จริยธรรมในองคการ (Harold J.Leavitt, 1958:  355) การรับรูถือเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญซ่ึง

จะเปนส่ิงท่ีกําหนดพฤติกรรมของคนจากสภาพแวดลอม  

3) การจัดการความรูดานจริยธรรม ประกอบดวย กระบวนการการ

จัดการความรู ไดแก การสรางความรู การประมวลความรู และการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ

จริยธรรมใหแกขาราชการพลเรือน 

 

4.1.3 ที่มาของประเด็นการวัด มาจาก 3 แหลง ประกอบดวย 

1) ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  

2) ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และขาราชการพลเรือนท่ีเขารวมสัมมนา 

3) ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกบัจริยธรรมภาครัฐ 
 

4.1.4 ลักษณะการวัด การกําหนดลักษณะการวัดสถานภาพจริยธรรมขาราชการ

พลเรือน ทางคณะผูวิจัยไดนําตัวแบบกระบวนการตัดสินใจของ Thorne (1998: 291-308) 

เขามาใช โดยลักษณะการวัดของเคร่ืองมือประเมินสถานจริยธรรม ประกอบไปดวยการวัด 

4 ลักษณะ ดังน้ี 
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1) ขอเท็จจริง (fact) เปนการวัดในสวนของขอมูลท่ัวไป หรือขอมูลสวน

บุคคลรวมถึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีเกิดขึ้นในหนวยงานของผูตอบแบบสํารวจ ซ่ึงเปน

ขอเท็จจริงท่ีสะทอนถึงสถานภาพจริยธรรม  

2) การรับรู (perception) เปนการวัดในสวนของการรับรูเร่ืองจริยธรรม

และประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน อันจะนําไปสูการทําความเขาใจและนําหลัก

จริยธรรมไปใชตอไป ซ่ึงการวัดการรับรูจะเปนการวัดความรูจากประสบการณของผูตอบ

แบบสํารวจท่ีมีตอเน้ือหาสาระของประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ตามแนวคิดของ 

Knech (1962: 56) ท่ีไดใหความหมายของการรับรูวา หมายถึง สภาพความรูเกี่ยวกับส่ิง

หน่ึงส่ิงใด ท่ีเกิดขึ้นจากการไดรับสัมผัสจากส่ิงเราภายนอกผานประสาทสัมผัสของรางกาย 

แลวแปลความหมายจนเปนความรู  

3) ความเขาใจ (understanding) เปนการวัดในเร่ืองของการตีความและ

การนําประมวลจริยธรรมไปประยุกตใชของผูตอบแบบสํารวจ โดยลักษณะการวัดความ

เขาใจไดประยุกตจากแนวคิดในเร่ืองระดับความเขาใจ (levels of understanding) ของ 

McLaine (1998: 443) ซ่ึงอธิบายเกี่ยวกับความเขาใจของมนุษยเอาไว เชน ความเขาใจใน

ขอเท็จจริง ความเขาใจในเหตุและผล ฯลฯ 

4) การปฏิบัติ (practice) เปนการวัดการปฏิบัติหรือพฤติกรรมในเชิง

จริยธรรมของบุคลากรในหนวยงานของผูตอบแบบสํารวจ ซ่ึงทางคณะผูวิจัยไดกําหนดขึ้น

จากรูปแบบกระบวนการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท (จินตนา, 2551: 89) อันไดแก ความ

เขาใจ (understand) การรับคุณคาไวในใจ (internalize) นําไปสูการปฏิบัติ (practice) 

วิธีการในการวัดระดับการปฏิบัติน้ันจะหลีกเล่ียงขอคําถามท่ีวัดการประเมินตนเอง

โดยตรง (self assessment) เพราะระดับความนาเชื่อถือของขอมูลมีนอย (Edward, M.R, 

1996) เน่ืองจากการเขาขางตนเอง อาจมีการใหคะแนนเกินความเปนจริง (inflate) ซ่ึงโดย

ธรรมชาติแลวคนเราจะประเมินตนเองสูงกวาผูอ่ืน ดังน้ันขอคําถามท่ีใชในคร้ังน้ีจะเปน

มุมมองท่ีมีตอผูอ่ืนในหนวยงานซ่ึงผลท่ีไดมีความนาเชื่อถือมากกวาการประเมินผลตนเอง 

4.1.5 รูปแบบเครื่องมือ 

1) แบบสํารวจ ซ่ึงมีขอคําถาม 5 รูปแบบ ไดแก  

- เติมคําหรือขอความส้ัน ๆ  
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- การตอบใช/ไมใช (yes/no) 

- การเลือกตอบแบบปรนัย (multiple choice) 

- การตอบตามระดับความคิดเห็น (likert scale) 

- การตอบคําถามปลายเปด เพ่ือใหแสดงความคิดเหน็ 

2) กรณีศึกษา (case study) เปนการจําลองสถานการณเพ่ือศึกษาขอมูล

เชิงคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือนในเชิงลึก 

4.1.6 นิยามศัพทปฏบิัติการ 

เพ่ือใหการศึกษาและออกแบบเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมมีความชัดเจน

และสามารถส่ือความหมายไดเขาใจตรงกัน คณะผูวิจัย จึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ

หรือนิยามปฏิบัติการขึ้น โดยผานการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ 

ท้ังน้ีการกําหนดนิยามศัพทปฏิบัติการ ไดคํานึงถึงความเหมาะสมและลักษณะของ

การศึกษาในคร้ังน้ี โดยใหมีความสอดคลองกัน เพ่ือนําไปสูการกําหนดขอบเขตการศึกษา

และประเด็นท่ีจะใชในการสรางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน

ตอไป 

1) “จริยธรรม” หมายถึง มาตรฐานความประพฤติปฏิบัติท่ีดีงามของ

ขาราชการพลเรือน ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ซ่ึงมีคานิยมหลักในการ

ยึดถือปฏิบัติ 9 ประการ คือ การยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย

สุจริตและรับผิดชอบ การยึดถือผลประโยชนของประเทศชาติมากกวาผลประโยชนสวนตน 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด การใหบริการแกประชาชนโดยไมเลือกปฏิบัติ 

การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน การยึดม่ันใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการยึดม่ันในหลักวิชาชีพ

ขององคกร 

2) “การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม” หมายถึง การปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอยางตรงไปตรงมา โดยหลีกเล่ียงการกระทําท่ีขัดกับเน้ือหาสาระของประมวล

จริยธรรม และมีการทักทวงหรือรองเรียนเม่ือพบเห็นการประพฤติปฏิบัติท่ีเปนการละเมิด

จริยธรรม 
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3) “การมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย สุจริตและรับผิดชอบ” หมายถึง การ 

ละเวนจากการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ โดยปฏิบัติงานดวยความโปรงใส และ

รับผิดชอบตอหนาท่ีหรือผลการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบของตนเอง 

4) “การยึดถือผลประโยชนของประเทศชาติมากกวาผลประโยชน

สวนตน” หมายถึง การแยกเร่ืองสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ี ไมใชทรัพยสินหรือ

อํานาจทางราชการไปใชเพ่ืองานสวนตัว และใหความสําคัญตอประโยชนของทางราชการ

เหนือประโยชนอ่ืนใด 

5) “การปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด” หมายถึง การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคําส่ังตางๆ อยางตรงไปตรงมา พรอมท้ังปรับปรุงแกไข

หรือทวงติงเม่ือพบเห็นพฤติการณท่ีอาจเกิดการละเมิดตอกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ 

6) “การใหบริการแกประชาชนโดยไมเลือกปฏิบัติ” หมายถึง การ

ใหบริการดวยความเสมอภาคและมีอัธยาศัยอันดีแกประชาชนทุกฐานะ ทุกเชื้อชาติและทุก

ศาสนา รวมท้ังวางตนเปนกลางในทางการเมือง  

7)  “การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน” หมายถึง การ

จัดหา การใช การเก็บรักษาและการเผยแพรขอมูลของทางราชการ อยางถูกตองเหมาะสม 

ครบถวนหรือทันตอสถานการณ 

8) “การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน” หมายถึง การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงความประหยัดและมาตรฐานทางวิชาชีพอยาง

เครงครัด 

9) “การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข” หมายถึง การแสดงออกถึงความจงรักภักดี ปกปองและเทิดทูนตอสถาบัน

พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ รวมถึงสนับสนุนระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

10) “การยึดมั่นในหลักวิชาชีพองคกร” หมายถึง การเปนแบบอยางท่ีดี

และรักษาภาพลักษณของราชการ โดยประพฤติตนอยูในความดีงามและศีลธรรมท้ังใน

หนาท่ีและเร่ืองสวนตัว 
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11) “ขาราชการ หรือบุคลากร” หมายถึง ขาราชการพลเรือน พนักงาน

ราชการ และลูกจางในสังกัดราชการพลเรือน 

12) “ผูบังคับบัญชา” หมายถึง หัวหนางานทุกระดับ  

13) “หนวยงาน” หมายถึง หนวยงานสวนภูมิภาค หรือหนวยงานสวนกลาง

ในสวนภูมิภาคท่ีจัดต้ังภายในจังหวัด 

 

4.2  รางเครื่องมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 จากการศึกษาสามารถกําหนดเปนรางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนตามหลักเกณฑท่ีไดกําหนดในขอ 4.1 ดังตาราง 4.1 อยางไรก็ตาม

ขอมูลท่ีนําเสนอน้ีเปนเพียงรางซ่ึงภายหลังไดมีการทดสอบกับขาราชการพลเรือนในระดับ

ตางๆ ท้ังในสวนภูมิภาคและสวนกลาง รวมท้ังมีการปรับปรุงและพัฒนาโดยนักวิจัยใหมี

ความสมบูรณ (โปรดดูขอ 4.4) กอนจัดทําเปนคูมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการ    

พลเรือนตอไป 

 4.2.1 แบบสํารวจ 

  ประกอบดวยขอคําถามหลัก 13 สวน ไดแก 

1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 

2) การรับรูเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม  

3) การยึดม่ันกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง   

4) ความรับผิดชอบตอหนาท่ี    

5) การยึดถือประโยชนสวนรวม   

6) การไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ    

7) การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  

8) การปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม  

9) ขอมูลขาวสาร     
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10) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน   

11) การเปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงตน  

12) จริยธรรมองคการ    

13) การจัดการความรูเกี่ยวกับจริยธรรม  

(โปรดดูตาราง 4.1) 
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4.2.3 กรณีศึกษา (case study) 

  กรณีศึกษาท่ีกําหนดขึ้นน้ีเปนสวนหน่ึงซ่ึงใชทดสอบกับขาราชการเพ่ือพิจารณาถึง

ความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชเปนแบบประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือนตอไป 

ตาราง 4.2 ประเด็นสําหรับกรณีศึกษา 

กรณี กรณีศึกษา ประมวลฯ 

1 เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรม ขาราชการมีหนาที่ตอง

รายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน (หากมี) ตอหัวหนาสวนราชการ

หรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน 

ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอ

ปลัดกระทรวง หรือผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการหรือ

คณะกรรมการจริยธรรม 

กรณีที่เขารวมประชุมและพบวามีการกระทําที่ฝาฝนประมวลจริยธรรม 

ขาราชการมีหนาที่ตองคัดคานการกระทําดังกลาว และบันทึกการคัดคานของตนไว

ในรายงานการประชุม 

ประเด็นพิจารณา 

1) จากประมวลจริยธรรมดังกลาว กรณีทานพบเห็นวาหัวหนาสวนราชการ

ของทานกระทําผิดจริยธรรม ทานคิดวาขาราชการสวนใหญดําเนินการอยางไร 

2) ในการเขารวมประชุมที่มีหัวหนาสวนราชการอยูดวย ทานคิดวาจะมี

ขาราชการที่กลาคัดคานเมื่อเห็นความไมถูกตองในที่ประชุมหรือไม 

3) หากเปนทาน จะดําเนินการอยางไร 
 

ขอ 3(2) 

ขอ 7(2) 

ขอ 16(2) 

2 บริษัทที่เปนผูจัดจําหนายครุภัณฑใหแกหนวยงานของทานไดเชิญทานเขา

รวมสัมมนาที่ตางประเทศ โดยทางบริษัทผูจัดจําหนายเปนผูออกคาใชจายในการ

เดินทาง คาที่พัก คาอาหารและมีเงินเบี้ยเล้ียงในการเดินทางให พรอมทั้งใหสามารถ

นําครอบครัวไปดวยได 

ประเด็นพิจารณา 

1) ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการกระทําของบริษัทครุภัณฑดังกลาว 

2) ทานเห็นวาการรวมการสัมมนาคร้ังน้ีมีความเหมาะสมหรือไม 

3) ทานสามารถเขารวมการสัมมนาคร้ังน้ีไดหรือไม 

4) หากทานจะเขารวมการสัมมนาคร้ังน้ี ทานจะตองดําเนินการอยางใด 

 

ขอ 6(1)  
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กรณี กรณีศึกษา ประมวลฯ 

3 ญาติของทานมาติดตอราชการในหนวยงานของทาน ซ่ึงญาติของทานได

ขอใหทานชวยลัดคิวให โดยใหเหตุผลวามีธุระสําคัญเรงดวนตองรีบไป ในวันน้ันมี

ประชาชนมาขอรับบริการเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมีคนชราและหญิงมีครรภดวย 

ประเด็นพิจารณา 

1) ทานคิดวาวัฒนธรรมขาราชการโดยทั่วไปในปจจุบันมักปฏิบัติตนเชนไร

หาก บิดา/มารดา หรือญาติสนิทขอใหชวยลัดคิว 

2) จากขอ 1 หากเปนทาน ทานจะปฏิบัติตนอยางไร 

3) ทานเลือกที่จะใหบริการหญิงมีครรภ หรือคนชรา กอนผูรับบริการราย

อ่ืนไดหรือไม เพราะเหตุใด 

4) จะทําใหการเลือกปฏิบัติดังกลาวขางตนเปนส่ิงที่ถูกตองไดหรือไม โดย

จะตองดําเนินการอยางไรเพื่อใหเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

ขอ 5(1) 

ขอ 8(3) 

ขอ 8(5) 

ขอ 9(2) 

4 เพื่อนที่ทํางานของทานนําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ผิดกฎหมายมาใหทาน

บันทึกลงในคอมพิวเตอรเพื่อใชงาน เน่ืองจากทานจําเปนตองใชโปรแกรมดังกลาว 

และเพื่อประหยัดคาใชจายของหนวยงาน เพื่อนคนน้ียังชอบเปดเพลง mp3 ในที่

ทํางาน ซ่ึงทานทราบดีวาเขาดาวนโหลดฟรีมาจากอินเทอรเนต และยังเอ้ือเฟอสงมา

ใหทานทาง Hotmail ซ่ึงเปน e-mail เดียวที่เขาใชอยูเปนประจําในการรับสงเอกสาร

อิเลคทรอนิกส 

 ประเด็นพิจารณา 

1) จากสถานการณดังกลาวทานคิดวามีประเด็นใดบางที่ผิดจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน  

2) ทานคิดวาสถานการณการใชโปรแกรมผิดกฎหมาย หรือไฟลที่ละเมิด

ลิขสิทธิ์ในหนวยงานมีมากนอยเพียงใด ขาราชการสวนใหญคิดวาเปนเร่ืองรายแรง

มากนอยเพียงใด 

3) ทานจะตักเตือนเพื่อของทานหรือไมเพราะเหตุใด 

4) ทานจะมีการปองกันปญหาในกรณีน้ีอยางไร 

ขอ 3(2)  

ขอ 7(1) 

ขอ 10 

ขอ 16 

5 ทานมีความสนใจดานการเมืองเปนอยางมาก โดยติดตามขอมูลขาวสารอยู

สม่ําเสมอ เมื่อมีโอกาสก็มักพูดคุยกับคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงในประเด็นที่ทาน

เห็นวาไมถูกตอง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางที่ควรจะเปน ในระยะหลังมีพรรค

การเมืองหลายพรรคไดเขามาชักชวนใหทานสมัครเปนสมาชิกของพรรคซ่ึงเมื่อถึง

เวลาอันเหมาะสมพรรคจะสงเปนผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอไป 

 

ขอ 11(1) 
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ประเด็นพิจารณา 

1) ทานจะสมัครเปนสมาชิกของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง รวมทั้ง

ทํากิจกรรมรวมกับพรรคการเมือง เชนปราศรัย ชวยหาเสียงใหกับสมาชิกพรรคได

หรือไม 

2) ในที่ทํางานทานสามารถวิพากษวิจารณในประเด็นอันกระทบตอความ

เปนกลางทางการเมืองไดหรือไม 

3) ท านจะส นับสนุนให มีการปกครองระบอบ อ่ืนที่ ไม ใ ช ระบอบ

ประชาธปิไตยไดหรือไม 

6 หนวยงานของทานมีการบริหารจัดการที่คอนขางดี การดําเนินงานสวน

ใหญขาราชการทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ อยางไรก็

ตามเมื่อพิจารณาในเชิงศีลธรรม ศาสนาและประเพณี ก็ยังอาจมีบางประเด็นที่เปน

ปญหา เชน การซ้ือขายหวยใตดิน และเร่ืองชูสาวในหนวยงาน เปนตน 

ประเด็นพิจารณา 

1) มีผูกลาววา “หากเร่ืองราวดังกลาวไมมีสวนเก่ียวของหรือมีผลกระทบ

กับตนเอง ขาราชการสวนใหญมักปลอยใหผานเลยไปโดยไมดําเนินการใดๆ ” ทาน

เห็นดวยกับคําพูดน้ีมากนอยเพียงใด 

2) การพบเห็นเร่ืองราวที่ฝาฝนจริยธรรมโดยไมแจงแกผูเก่ียวของถือวาผู

น้ันกระทําที่ผิดจริยธรรมหรือไม 

3) กรณีตัวอยางดังกลาวหากเกิดขึ้นภายนอกหนวยงานถือวาผิดจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนหรือไม 

12(1) 

7 ทานทํางานในสวนราชการซ่ึงมีภารกิจในการดําเนินงานและสนับสนุน

โครงการดานเด็กและเยาวชนโดยไดทํางานติดตอประสานงานกับมูลนิธิตางๆอยาง

ใกลชิดมาโดยตลอด  ตอมามูลนิธิดานสังคมสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่มีชื่อเสียง

แหงหน่ึงไดทาบทามใหทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการของมูลนิธิ ซ่ึงอาจเปน

โอกาสใหทานสามารถชวยเหลือเด็กและเยาวชนไดดียิ่งขึ้น 

ประเด็นพิจารณา 

1) ทานควรรับตําแหนงกรรมการมูลนิธิดังกลาวหรือไม มีขอควรพิจารณา

ในเร่ืองใดบาง 

2) ทานคิดวาขาราชการสามารถดํารงตําแหนงในหนวยงานอ่ืนๆ ที่มิใช

สวนราชการ เชน เอกชน หรือองคกรเอกชน ควบคูไปดวยไดหรือไม เพราะอะไร 

3) ในกรณีขางตนทานควรปฏิบัติอยางไรเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและ

ถูกตอง 

ขอ 3(3) 
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8 หนวยงานของทานมีภาพลักษณภายนอกที่คอนขางดี ซ่ึงจากการ

ประเมินผลโดยฝายนโยบายและแผนพบวาประชาชนที่มารับบริการก็มีความพึง

พอใจคอนขางสูง อยางไรก็ตามทานทราบดีวาการบริหารจัดการภายในน้ันยังมี

ปญหาคอนขางมาก มีการเลนพรรคเลนพวกในการใหความดีความชอบรวมถึงการ

เล่ือนขั้นตําแหนง ขาราชการบางคนใชเวลาและทรัพยสินทางราชการไปเพื่อ

ประโยชนสวนตน เปนตน ผูบังคับบัญชาหนวยงานของทานไมสามารถแกไขปญหา

เหลาน้ีได รวมทั้งอาจมีสวนในการสรางปญหาตางๆ น้ันเสียเอง ผูที่ออกมาเรียกรอง

ถึงความถูกตองก็มักถูกกล่ันแกลงจนไมมีความกาวหนาในสายงานอาชีพ จึงไมมีใคร

กลาออกมาแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมา คนที่รูสึกอัดอ้ันตันใจก็ทําไดเพียง

ทําหนังสือสนเทหภายในหนวยงานรวมทั้งสงไปยังตนสังกัดเพื่อบอกกลาวใหไดรับรู 

แตเร่ืองก็มักเงียบหายไป ปญหาจึงไมเคยไดรับการแกไขอยางจริงจัง 

 ประเด็นพิจารณา 

1) ทานคิดวาในหนวยงานภาครัฐมีลักษณะปญหาตามกรณีศึกษามาก

นอยเพียงใด และขาราชการสวนใหญในปจจุบันดําเนินการอยางไรเพื่อใหไดรับ

ความเปนธรรม 

2) เมื่อมีการละเมิดจริยธรรมอันเกิดจากขาราชการทั่วไปหรือเกิดจาก

หัวหนาหนวยงาน ทานคิดมีชองทางและกลไกใดบางที่จะชวยรับเร่ืองและแกปญหา

ดังกลาว 

3) ขาราชการที่ทํางานดีและมีจริยธรรมในหนวยงานของทานไดรับการ

ยกยองสงเสริมมากนอยเพียงใด ในลักษณะใด 

4) ควรมีแนวทางอยางไรในการขจัดการละเมิดจริยธรรมและยกระดับ

จริยธรรมขาราชการในหนวยงาน 

ขอ 5 

9 ในชวงระยะเวลา 7 ปที่ผานมารูปแบบการบริหารจัดการภายในจังหวัดมี

การเปล่ียนแปลงไปคอนขางมาก โดยเฉพาะสายการบังคับบัญชาที่มีลักษณะเปน

แบบเมทริกซ (matrix) กลาวคือ หนวยงานตางๆ ของรัฐภายในจังหวัด ทั้ง

หนวยงานสวนภูมิภาค และหนวยงานสวนกลางในภูมิภาคน้ันนอกจากจะขึ้นกับกรม

หรือสวนราชการในสวนกลางแลวยังตองขึ้นกับผูวาราชการจังหวัดอีกดวย ทานมี

ความคิดเห็นอยางไรในประเด็นตอไปน้ี 

 ประเด็นพิจารณา 

1) ในฐานะที่ทานเปนบุคลากรในหนวยงานสวนภูมิภาค หรือหนวยงาน

สวนกลางในสวนภูมิภาค ทานผูกพันและนึกถึงหนวยงานตนสังกัด (สวนกลาง) หรือ

ผูกพันและนึกถึงจังหวัดมากกวากัน 

หมวด 3 

กลไกและ

ระบบการ

บังคับใช

ประมวล

จริยธรรม 
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2) เมื่อบุคลากรของหนวยงานตางๆ ในจังหวัด มีปญหาดานจริยธรรมทาน

อยากจะรองเรียนและใหคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดเปนผูดําเนินการ หรือให

คณะกรรมการจริยธรรมของสวนราชการ (สวนกลาง) ของทานเปนผูดําเนินการ 

เพราะเหตุใด 

10 ในปจจุบันหนวยงานภาครัฐไดจัดหาคอมพิวเตอรใหแกบุคลากรทุกคน

รวมทั้งติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตกับทุกเคร่ืองเพื่อประโยชนในการทํางานและการ

ติดตอส่ือสาร อยางไรก็ตามมีบุคลากรจํานวนหน่ึงที่ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต

ไปในทางที่ไมเก่ียวของกับงานที่รับผิดชอบ เชน การพูดคุยกับบุคคลภายนอกผาน

เครือขายสังคมออนไลน อาทิ MSN, FaceBook การใชเวลางานไปกับการทอง

เว็บไซตตางๆ เปนตน ทานมีความคิดเห็นอยางไรในประเด็นตอไปน้ี 

 ประเด็นพิจารณา 

1) ทานคิดวาการกระทําดังกลาวผิดจริยธรรมเร่ืองใดบาง 

2) สถานการณดังกลาวในหนวยงานของทานมีแนวโนมมากขึ้นหรือ

นอยลงเพียงใด 

3) หากทานพบเห็นขาราชการในหนวยงานกระทําส่ิงดังกลาว โดย

ขาราชการคนน้ันไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของทาน ทานจะดําเนินการ

อยางไร และหากทานไมดําเนินการใดๆ จะถือวาทานผิดจริยธรรมหรือไม 

4) หนวยงานของทานควรจะมีแนวทางหรือวิธีการแกไขอยางไร 

ขอ 5 (2) 

11 ทานเปนขาราชการที่มีความรูและประสบการณเร่ือง PMQA และการ

จัดการคุณภาพเปนอยางดี เน่ืองจากไดรับการฝกอบรมและรับผิดชอบงานดังกลาว

มาอยางยาวนาน หนวยงานของทานไดรับรางวัลมากมายรวมทั้งเปน best practice 

ในดานตางๆ จนทําใหมีสถานศึกษารวมทั้งหนวยงานเอกชนไดเชิญทานไปบรรยาย

เพื่อใหความรูแกนักศึกษาและบุคลากรอยางตอเน่ือง 

 ประเด็นพิจารณา 

1) ทานสามารถไปบรรยายใหความรูใหแกนักศึกษาในสถานศึกษา หรือ

หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ในเวลาราชการไดหรือไม ถาได ทานจะสามารถรับ

คาตอบแทนไดมากนอยเพียงใด 

2) เน่ืองจากหนวยงานของทานเปนตัวอยางที่ดีในดานตางๆ เชน การ

วางแผนกลยุทธ ระบบทรัพยากรมนุษย ระบบการจัดการสารสนเทศ ฯลฯ ทานจะ

สามารถเผยแพรขอมูลตางๆ ของหนวยงานทานไดมากนอยเพียงใด ควรมีหลักการ

อยางไร 

 

ขอ 3(3) 
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3) บริษัทที่ป รึกษาซ่ึงเคยมาศึกษาและติดตั้ งระบบคุณภาพใหแก

หนวยงานของทาน ไดชักชวนใหทานเปนที่ปรึกษาเพื่อรับงานดานการจัดการ

คุณภาพในหนวยงานภาครัฐแหงอ่ืนๆ ทานควรรับตําแหนงดังกลาวหรือไม เพราะ

เหตุใด 

12 บริษัทจัดจําหนายวัสดุครุภัณฑ เสนอราคาสินคาวัสดุอุปกรณสํานักงาน

ใหแกหนวยงานทานเปนเงินรวม 100,000 บาท หนวยงานของทานอนุมัติเงิน

จํานวนดังกลาวใหทานไปจัดซ้ือ เมื่อไปซ้ือจริงเปนชวงที่บริษัทจัดโปรโมชั่นโดยได

ลดราคาให 10% จึงเหลือเพียงราคา 90,000 บาท อยางไรก็ตามพนักงานขายเขียน

ใบเสร็จใหทานเปนจํานวนเงิน 100,000 บาท อีกทั้งยังมีของแถมอีกจํานวนหน่ึง 

ทานมีความเห็นและควรกระทําในประเด็นตางๆ ตอไปน้ีอยางไร 

 ประเด็นพิจารณา 

1) เน่ืองจากในใบเสร็จรับเงินระบุไววาหน่ึงแสนบาท และหนวยงานของ

ทานก็ไดอนุมัติงบประมาณไปตามน้ันเรียบรอยแลว ทานควรเก็บเงินจํานวนที่

ประหยัดไดหน่ึงหมื่นบาท ไวเปนของตนเองหรือไม เงินดังกลาวถือเปนคา 

commission หรือไม 

2) ของแถมตางๆ รวมทั้งบัตรสวนลดเพื่อใชในการซ้ือสินคาคร้ังตอๆ ไป

น้ัน ทานจะสามารถเก็บไวเปนของตนเองหรือแจกจายแบงปนใหเพื่อนในหนวยงาน

ของทานไดหรือไม 

3) ทานสามารถซ้ือของดังกลาวโดยใชบัตรเครดิตของทาน เพื่อใหสามารถ

ไดรับโบนัส และสิทธพิิเศษตางๆ เพิ่มขึ้นไดหรือไม 

ขอ 6 

ขอ 7(1) 

13 คุณวนิดา ขาราชการทานหน่ึงซ่ึงมีความประพฤติเรียบรอย และมีมนุษย

สัมพันธโดยทั่วไปที่ดี เปนที่รักใครของคนในหนวยงาน แตดวยเงินเดือนที่ไมมากนัก 

ในขณะที่ภาระรายจายคอนขางมากในแตละเดือน วนิดาจึงหาอาชีพเสริมเปน

ตัวแทนขายประกันชีวิตและประกันรถยนตควบคูไปกับการทํางาน หนวยงานของ

ทานมีรถยนตอยูจํานวน 10 คัน มีความตองการซ้ือประกันภัยรถยนตประจําป คุณ

ประจักษขาราชการผูรับผิดชอบในเร่ืองดังกลาวจึงตัดสินใจซ้ือผานวนิดาซ่ึงเปน

ตัวแทนขาย เน่ืองจากมีความงายในการดําเนินการ ราคาก็แพงกวาเจาอ่ืนเพียง

เล็กนอย รวมทั้งตองการสนับสนุนวนิดา ทานมีความคิดเห็นในเร่ืองตอไปน้ีอยางไร 

 ประเด็นพิจารณา 

1) ประจักษละเมิดจริยธรรมขาราชการพลเรือนหรือไม เพราะเหตุใด 

2) วนิดาละเมิดจริยธรรมขาราชการพลเรือนหรือไม เพราะเหตุใด 

 

5(3) 

ขอ 6 
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กรณี กรณีศึกษา ประมวลฯ 

 

3) ภายหลังมีผูทักทวงวามีเจาอ่ืนที่ราคาถูกกวา ประจักษจึงขอใหวนิดาลด

ราคาประกันภัยใหต่ํากวาตัวแทนเจาอ่ืน วนิดาจึงลดราคาให ทั้งสองละเมิดจริยธรรม

ขาราชการหรือไม เพราะเหตุใด 

4) เมื่อมีผูทักทวงวาวนิดาอาจมีสวนไดสวนเสียกับเร่ืองดังกลาว วนิดาจึง

ใหประจักษซ้ือประกันภัยกับเพื่อนของตนเองแทน โดยวนิดาไดรับคาตอบแทนจาก

เพื่อนรอยละสิบจากกําไรที่ได ทานคิดวาวนิดาละเมิดจริยธรรมหรือไม 

 

4.3 แนวทางการวิเคราะหผล 

 การออกแบบแนวทางการวิเคราะหผลมีการคํานึงถึงศักยภาพและความเปนไปไดท่ี

สวนราชการสามารถกระทําไดดวยตนเองในอนาคต จึงหลีกเล่ียงการใชสถิติท่ีซับซอน ใน

ขณะเดียวกันตองสามารถตอบโจทยเกี่ยวกับสถานภาพจริยธรรมขาราชการไดดวย ซ่ึงมี

แนวทางในการวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังน้ี 

 4.3.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics) คือ จํานวน รอยละ และความเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือเสนอขอมูลท่ีไดรับและ

อธิบายผลของขอคําถาม 

4.3.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content 

analysis) โดยมีการจัดกลุมขอมูลตามประเด็นตางๆ รายงานสถานภาพของจริยธรรมแต

ละดานท่ีอาจเปนปญหา นําผลท่ีไดจัดทําเปนกรณีศึกษา และแนวปฏิบัติสําหรับขาราชการ

พลเรือนเพ่ือเผยแพรตอไป 

 

4.4 การทดสอบรางเครื่องมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

เม่ือคณะผูวิจัยไดมีการพัฒนารางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการ

พลเรือนขึ้น โดยอาศัยการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรมขาราชการ 

รวมท้ังการรวบรวมงานวิจัยและเคร่ืองมือการประเมินจริยธรรมในตางประเทศ พรอมท้ัง

การรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิในการออกแบบเคร่ืองมือประเมินสถานภาพ
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จริยธรรมขาราชการพลเรือนแลว เพ่ือใหรางเคร่ืองมือดังกลาวมีความแมนตรงและเชื่อถือ

ไดในการประเมิน  

เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและเปนท่ียอมรับจากผูรับการประเมินคือขาราชการ 

พลเรือนในระดับตางๆ ทางคณะผูวิจัยจึงไดจัดใหมีการสัมมนาขาราชการพลเรือนขึ้น โดย

มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือเพ่ือทดสอบรางเคร่ืองมือดังกลาวและรับฟงความคิดเห็นจาก

ผูเขารวมการสัมมนา อันจะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพ

จริยธรรมขาราชการพลเรือนตอไป ท้ังน้ี เปาหมายของการสํารวจเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพในคร้ังน้ี เปนการทดสอบเคร่ืองมือเพ่ือหาความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือ ไมไดนํา

ผลจากการทดสอบไปใชวัดความคิดเห็นหรืออางอิงไปยังกลุมประชากรไดจริง ซ่ึง

คณะผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยางในการทดสอบจํานวนเทาท่ีจําเปนสําหรับการทดสอบและให

ความคิดเห็นได โดยไดเลือกขาราชการในสวนภูมิภาคเปนกลุมตัวอยางในการทดสอบ

เคร่ืองมือ โดยจัดใหมีการสัมมนาท้ังส้ิน 5 คร้ัง ไดแก 

 1) สัมมนาขาราชการพลเรือน ครั้งที่ 1 การจัดสัมมนาขาราชการพลเรือนเร่ือง 

“การทดสอบและพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน คร้ังท่ี 1” จัดขึ้น

ในวันศุกรท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา มีผูเขารวม

การสัมมนาคร้ังน้ี รวม 30 คน ประกอบดวย ขาราชการพลเรือนในพ้ืนท่ีจังหวัด

นครราชสีมาและคณะผูวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ผูเขารวมสัมมนาในการทดสอบและพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินจริยธรรมขาราชการ       

พลเรือน เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขและพัฒนารางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมของ

ขาราชการ 

 ในการสัมมนาคร้ังน้ี ไดจัดใหมีการทดสอบรางเคร่ืองมือประเมินซ่ึงใชชื่อวา              

“แบบสํารวจความคิดเห็นสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน” พรอมท้ังใหมีการเสนอ

ความคิดเห็นตอรางเคร่ืองมือดังกลาว รวมไปถึงการจัดใหมีการสัมมนากลุมยอย ใน

กรณีศึกษาเร่ืองจริยธรรมตางๆ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและทัศนคติของผูเขารวมการ

สัมมนาท่ีมีตอจริยธรรม 

 2) การสัมมนาขาราชการพลเรือน ครั้งที่ 2  การจัดสัมมนาขาราชการพลเรือน

เร่ือง “การทดสอบและพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน คร้ังท่ี 2” 



                                        บทที่ 4 การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 144 

จัดขึ้นในวันพุธท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมลีลาวดี ลากูน รีสอรท จังหวัดชลบุรี 

มีผูเขารวมการสัมมนาคร้ังน้ี รวม 25 คน ประกอบดวย ขาราชการพลเรือนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชลบุรีและคณะผูวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ผูเขารวมสัมมนาในการพัฒนาและแกไขปรับปรุงเคร่ืองมือการประเมินจริยธรรมขาราชการ

พลเรือน  

 ในการสัมมนากลุม (focus group) คร้ังน้ี ไดนําเคร่ืองมือการประเมินซ่ึงไดรับการ

พัฒนาจากขอเสนอแนะในการสัมมนาขาราชการคร้ังท่ี 1 มาใหผูเขารวมการสัมมนาได

วิพากษวิจารณและเสนอความคิดเห็นตอรางเคร่ืองมือฉบับดังกลาว โดยรูปแบบการจัด

สัมมนาไดจัดใหมีการทดสอบรางเคร่ืองมือประเมิน การเสนอความคิดเห็น และการสัมมนา

กลุมยอย ในกรณีศึกษาเร่ืองจริยธรรมตางๆ เชนเดียวกับการจัดสัมมนาคร้ังท่ี 1 ท่ีจังหวัด

นครราชสีมา เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารวมการสัมมนา  

3) การสัมมนาขาราชการพลเรือน ครั้งที่ 3 

 การจัดสัมมนาขาราชการพลเรือนเร่ือง “การทดสอบและพัฒนาเคร่ืองมือการ

ประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน คร้ังท่ี 3” จัดขึ้นในวันจันทรท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 

2553 ณ โรงแรมรัตนาวิว จังหวัดพิษณุโลก มีผูเขารวมการสัมมนาคร้ังน้ี รวม 32 คน 

ประกอบดวย ขาราชการพลเรือนซ่ึงครอบคลุมหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

เชน ขาราชการจากสํานักงานคลังจังหวัด ขาราชการจากสํานักงานการคาภายใน 

ขาราชการจากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด เปนตน รวมท้ังคณะผูวิจัย นอกจากน้ี

ยังไดคณาจารยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรรวมรับฟงการสัมมนาและรวมแสดงความคิดเห็น

ตอรางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการ เพ่ือใหผลของการสัมมนาคร้ังน้ี

นําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงแกไขรางเคร่ืองมือดังกลาวใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 รูปแบบในการสัมมนากลุม (focus group) คร้ังน้ี ยังเปนการทดสอบเคร่ืองมือ

ประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือนเชนเดียวกับในคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 โดย

เคร่ืองมือการประเมินท่ีใชในการสัมมนาคร้ังน้ีไดเพ่ิมเติมในสวนของคําจํากัดความตางๆ 

ใหมีความชัดเจนขึ้นและตัดขอคําถาม โดยเฉพาะในหมวดพระมหากษัตริยออกไปเพ่ือใหมี

ความกระชับและสอดคลองกับขอเท็จจริงมากยิ่งขึ้น เม่ือผูเขารวมการสัมมนาไดทดลองทํา

แบบสํารวจแลว ไดเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางเคร่ืองมือ 
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ดังกลาววายังมีปญหาในการประเมินหรือนําไปใชวัดอยางไร จากน้ันจะเปนการสัมมนา

กลุมยอยโดยใชกรณีศึกษาซ่ึงเปนเคร่ืองมือหน่ึงในการประเมินสถานภาพจริยธรรม โดย

ผานการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นภายในกลุม ซ่ึงจะชวยใหไดขอมูลเชิงลึกและชวยให

การประเมินสถานภาพมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

 4)  การสัมมนาขาราชการพลเรือน ครั้งที่ 4  

การจัดสัมมนาขาราชการพลเรือนเร่ือง “การทดสอบและพัฒนาเคร่ืองมือการ

ประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน คร้ังท่ี 4” จัดขึ้นในวันพุธท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2553 

เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี มีผูเขารวมการ

สัมมนาคร้ังน้ี รวม 23 คน ประกอบดวย ขาราชการพลเรือนซ่ึงครอบคลุมหนวยงานตางๆ 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี เชน ขาราชการจากสํานักงานคลังจังหวัด ขาราชการจาก

สํานักงานการคาภายใน ขาราชการจากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด เปนตน 

รวมท้ังคณะผูวิจัย โดยการจัดสัมมนาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบรางเคร่ืองมือ

ประเมินสถานภาพจริยธรรมและรับฟงความคิดเห็นตอการนํารางเคร่ืองมือดังกลาวไป

ดําเนินการประเมิน พรอมท้ังขอเสนอแนะ อันจะนําไปสูการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินใหมี

ความสมบูรณยิ่งขึ้น 

5)  สรุปผลการสัมมนาขาราชการพลเรือน ครั้งที่ 5  

การจัดสัมมนาขาราชการพลเรือนเร่ือง “การทดสอบและพัฒนาเคร่ืองมือการ

ประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน คร้ังท่ี 5” จัดขึ้นในวันศุกรท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2553 

ณ สํานักงบประมาณ มีผูเขารวมการสัมมนาคร้ังน้ี รวม 30 คน ประกอบดวย ขาราชการ

พลเรือนในสวนงานตางๆ ของสํานักงบประมาณ 

 จากการสัมมนาขาราชการท้ัง 5 คร้ังท่ีผานมา ทางคณะผูวิจัยไดนําความคิดเห็น

และขอเสนอแนะตางๆ มาทําการปรับปรุงแกไขรางเคร่ืองมือใหมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

โดยไดปรับปรุงขอคําถามและขอความตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับขาราชการในสวน

ภูมิภาค เชน อธิบายความหมายของคําวา “สวนราชการ” และ “จังหวัด” ไวอยางชัดเจน 

เพ่ิมเติมขอคําถามในแบบสํารวจใหครอบคลุมลักษณะการวัดอันไดแก ระดับการรับรู 

ระดับความเขาใจ และระดับการปฏิบัติ รวมไปถึงแบงกลุมขอคําถามในแบบสํารวจให
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สอดคลองกับประมวลจริยธรรม ท้ังน้ีเพ่ือใหรางเคร่ืองมือดังกลาวสามารถนําไปใชวัดได

อยางแมนตรงและเหมาะสมกับขาราชการผูถูกประเมิน โดยการจัดสัมมนาขาราชการ         

พลเรือนท้ัง 5 คร้ังดังกลาว คณะผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมและสังเคราะหความคิดเห็น

ของผูเขารวมการสัมมนาตางๆ เพ่ือการปรับปรุงแกไขและพัฒนารางเคร่ืองมือประเมิน

สถานภาพจริยธรรมใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

การทดสอบคาความนาเชื่อถือของแบบสํารวจ (reliability)ทางคณะผูวิจัยไดทําการ

ทดสอบเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือนในชุดท่ี 7 ซ่ึงเปนแบบ

สํารวจสําหรับขาราชการในสวนกลาง เพ่ือตรวจสอบคาความเชื่อถือ (reliability) ดวยการ

หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s coefficient alpha) ซ่ึงเปนการ

คํานวณคาความเชื่อถือไดดวยการวัดความสอดคลองภายในขอคําถาม ท้ังน้ีเพ่ือใหเน้ือหา

ของแบบสํารวจมีความเชื่อถือได และเหมาะสมในการนําไปใช ทางคณะผูวิจัยไดทําการ

ทดสอบกับขาราชการในสวนกลาง โดยการทดสอบใชจํานวนกลุมตัวอยาง 30 คน ซ่ึงผล

การทดสอบท่ีได (เม่ือมีการตัดขอคําถามบางขอออกไป) มีคาความนาเชื่อถือทุกดานเกิน

กวา 0.7 ซ่ึงถือเปนคาท่ียอมรับไดในการนําไปใชตอไป (ตาราง 4.3) 

ตาราง 4.3 คาความนาเชื่อถือของแบบสํารวจ 

สถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน คาความนาเชือ่ถือ (reliability) 

1. การยึดมั่นในส่ิงที่ถูกตอง .800 

2. ความรับผิดชอบตอหนาที ่ .793 

3. การยึดถือผลประโยชนสวนรวม .912 

4. การละเวนการแสวงหาผลประโยชนโดยมชิอบ .901 

5. การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย .876 

6. การปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม .721 

7. การใหขอมูลขาวสาร .866 

8. การมุงผลสัมฤทธิข์องงาน .823 

9. การเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน .732 

10. จริยธรรมองคการ 

• ดานผูนํา 

• กลไกดานจริยธรรมในองคการ 

 

.739 

.723 
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ตาราง 4.3 (ตอ) 

สถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน คาความนาเชือ่ถือ (reliability) 

11. การจัดการความรูเก่ียวกับจริยธรรม 

• การสรางและประมวลความรูดานจริยธรรม 

• การเผยแพรจริยธรรม 

 

.895 

.959 

12. บทบาทของหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรม .992 

13. บทบาทหนาทีข่องกลุมงานคุมครองจริยธรรม .989 

14. บทบาทหนาทีข่อง ก.พ. .968 

  โดยภาพรวมผูทรงคุณวุฒิทุกทานใหความเห็นวาเคร่ืองมือตามคูมือการ

ประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือนดังกลาวน้ีเปนแนวทางท่ีดีท่ีสามารถ

นําไปใชใหเกิดประโยชนได  

 

4.5 สรุปผลการทดสอบเครื่องมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการ      

พลเรือนโดยใชแบบสํารวจ 

ในการจัดสัมมนาขาราชการพลเรือนเร่ือง “การทดสอบและพัฒนาเคร่ืองมือการ

ประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน” ท้ัง 5 คร้ัง ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมการสัมมนาได

ทดลองทําแบบสํารวจ ซ่ึงเปนรางเคร่ืองมือเบ้ืองตนท่ีจะใชในการจัดทําเคร่ืองมือประเมิน

สถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน นอกจากน้ียังใหมีการแสดงความคิดเห็นตอราง

เคร่ืองมือดังกลาว ท้ังท่ีเปนขอติชมและขอเสนอแนะ ซ่ึงทางคณะผูวิจัยจะทําการรวบรวม

ขอคิดเห็นตางๆ นําไปปรับปรุงแกไขและพัฒนารางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนตอไป ซ่ึงผลจากการทดสอบรางเคร่ืองมือ โดยเปรียบเทียบผลท้ัง 4 

จังหวัด มีรายละเอียดดังน้ี 

ขอคําถามมีท้ังหมด 74 ขอ เปนคําถามปลายปดท้ังหมด แบงตามหมวดดังน้ี  

1) การรับรูเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 9  ขอ 

2) การยึดม่ันกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง  7  ขอ 

3) ความรับผิดชอบตอหนาท่ี   5  ขอ 

4) การยึดถือประโยชนสวนรวม  3  ขอ 
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5) การไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 4  ขอ 

6) การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 3  ขอ 

7) การปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม 3  ขอ 

8) ขอมูลขาวสาร    3  ขอ 

9) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  4  ขอ 

10) การเปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงตน 3  ขอ 

11) จริยธรรมองคการ   12 ขอ 

12) การจัดการความรูเกี่ยวกับจริยธรรม 18 ขอ 

ตาราง 4.4 - 4.24 เปนผลการทดสอบเคร่ืองมือแบบสํารวจกับขาราชการพลเรือน

ในสวนภูมิภาค สําหรับชองท่ีมีเคร่ืองหมายขีด (-) หมายถึง คําถามขอดังกลาวไมไดถาม

ในคร้ังน้ัน  

4.5.1 การรับรูเก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปนขอคําถามท่ีวัดระดับการรับรู

ท่ัวไปเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของขาราชการทุกระดับประกอบไปดวยคําถาม 9 ขอ ซ่ึง

มีคําตอบ “ใช” “ไมใช” และ “ไมทราบ” การประมวลผลใชจํานวนรอยละเพ่ือวัดระดับการ

รับรูของแตละจังหวัดตามขอคําถาม โดยจะแสดงผลเฉพาะรอยละของผูท่ีตอบถูกตอง จาก

การสํารวจการรับรูเกี่ยวกับประมวลของขาราชการใน 4 จังหวัด มีผลการสํารวจดังน้ี 

ตาราง 4.4 รอยละของการรับรูเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

1. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนจัดทํา

ขึ้นตามบทบญัญัตแิหงรัฐธรรมนูญ 

พุทธศักราช 2550   

(คําตอบคือ “ใช”) 

92 70 89 88 

2. พนักงานราชการและลูกจางในสังกัดราชการ

พลเรือนถือเปน “ขาราชการ” ตามประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน  

(คําตอบคือ “ใช”) 

79 50 81 88 
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ตาราง 4.4 (ตอ) 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

3. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนมีผล

บังคับใชตัง้แตป พ.ศ.2552  

(คําตอบคือ “ไมใช” โดยเร่ิมบังคบัใชเดือน

กุมภาพันธ 2553) 

- 10 48 41 

4. จริยธรรมขาราชการพลเรือนเรียกอีกชื่อหน่ึง

วาจรรยาขาราชการ  

(คําตอบคือ “ไมใช”) 

- 30 22 18 

5. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนมี

คานิยมหลัก 9 ประการ  

(คําตอบคือ “ใช”) 

67 15 22 29 

6. การละเมิดประมวลจริยธรรมขาราชการ            

พลเรือนถือเปนความผิดทางวินัย  

(คําตอบคือ “ใช”) 

- 55 59 41 

7. เมื่อมปีญหาการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม 

ทานสามารถสงเร่ืองขอคําวินิจฉยัไดที่หวัหนา

สวนราชการ  

(คําตอบคือ “ไมใช” ใหสงเร่ืองใหหวัหนากลุม

งานคุมครองจริยธรรม) 

- 5 26 12 

8. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมของสวน

ราชการคือหวัหนาสวนราชการ  

(คําตอบคือ “ไมใช” ประธานคณะกรรมการ

จริยธรรมมาจากผูทรงคุณวฒุิภายนอก) 

- 10 19 29 

9. ทุกสวนราชการจะตองจัดตั้งกลุมงานคุมครอง

จริยธรรม  

(คําตอบคือ “ใช”) 

- 30 41 53 

รวม 79.3 30.6 45.2 43.3 

 

จากตาราง 4.4 โดยภาพรวมพบวาผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญมีการรับรูใน

ประมวลจริยธรรมอยูในระดับคอนขางนอย (รอยละ 0 - 25 = นอย, 25.1 - 50 = คอนขาง

นอย, 50.1 -75 = คอนขางมาก, 75.1 - 100 = มาก) กลาวคือรอยละของการรับรูใน
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ภาพรวมไมถึงรอยละ 50 มีเพียงจังหวัดนครราชสีมาท่ีมีคาการรับรูอยูในระดับมาก    

(รอยละ 79.3 แตคร้ังน้ันมีการวัดระดับการรับรูดวยคําถามเพียง 3 ขอ)  

 

4.5.2 การยึดมั่นกระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนคําถามปลายปดจํานวน 7 ขอตาม

ประมวลจริยธรรมขอ 3 “ขาราชการตองยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในส่ิงท่ี

ถูกตองและเปนธรรม”  โดยท่ี ขอ 1 - 5 เปนคําถามเกี่ยวกับความเขาใจ โดยท่ีประมวลผล

ดวยการใชจํานวนรอยละ และขีดเสนใตขอท่ีถูกตอง เพ่ือทราบจํานวนรอยละของผูตอบถูก

ในแตละจังหวัดซ่ึงมีผลการสํารวจดังน้ี 

ตาราง 4.5 รอยละของความเขาใจดานการยึดม่ันกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

1. เมื่ อมีขอสง สัยหรือมี ผูทักทวงว าการ

กระทําของทานอาจขัดประมวลจริยธรรม 

ทานควรดําเนินการอยางไร 

    

- สอบถามและดําเนินการตามความเห็น

ผูบังคับบัญชา 

33 44 15 6 

- หยุดการกระทําดังกลาวและสงเร่ืองให

คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 

50 50 70 82 

- กระทําการตอไปได พรอมสงเร่ืองให

คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 

8 0 7 0 

- ไมทราบ 8 6 7 12 

2. ท า น จ ะ ก ร ะ ทํ า ก า ร ใ น ป ร ะ เ ด็ น ที่

คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวาการ

กระทําน้ันขัดประมวลจริยธรรมไดหรือไม 

    

- ขึ้นอยู กับดุลยพินิจของหัวหนาสวน

ราชการ 

8 5 7 12 

- กระทําได หากเปนเร่ืองที่อยูในอํานาจ

หนาที่ 

25 16 30 18 

- ไมได 50 53 56 59 

- ไมทราบ 17 26 7 11 
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ตาราง 4.5 (ตอ) 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

3. กรณีหัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝน

จริยธรรมสามารถรายงานตอใคร 

    

- ปลัดกระทรวง 0 6 0 6 

- คณะกรรมการจริยธรรม 17 22 22 6 

- ผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป 50 44 26 47 

- ถูกทุกขอ 33 28 52 41 

4. หากทานไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ในหนวยงานอ่ืนที่ไมใชสวนราชการและไม

มีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานของทาน  

ทานตองรายงานการดํารงตําแหนงตอ

หัวหนาสวนราชการหรือคณะกรรมการ

จริยธรรมหรือไม 

    

- ตองรายงาน                37 35 59 41 

- จะรายงานหรือไมก็ได       16 20 22 17 

- ไมตองรายงาน 25 25 7 6 

- ไมทราบ 17 20 7 35 

5. เมื่ อท านเข าร วมประชุมและพบวามี

ความเห็นหรือประเ ด็นที่น าจะฝาฝน

ประมวลจริยธรรม ทานควรดําเนินการ

อยางไร  

 

  

   

- ยึดถือเสียงสวนใหญและมติของที่

ประชุม 

9 5 4 6 

- คัดคานและใหบันทึกไวในรายงานการ

ประชุม 

57 21 67 59 

- บันทึกความเห็นของทานรายงานตอ

คณะกรรมการจริยธรรม 

26 63 30 29 

- ไมทราบ 9 11 0 6 

รวม 43.0 35.4 50.4 49.4 

หมายเหตุ: ตัวเลขที่ขีดเสนใตคือจํานวนรอยละของผูที่ตอบถูกตอง 

จากตาราง 4.5 พบวาผูเขารวมการสัมมนาของจังหวัดนครราชสีมา ชลบุรี และ    

สุราษฎรธานีมีความเขาใจในจริยธรรมดานการยึดม่ันกระทําในส่ิงท่ีถูกตองอยูในระดับ
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คอนขางนอย (รอยละ 43.0, 35.4 และ 49.4 ตามลําดับ) มีเพียงจังหวัดพิษณุโลกซ่ึงมี

ความเขาใจในระดับคอนขางมาก (รอยละ 50.4) และผูเขารวมการสัมมนามีความเขาใจใน

ประเด็นเร่ืองการรายงานการดํารงตําแหนงท้ังท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทน

ในระดับนอยท้ัง 4 จังหวัด (รอยละ 25, 25, 7, 6 ตามลําดับ)  

ขอท่ี 6 - 7 เปนขอคําถามเชิงบวกเกี่ยวกับระดับของจริยธรรมของบุคลากรใน

หนวยงาน ในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขอ 3 (ระดับความคิดเห็นมี                 

4 ระดับ คือ 1 = นอยท่ีสุด, 2 = นอย, 3 = มาก, 4 = มากท่ีสุด) มีผลคาเฉล่ียในแตละ

จังหวัดดังตาราง 4.6 ซ่ึงมีเกณฑการวิเคราะหผลดังน้ี  

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.75  ระดับนอย 

คาเฉล่ีย 1.76 – 2.50  ระดับคอนขางนอย 

คาเฉล่ีย 2.51 – 3.25  ระดับคอนขางมาก 

คาเฉล่ีย 3.26 – 4.00  ระดับมาก 

ตาราง 4.6 คาเฉล่ียพฤติกรรมดานการยึดม่ันกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

6. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการ

ทักทวงเมื่อพบเห็นผูละเมิด  จริยธรรม 
2.87 2.10 2.44 2.24 

7. บุคลากรในหนวยงานของทานยืนหยัดที่

จะปฏิบัติราชการอยางถูกตอง แมวาจะ

ขัดกับความตองการของผูบังคับบัญชา 

- - 2.48 2.59 

รวม 2.87 2.10 2.46 2.42 

จากตาราง 4.6 พบวาบุคลากรในหนวยงานของผูเขารวมการสัมมนามีพฤติกรรม

ดานการยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในส่ิงท่ีถูกตองของจังหวัดนครราชสีมาอยูใน

ระดับคอนขางมาก (คาเฉล่ีย 2.87) ขณะท่ีท้ัง 3 จังหวัดไดแกจังหวัดชลบุรี พิษณุโลกและ 

สุราษฎรธานีอยูในระดับคอนขางนอย (คาเฉล่ีย 2.10, 2.46 และ 2.42 ตามลําดับ)  
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4.5.3 ความรับผิดชอบตอหนาที่ แบบสํารวจเปนคําถามปลายปดจํานวน 5 ขอ 

โดยท่ี ขอ 1 – 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความเขาใจ ตามประมวลจริยธรรมขอ 4 “ขาราชการ

ตองมีจิตสํานึกท่ีดีและความรับผิดชอบตอหนาท่ี เสียสละ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรวดเร็ว 

โปรงใสและสามารถตรวจสอบได” โดยท่ีประมวลผลดวยการใชจํานวนรอยละ และขีดเสน

ใตขอท่ีถูกตอง เพ่ือทราบจํานวนรอยละของผูตอบถูกในแตละจังหวัด มีผลการสํารวจดังน้ี   

ตาราง 4.7 รอยละของความเขาใจดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

1. เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการ

ปฏิบัติหนาที่  ทานควรดําเนินการ 

ทานควรดําเนินการอยางไร 

    

- หยุ ดก า ร ดํ า เ นิ น ง านแล ะแจ ง

คณะกรรมการจริยธรรม 

0 17 4 0 

- รีบแกไขใหถูกตองและแจงหัวหนา

สวนราชการทราบ 

87 72 93 94 

- หยุ ดก า ร ดํ า เ นิ น ง านแล ะแจ ง

หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรม 

4 0 0 0 

- ไมทราบ 9 11 4 6 

2. เมื่อผูบังคับบัญชาส่ังราชการดวยวาจา

ในเร่ืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย

แก ร าชการ  ท านควร ดํา เ นินการ

อยางไร 

    

- ดําเนินการตามคําส่ังผูบังคับบัญชา 0 0 0 6 

- ดําเนินการตามคําส่ังพรอมบันทึก

สงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรม

ทราบ 

22 0 8 0 

- บันทึกเร่ืองเปนลายลักษณอักษร

เพื่อใหผูบังคับบัญชาพิจารณาส่ัง

การตอไป 

74 100 92 94 

- ไมทราบ 4 0 0 0 

รวม 80.5 86 92.5 94 

หมายเหตุ: ตัวเลขที่ขีดเสนใตคือจํานวนรอยละของผูที่ตอบถูกตอง 
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 จากตาราง 4.7 พบวาผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญมีความเขาใจในจริยธรรมดาน

ความรับผิดชอบตอหนาท่ีในระดับมาก (รอยละของความเขาใจในภาพรวมท้ัง 4 จังหวัด 

ไดแก 80.5, 86, 92.5 และ 94 ตามลําดับ) โดยผูเขารวมการสัมมนาจังหวัดชลบุรีมีความ

เขาใจในประเด็นเร่ืองการปฏิบัติเม่ือผูบังคับบัญชาส่ังราชการดวยวาจาในเร่ืองท่ีอาจ

กอใหเกิดความเสียหายแกราชการมากท่ีสุด คือรอยละ 100  

 ขอท่ี 3 เปนขอคําถามเชิงลบเกี่ยวกับระดับของจริยธรรมของบุคลากรในหนวยงาน 

ในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขอ 4 (ระดับความคิดเห็นมี 4 ระดับ คือ                

1 = นอยท่ีสุด, 2 = นอย, 3 = มาก, 4 = มากท่ีสุด) หากคาเฉล่ียมีคานอยแสดงถึงการ

ปฏิบัติตามจริยธรรมมาก โดยมีคาเฉล่ียในแตละขอดังตาราง 4.8 

ตาราง 4.8 คาเฉล่ียพฤติกรรมดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

3. บุคลากรในหนวยงานของทานมีการ

กาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ

หนาที่ของขาราชการอ่ืนโดยมิชอบ 

1.91 - 1.56 1.68 

4. บุคลากรในหนวยงานของทานอุทิศตน

ในการทํางานอยางเต็มความสามารถ 

- - 3.07 2.82 

5. บุคลากรในหนวยงานของทานทํางาน

ตามหนาที่อยางตรงไปตรงมา 

- - 3.11 2.88 

6.    เมื่อพบขอบกพรองในงาน บุคลากรใน

ส ว นร าช กา รข อง ท า น ไ ด ทํ า ก า ร

ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 

- 3.12 3.07 3.00 

รวม * 3.08 3.12 3.17 3.00 

หมายเหตุ: * คาเฉล่ียที่แปลงผลเปนเชิงบวก 

จากตาราง 4.8 พบวาบุคลากรในหนวยงานของผูเขารวมการสัมมนาท้ัง 4 จังหวัด 

อันไดแก จังหวัดนครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลกและสุราษฎรธานี มีพฤติกรรมดานความ

รับผิดชอบตอหนาท่ีของบุคลากรในหนวยงานอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.0, 13.12, 3.17, 

3.00 ตามลําดับ)  

4.5.4 การยึดถือประโยชนสวนรวม แบบสํารวจเปนคําถามปลายปดจํานวน 3 

ขอ โดยท่ี ขอ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับความเขาใจตามประมวลจริยธรรมขอ 5 “ขาราชการ
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ตองแยกเ ร่ืองสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ี และยึดถือประโยชนสวนรวมของ

ประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน” โดยประมวลผลดวยการใชจํานวนรอยละ และ

ขีดเสนใตขอท่ีถูกตอง เพ่ือทราบจํานวนรอยละของผูตอบถูกในแตละจังหวัด ซ่ึงมีผลการ

สํารวจดังน้ี   

ตาราง 4.9 รอยละของความเขาใจดานการยึดถือประโยชนสวนรวม 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

1. เมื่อเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวา

การกระทําใดอาจขัดกับประโยชน

สวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบควร

ทําอยางไร 

    

- แจง ผูบัง คับบัญชา /หัวหนาสวน

ราชการ 

82.6 61.1 55.5 64.7 

- แจงคณะกรรมการจริยธรรม 4.3 11.1 0 5.8 

- แจงหัวหนาสวนคุมครองจริยธรรม 8.7 0 3.7 0 

- ถูกทุกขอ 0 22.2 33.3 17.6 

- ไมทราบ 4.3 5.5 7.4 11.8 

หมายเหตุ: ตัวเลขที่ขีดเสนใตคือจํานวนรอยละของผูที่ตอบถูกตอง 

 จากตาราง 4.9 พบวาผูเขารวมการสัมมนาในจังหวัดชลบุรี พิษณุโลก และ                   

สุราษฎรธานี มีความเขาใจในประเด็นวาควรปฏิบัติอยางไรเม่ือเกิดความเคลือบแคลงหรือ

สงสัยวาการกระทําใดอาจขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบ อยูในระดับ

คอนขางมาก (รอยละ 61.1, 55.5 และ 64.7 ตามลําดับ) มีเพียงจังหวัดนครราชสีมาซ่ึงอยู

ในระดับมาก (รอยละ 82.6) 

  ขอท่ี 2 – 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับระดับการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรใน

หนวยงานของผูเขารวมการสัมมนาตามประมวลจริยธรรมขอ 5 จากการใชคําถามปลาย

ปดจํานวน 2 ขอ ซ่ึงเปนคําถามเชิงลบ (ระดับความคิดเห็นมี 4 ระดับ คือ 1 = นอยท่ีสุด,  

2 = นอย, 3 = มาก, 4 = มากท่ีสุด) ดังน้ันหากคะแนนเฉล่ียท่ีปรากฏมีคานอย แสดงให

เห็นวาระดับของการละเมิดจริยธรรมมีนอย ผลการสํารวจดังตาราง 4.10 
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ตาราง 4.10 คาเฉล่ียพฤติกรรมดานการยึดถือประโยชนสวนรวม 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

2. บุคลากรในสวนราชการของทานมี

การ นําความ สัมพันธส วนตั วมา

ประกอบการใช ดุลยพิ นิจ ในการ

ตัดสินใจ 

2 - 2.11 1.94 

3. บุคลากรในสวนราชการของทานมี

การใชเวลา หรือทรัพยสินของทาง

ราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัว 

1.91 - 1.69 1.76 

รวม 1.95 - 1.90 1.85 

จากตาราง 4.10 พบวาบุคลากรในสวนราชการของผูเขารวมการสัมมนาใน 3 

จังหวัด อันไดแก จังหวัดนครราชสีมา พิษณุโลกและสุราษฎรธานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการละเมิดจริยธรรมอยูในระดับคอนขางนอย (คาเฉล่ีย 1.95, 1.90 และ 1.85 

ตามลําดับ)  

4.5.5 การไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ แบบสํารวจเปนคําถามปลายปด

จํานวน 4 ขอ โดยท่ี ขอ 5.1 เปนคําถามเกี่ยวกับความเขาใจ ตามประมวลจริยธรรมขอ 6 

“ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและกระทํา

การอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม” โดยท่ีประมวลผล

ดวยการใชจํานวนรอยละ และขีดเสนใตขอท่ีถูกตอง เพ่ือทราบจํานวนรอยละของผูตอบถูก

ในแตละจังหวัด มีผลการสํารวจดังน้ี 

ตาราง 4.11 รอยละของความเขาใจดานการไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

1. ขาราชการสามารถรับของขวัญที่มี

มูลคาเกินกวาที่กฎหมายกําหนดได

ในกรณีใด 

    

- เมื่อยายไปดํารงตําแหนงอ่ืน - - 4 12 

- ของตอบแทนจากการปฏิบัติ

หนาที่ 

- - 0 24 

- ใหผูอ่ืนรับแทน - - 0 0 

- ไมสามารถรับไดทุกกรณี - - 96 64 

หมายเหตุ: ตัวเลขที่ขีดเสนใตคือจํานวนรอยละของผูที่ตอบถูกตอง 
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  จากตาราง 4.11 พบวาความเขาใจในเร่ืองการไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบของ

ผูเขารวมการสัมมนาในจังหวัดพิษณุโลกอยูในระดับมาก (รอยละ 96) ขณะท่ีจังหวัด       

สุราษฎรธานีมีความเขาใจในระดับคอนขางมาก (รอยละ 64) 

 ขอท่ี 2 – 4 เปนขอคําถามเกี่ยวกับระดับของจริยธรรมของบุคลากรในหนวยงานใน

การประพฤติปฏิบัติ ตามประมวลขอท่ี 6 จากการใชคําถามปลายปดจํานวน 2 ขอ ซ่ึงเปน

คําถามเชิงลบ (ระดับความคิดเห็นมี 4 ระดับ คือ 1 = นอยท่ีสุด, 2 = นอย, 3 = มาก,            

4 = มากท่ีสุด) หากคาเฉล่ียมีคานอยแสดงใหเห็นวาระดับของการละเมิดจริยธรรมมีนอย 

มีผลการสํารวจดังน้ี (ตาราง 4.12) 

ตาราง 4.12 คาเฉล่ียพฤติกรรมดานการไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

2. บุคลากรในสวนราชการของทานมีการ

เรียก รับ ซ่ึงของขวัญแทนตนหรือ

ญาติของตน 

1.29 - 1.95 1.13 

3. บุคลากรในสวนราชการของทานมีการ

ใชตําแหนงหนาที่เปนคุณเปนโทษแก

บุคคลอ่ืน 

1.61 - 1.80 1.42 

4. บุคลากรในสวนราชการของทานมีการ

เสนอ อนุมัติโครงการหรือดําเนินการ

ซ่ึ ง ต น เ อ ง ห รื อ บุ ค ค ล อ่ื น จ ะ ไ ด

ประโยชนอันมิควรได 

1.68 - 1.90 1.23 

รวม 1.53 - 1.88 1.26 

จากตาราง 4.12 พบวาบุคลากรในหนวยงานของผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญ              

3 จังหวัด อันไดแก จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุราษฎรธานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการละเมิดจริยธรรมดานการไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอยูในระดับนอย 

(คาเฉล่ีย 1.53 และ 1.26 ตามลําดับ) ยกเวนจังหวัดพิษณุโลกซ่ึงอยูในระดับคอนขางนอย 

(คาเฉล่ีย 1.88) 

4.5.6 การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย แบบสํารวจเปนคําถามปลาย

ปดจํานวน 3 ขอ ตามประมวลจริยธรรมขอ 7 “ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา” โดยท่ีขอ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับความเขาใจ 
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ประมวลผลดวยการใชจํานวนรอยละ และขีดเสนใตขอท่ีถูกตอง เพ่ือทราบจํานวนรอยละ

ของผูตอบถูกในแตละจังหวัด มีผลการสํารวจดังน้ี   

ตาราง 4.13 รอยละของความเขาใจดานการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

1. เมื่อเห็นวาคําส่ังผูบังคับบัญชาไม

ชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ 

หรือขอบังคับตองทําอยางไร 

    

- พูดคุยแสดงความคิดเห็นกับ

ผูบังคับบญัชา 

- 53 42 6 

- ทักทวงเปนลายลักษณอักษร - 35 54 82 

- ไมทราบ - 12 4 12 

หมายเหตุ: ตัวเลขที่ขีดเสนใตคือจํานวนรอยละของผูที่ตอบถูกตอง 

จากตาราง 4.13 พบวาความเขาใจดานการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ของผูเขารวมการสัมมนาในสุราษฎรธานีอยูในระดับมาก (รอยละ 82) จังหวัดพิษณุโลกมี

ความเขาใจในระดับคอนขางมาก (รอยละ 54) ขณะท่ีจังหวัดชลบุรีมีความเขาใจในรับ

คอนขางนอย (รอยละ 35) 

ขอท่ี 2 – 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขอ 7  

ของบุคลากรในหนวยงานในการ ซ่ึงเปนคําถามเชิงลบ จากผลการสํารวจพบวาคาเฉล่ีย

ของหนวยงานท่ีมีการประพฤติตามขอคําถามเปนดังน้ี 

ตาราง 4.14 คาเฉล่ียของพฤติกรรมดานการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

2. บุคลากรในหนวยงานของทานมี

การเล่ียงกฎหมายเพื่อประโยชน

ของตนเองหรือผูอ่ืน  

- 1.66 0.63 1.09 

3. บุคลากรในหนวยงานของทานมี

การยินยอมใหบุคคลอ่ืนอาศัยชื่อ

ตนเอง อันเปนการเล่ียงกฎหมาย 

หรือเพื่อปกปดทรัพยสินของตน 

- 0.0 0.0 0.0 

รวม - 0.83 0.31 0.54 
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จากตาราง 4.14 พบวาของความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการละเมิดการปฏิบัติ

ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของบุคลากรในหนวยงานของผูเขารวมการสัมมนาอยูใน

ระดับนอย (คาเฉล่ีย 0.83, 0.31 และ 0.54 ตามลําดับ) 

4.5.7 การปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม แบบสํารวจเปนคําถามปลายปด

จํานวน 3 ขอ เกี่ยวกับระดับของจริยธรรมของบุคลากรในหนวยงานในการประพฤติปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมขอ 8 “ขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม เปนกลาง

ทางการเมือง ใหบริการแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไมเลือกปฏิบัติ” โดยท่ีขอ

คําถามเปนเชิงลบ (ระดับความคิดเห็นมี 4 ระดับ คือ 1 = นอยท่ีสุด, 2 = นอย, 3 = มาก, 

4 = มากท่ีสุด) คาเฉล่ียมีคานอยถือวาบุคลากรในหนวยงาน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียง

ธรรม โดยมีคาเฉล่ียในแตละขอดังตาราง 4.15 

ตาราง 4.15 คาเฉล่ียพฤติกรรมดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

1. บุคลากรในสวนราชการของทานมี

การหลีกเล่ียง หรือละเวนการใช

อํานาจที่มีอยูตามกฎหมาย 

- - 1.46 1.94 

2. บุคลากรในสวนราชการของทานมี

การแสดงความคิดเห็นที่กระทบตอ

ความเปนกลางทางการเมืองโดย

ปราศจากหลักวิชาการ 

- - 1.68 1.62 

3. บุคลากรในสวนราชการของทาน

ใหบริการแกบุคคลสําคัญเปนพิเศษ

กอนผูรับบริการรายอ่ืน 

- - 1.68 2.43 

รวม - - 1.61 2.00 

จากตาราง 4.15 พบวาบุคลากรในสวนราชการของผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญ

จาก 2 จังหวัด อันไดแก จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุราษฎรธานี มีทัศนคติเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการละเมิดจริยธรรมดานการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมอยูในระดับนอย

และคอนขางนอย (คาเฉล่ีย 1.61 และ 2.00 ตามลําดับ)  

4.5.8 ขอมูลขาวสาร แบบสํารวจเปนคําถามเชิงบวกจํานวน 3 ขอ เกี่ยวกับ

ระดับของจริยธรรมของบุคลากรในหนวยงานในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
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ขอ 9 “ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยาง

เครงครัดและรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเน่ินชาและใชขอมูลขาวสารท่ีไดมาดําเนินงานเพ่ือการ

ในหนาท่ีและใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไม

บิดเบือนขอเท็จจริง” โดยท่ี ระดับความคิดเห็นมี 4 ระดับ คือ 1 = นอยท่ีสุด , 2 = นอย ,         

3 = มาก, 4 = มากท่ีสุด ซ่ึงผลการสํารวจในแตละขอมีดังน้ี 

ตาราง 4.16 คาเฉล่ียพฤติกรรมดานขอมูลขาวสาร 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

1. บุคลากรในสวนราชการของทานไม

นําขอมูลขาวสารทางราชการเพื่อ

เอ้ือประโยชนแกตนเองหรือบุคคล

อ่ืน 

2.26 - 2.46 2.76 

2. บุคลากรในสวนราชการของทานมี

การชี้แจงอยางครบถวนในกรณีที่

การปฏิบัติงานกระทบตอสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

- - 3.34 2.62 

3. บุคลากรในสวนราชการของทานมี

การใหขอมูลที่สามารถเปดเผย

ไดแกประชาชนตามที่รองขอดวย

ความรวดเร็ว 

- - 3.11 2.82 

รวม 2.26 - 2.97 2.73 

จากตาราง 4.16 พบวาบุคลากรในสวนราชการของผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญ

จาก 2 จังหวัด อันไดแก จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุราษฎรธานี มีพฤติกรรมจริยธรรม

ดานขอมูลขาวสารอยูในระดับคอนขางมาก (คาเฉล่ีย 2.97, 2.73 ตามลําดับ) ขณะท่ี

บุคลากรในสวนราชการของผูเขารวมการสัมมนาจากจังหวัดนครราชสีมามีการถามใน

ประเด็นเดียวคือการไมนําขอมูลขาวสารทางราชการเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือบุคคล

อ่ืน ซ่ึงมีพฤติกรรมอยูในระดับคอนขางนอย (คาเฉล่ีย 2.26)  

4.5.9 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบสํารวจเปนคําถามเชิงบวกจํานวน 4 ขอ 

เกี่ยวกับระดับของจริยธรรมของบุคลากรในหนวยงานในการประพฤติปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมขอ 10 “ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหง
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วิชาชีพโดยเครงครัด” โดยท่ีระดับความคิดเห็นมี 4 ระดับ คือ 1 = นอยท่ีสุด, 2 = นอย,   

3 = มาก, 4 = มากท่ีสุด ซ่ึงผลคาเฉล่ียในแตละขอดังตาราง 4.17 

ตาราง 4.17 คาเฉล่ียพฤติกรรมดานการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

1. บุคลากรในหนวยงานของทาน

ปฏิบัติงานใหเกิดผลดีที่สุดอยาง

เต็มกําลังความสามารถ 

3.33 3.11 2.81 2.59 

2. บุคลากรในหนวยงานของทานใช

ทรัพยสินที่ทางหนวยงานจัดหาให

อยางประหยัด 

3.67 2.73 3.15 2.76 

3. บุคลากรในหนวยงานของทาน

แสวงหาแนวทางใหมๆ ในการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหงานสําเร็จดีขึ้น 

- 2.83 3.15 2.59 

รวม 3.5 2.78 3.04 2.65 

 จากตาราง 4.17 พบวาบุคลากรในหนวยงานของผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญ 

จากจังหวัดชลบุรี สุราษฎรธานี และพิษณุโลกมีพฤติกรรมดานการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

อยูในระดับคอนขางมาก (คาเฉล่ีย 2.78, 2.65 และ 3.04 ตามลําดับ) ขณะท่ีบุคลากรใน

หนวยงานของผูเขารวมการสัมมนาจากจังหวัดนครราชสีมาและมีพฤติกรรมอยูในระดับ

มาก (คาเฉล่ีย 3.50)  

4.5.10 การเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน แบบสํารวจเปนคําถามปลายปด

เชิงบวกจํานวน 3 ขอ เกี่ยวกับระดับของจริยธรรมของบุคลากรในหนวยงานในการ

ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขอ 11 “ขาราชการตองยึดม่ันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” และขอ 12 “ขาราชการตองเปน

แบบอยางท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของราชการโดยรวม” โดยท่ี

ระดับความคิดเห็นมี 4 ระดับ คือ 1 = นอยท่ีสุด, 2 = นอย, 3 = มาก, 4 = มากท่ีสุด ซ่ึง

คาเฉล่ียในแตละจังหวัดดังตาราง 4.18  
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ตาราง 4.18 คาเฉล่ียพฤติกรรมดานการเปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงตน 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

1. บุคลากรในสวนราชการของทาน

นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 

- - 2.69 2.56 

2. บุคลากรในสวนราชการของทาน

เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน 

รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของ

ราชการ 

- 3.00 3.00 2.81 

3. บุคลากรในสวนราชการของทานมี

กา รปฏิ บั ติ ต ามห ลักศี ลธร รม 

ศาสนาอยางเครงครัด 

- 3.12 2.79 1.94 

รวม - 3.06 2.83 2.44 

จากตาราง 4.18 พบวาบุคลากรในสวนราชการของผูเขารวมการสัมมนาจาก 

จังหวัดสุราษฎรธานี มีทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมดานการเปนแบบอยางท่ีดีใน

การดํารงตนอยูในระดับคอนขางนอย (คาเฉล่ีย 2.44) ขณะท่ีจังหวัดชลบุรี และพิษณุโลก

อยูในระดับคอนขางมาก (คาเฉล่ีย 3.06 และ 2.83 ตามละดับ)  

4.5.11 จริยธรรมองคการ  แบงออกเปน 3 ประเด็นคือ องคการ ผูนํา และกลไก

จริยธรรม ซ่ึงอยูในสวนหมวด 3 กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม  

  แบบสํารวจดานองคการน้ันวัดการรับรูของผูตอบแบบสํารวจและสถานภาพของ

องคการในการจัดต้ังกลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม ซ่ึงผลจากการสํารวจมี

ดังน้ี  
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ตาราง 4.19 รอยละของสถานภาพจริยธรรมองคการดานองคการ 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

1. สวนราชการของทานมีการจัดตัง้

กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

    

- จัดตั้งแลว - 10 22 18 

- ยังไมไดจัดตัง้ - 63 44 59 

- กําลังจะจัดตั้ง - 5 15 0 

- ไมทราบ - 21 19 24 

2. จังหวัดของทานมีการจัดตั้งกลุม

งานคุมครองจริยธรรม 

    

- จัดตั้งแลว - 5 15 41 

- ยังไมไดจัดตัง้ - 5 7 6 

- กําลังจะจัดตั้ง - 0 7 0 

- ไมทราบ - 89 70 53 

3. สวนราชการของทานมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการจริยธรรม 

    

- จัดตั้งแลว - 33 30 24 

- ยังไมไดจัดตัง้ - 50 44 35 

- กําลังจะจัดตั้ง - 0 11 6 

- ไมทราบ - 17 15 35 

4. จังหวัดของทานมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการจริยธรรม 

    

- จัดตั้งแลว - 21 19 47 

- ยังไมไดจัดตัง้      - 11 7 0 

- กําลังจะจัดตั้ง - 0 4 6 

- ไมทราบ - 68 70 47 

จากตาราง 4.19 พบวาขาราชการจากจังหวัดชลบุรี พิษณุโลก และสุราษฎรธานี 

ตอบวาสวนราชการยังไมมีการจัดต้ังกลุมงานคุมครอง (รอยละ 63, 44 และ 59 ตามลําดับ) 

ขณะท่ีขอคําถามวาจังหวัดมีการจัดต้ังกลุมงานคุมครองน้ัน ขาราชการสวนใหญตอบวาไม



                                        บทที่ 4 การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 164 

ทราบ (รอยละ 89, 70 และ 53 ตามลําดับ) และคําถามเกี่ยวกับการแตงต้ังคณะกรรมการ

จริยธรรมในสวนราชการน้ันพบวา ขาราชการบางสวนตอบวายังไมมีการจัดต้ังเปนจํานวน

มาก (รอยละ 50, 44 และ 35 ตามลําดับ ) ขณะท่ีคําถามวาจังหวัดมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการจริยธรรมหรือไมน้ัน ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญตอบไมทราบมากท่ีสุด    

(รอยละ 68, 70 และ 47 ตามลําดับ) 

แบบสํารวจดานผูนํา เพ่ือวัดสถานภาพของผูนําหรือหัวหนาสวนราชการในเร่ือง

แบบอยางท่ีดีและการปฏิบัติตามกลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม โดยท่ี

ระดับความคิดเห็นมี 4 ระดับ คือ 1 = นอยท่ีสุด, 2 = นอย, 3 = มาก, 4 = มากท่ีสุด ซ่ึงมี

คาเฉล่ียในแตละขอดังตาราง 4.20 

ตาราง 4.20 รอยละของทัศนคติดานจริยธรรมผูนํา 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

1. หัวหนาสวนราชการและผูบริหารเปน

แบบอยางที่ดีในเร่ืองจริยธรรม 
3.1 3.0 3.0 2.8 

2. หัวหนาสวนราชการและผูบริหารมี

การควบคุมขาราชการในสังกัดให

ปฏิ บั ติ ต าม ป ร ะม ว ล จ ริ ย ธ ร ร ม

ขาราชการพลเรือน 

3.0 3.0 2.9 2.6 

3. หัวหนาสวนราชการและผูบริหารมี

การปกปอง คุมครอง ผูใตบังคับ 

บัญช า  ที่ ป ฏิ บั ติ ต าม ประมว ล

จริยธรรม หลักศีลธรรม ศาสนาอยาง

เครงครัด 

3.0 2.8 2.8 2.7 

4. หัวหนาสวนราชการและผูบริหารมี

การติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ

ขาราชการในสังกัด 

2.8 2.6 2.6 2.4 

5. หัวหนาสวนราชการมีการใชความ 

สัมพันธส วนบุคคลประกอบการ

ตัดสินใจในการใหความดีความชอบ

บุคลากร 

- 2.3 2.3 1.8 

รวม 3.0 2.8 2.7 2.5 
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 จากตาราง 4.20 พบวาทัศนคติดานจริยธรรมผูนําในหนวยงานของผูเขารวมการ

สัมมนาจาก 4 จังหวัด  อันไดแก จังหวัดนครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก และ สุราษฎรธานี 

อยูในระดับคอนขางมาก (คาเฉล่ีย 3.0, 2.7, 2.7 และ 2.5 ตามลําดับ)  

แบบสํารวจดานกลไกจริยธรรม เพ่ือวัดวาองคการมีกลไกในการสงเสริมและพัฒนา

จริยธรรมโดยท่ีระดับความคิดเห็นมี 4 ระดับ คือ 1 = นอยท่ีสุด, 2 = นอย, 3 = มาก,             

4 = มากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียในแตละขอดังตาราง 4.21 

ตาราง 4.21 รอยละของทัศนคติดานกลไกจริยธรรม 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

1. เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานดี หนวยงาน

ของทานมีการชมเชยหรือใหรางวัล 
2.64 - 2.92 2.65 

2. เมื่ อบุคลากรกระทํา ผิดจ ริยธรรม 

หนวยงานของทานมีการลงโทษ 

2.13 - 2.65 2.50 

3. หนวยงานของทานมีการรับฟงและนํา

ขอ คิดเห็นเ ก่ียวกับจ ริยธรรมจาก

ผูรับบริการมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

- - 2.80 2.59 

รวม 2.39 - 2.79 2.58 

  

จากตาราง 4.21 พบวาสถานภาพจริยธรรมองคการดานกลไกจริยธรรมใน

หนวยงานของผูเขารวมการสัมมนาจากจังหวัดนครราชสีมาอยูในระดับคอนขางนอย

(คาเฉล่ีย 2.39) ขณะท่ี จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุราษฎรธานี มีสถานภาพจริยธรรม

อยูในระดับคอนขางมาก (คาเฉล่ีย 2.79 และ 2.58 ตามลําดับ)  

 4.5.12 การจัดการความรูเก่ียวกับจริยธรรม  มี 3 หมวดไดแก การสรางและการ

ประมวลความรูเร่ืองจริยธรรม การเผยแพรจริยธรรม และการนําจริยธรรมไปใช 

แบบสํารวจดานการสรางและการประมวลความรูดานจริยธรรมเปนคําถามปลาย

ปดจํานวน 4 ขอ ซ่ึงมีขอคําตอบ “ใช” “ไมใช” และ “ไมทราบ” ประมวลผลโดยคิดเปน    

รอยละจากจํานวนผูตอบวา “ใช” ในแตละจังหวัด 
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ตาราง 4.22 รอยละของการจัดการความรูเกี่ยวกับจริยธรรมดานการสรางและการประมวล

ความรูเร่ืองจริยธรรม 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

1. สวนราชการจัดใหมีการศึกษาคานิยมที่

เปนอุปสรรคตอการมีจริยธรรม 
- - 41.0 31.0 

2. สวนราชการของทานมีการรวบรวม

ปญหาเร่ืองการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม 

- - 48.0 20.0 

3. หนวยงานของทานมีการวิเคราะหถึง

สาเหตุของการละเมิดจริยธรรม 

- - 42.0 25.0 

4. หนวยงานของทานมีการประเมินผล

ดานจริยธรรมของบุคลากร 

- - 42.0 38.0 

รวม - - 43.2 28.5 

 จากตาราง 4.22 พบวาการจัดการความรูเกี่ยวกับจริยธรรม ดานการสรางและการ

ประมวลความรูเร่ืองจริยธรรมในหนวยงานของผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญจาก 2 

จังหวัด อันไดแก จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุราษฎรธานี อยูในระดับคอนขางนอย 

(คาเฉล่ีย 43.25, 28.5 ตามลําดับ) 

 แบบสํารวจดานการเผยแพรจริยธรรมเปนคําถามปลายปดจํานวน 9 ขอ ซ่ึงมีขอ

คําตอบ “ใช” “ไมใช” และ “ไมทราบ” ประมวลผลโดยคิดเปนรอยละจากจํานวนผูตอบวา  

“ใช” โดยผลการสํารวจมีดังน้ี    

ตาราง 4.23 รอยละของการจัดการความรูเกี่ยวกับจริยธรรมดานการเผยแพรจริยธรรม 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

1. ท านมี เอกสารประมวลจ ริยธรรม

ขาราชการพลเรือนเปนของตนเอง 
- - 42.0 24.0 

2. หนวยงานของทานมีเอกสารประมวล

จริยธรรมที่ สามารถหยิบอานหรือ

เขาถึงไดตลอดเวลา 

- - 44.0 29.0 

3. ทานสามารถจดจําสาระสําคัญของ

ประมวลจริยธรรมพลเรือนไดทั้งหมด 

- - 4.0 13.0 

4. ห น ว ย ง า น ข อ ง ท า น มี ก า ร

ประชา สัมพันธ  เผยแพร เ ก่ียว กับ

ประมวลจริยธรรมใหแกขาราชการใน

สวนราชการ 

- - 65.0 71.0 
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ตาราง 4.23 (ตอ) 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

5. หนวยงานของทานมีการปลูกจิตสํานัก

ดานจริยธรรมใหแกขาราชการใหม 

- - 84.0 53.0 

6. หนวยงานของทานมีการเผยแพรให

ประชาชนทั่ วไปทราบถึงประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

- - 14.0 69.0 

7. หนวยงานของทานมีการเผยแพรใหคู

สมรส ญาติ พี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูง

ของข า ราชการทราบถึ งประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

- - 4.0 19.0 

8. หนวยงานของทานมีการฝกอบรม

บุคลากรเพื่ อพัฒนาจ ริยธรรมของ

ขาราชการ 

- - 79.0 6.0 

9. ทานสามารถสอบถามผูที่เก่ียวของเมื่อ

ไม เ ข า ใ จห รือต องการ คํ าป รึกษา

เก่ียวกับจริยธรรม 

- - 72.0 53.0 

รวม - - 45.3 37.4 

 จากตาราง 4.23 พบวาการจัดการความรูเกี่ยวกับจริยธรรมดานการเผยแพร

จริยธรรมในหนวยงานของผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญจาก 2 จังหวัด อันไดแก จังหวัด

พิษณุโลก และจังหวัดสุราษฎรธานี อยูในระดับคอนขางนอย (คาเฉล่ีย 45.33 และ 37.44 

ตามลําดับ) 

แบบสํารวจดานการนําจริยธรรมไปใชเปนคําถามปลายปดจํานวน 9 ขอ ซ่ึงมีขอ

คําตอบ “ใช” “ไมใช” และ “ไมทราบ” ประมวลผลโดยคิดเปนรอยละจากจํานวนผูตอบวา  

“ใช” จากผลการสํารวจพบวา  
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ตาราง 4.24 รอยละของการจัดการความรูเกี่ยวกับจริยธรรมดานการนําจริยธรรมไปใช 

ประเด็นคําถาม นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

1. สวนราชการของทานใชพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของขาราชการประกอบการ

พิจารณาในการบรรจุ แตงตั้ง เล่ือน

เงินเดือน 

- - 63.0 73.0 

2. สวนราชการของทานดําเนินการแกไข

ปรับปรุงคานิยมในสวนราชการให

สอดคลองกับประมวลจริยธรรม 

- - 70.0 71.0 

3. ใน 6 เดือนที่ผานมา สวนราชการของ

ทานมีการดําเ นินการเพื่ อส ง เส ริม

จริยธรรมของบุคลากรเพิ่มขึ้น 

- - 50.0 69.0 

4. หลังจากมีประมวลจริยธรรม สวน

ราชการของทานสามารถแกไขปญหา

การละเมิดจริยธรรมไดดีขึ้น 

- - 56.0 40.0 

5. ทานคิดวาประมวลจริยธรรมจะเปน

กลไกชวยยกระดับจริยธรรมในสวน

ราชการของทาน 

- - 83.0 69.0 

รวม - - 64.4 64.4 

 จากตาราง 4.24 พบวาการจัดการความรูเกี่ยวกับจริยธรรมดานการนําจริยธรรมไป

ใชในหนวยงานของผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญจาก 2 จังหวัด อันไดแก จังหวัด

พิษณุโลก และจังหวัดสุราษฎรธานี อยูในระดับคอนขางมาก (คาเฉล่ีย 64.4, 64.4 

ตามลําดับ) 

4.5.13 สรุปผลภาพรวมการทดสอบเครื่องมือประเมินสถานภาพจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนโดยใชแบบสํารวจ  

จากการสัมมนาขาราชการพลเรือนท้ัง 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก 

และสุราษฎรธานี ซ่ึงไดมีการสํารวจการรับรู ความเขาใจและระดับการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม การวัดระดับการรับรูและความเขาใจน้ันวัดผลโดยใชคารอยละของขาราชการใน

จังหวัดน้ันท่ีตอบถูกตอง และการวัดระดับการปฏิบัติวัดผลโดยใชคาเฉล่ีย (คะแนนเต็ม 4)

ของการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมไดผลดังตาราง 4.25 
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ตาราง 4.25 สรุปผลการสํารวจการรับรู ความเขาใจและระดับการปฏิบัติ ตามประมวล

จริยธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก และสุราษฎรธานี 

หมวด นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

การรับรูเก่ียวกับประมวลจริยธรรม  

(การรับรู) 

79.3 30.6 45.2 43.3 

การยึดมั่นกระทําในส่ิงที่ถูกตอง 

• ความเขาใจ 

• ระดับการปฏิบัติ 

 

43.0 

2.8 

 

35.4 

2.1 

 

50.4 

2.4 

 

49.4 

2.4 

ความรับผิดชอบตอหนาที่   

• ความเขาใจ 

• ระดับการปฏิบัติ 

 

80.5 

3.1 

 

86.0 

3.12 

 

92.5 

3.2 

 

94.0 

3.0 

การยึดถือประโยชนสวนรวม 

• ความเขาใจ 

• ระดับการปฏิบัติ 

 

82.6 

1.9 

 

61.1 

- 

 

55.5 

1.9 

 

64.7 

1.8 

การแสวงหาประโยชน 

• ความเขาใจ 

• ระดับการปฏิบัต ิ

 

- 

1.53 

 

- 

- 

 

96.0 

1.9 

 

64.0 

1.26 

การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

• ความเขาใจ 

• ระดับการปฏิบัติ 

 

- 

- 

 

35 

0.8 

 

54 

0.3 

 

82 

0.5 

การปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม 

• ระดับการปฏิบัติ 

 

- 

 

- 

 

1.61 

 

2.0 

ขอมูลขาวสาร  

• ระดับการปฏิบัติ 

 

2.2 

 

- 

 

2.9 

 

2.7 

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

• ระดับการปฏิบัติ 

 

3.5 

 

2.7 

 

3.0 

 

2.6 

การเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน 

• ระดับการปฏิบัติ 

 

- 

 

3.1 

 

2.8 

 

2.4 

จริยธรรมองคการ 

• ดานองคการ (รอยละของการ

จัดตั้งกลไกการควบคุมจริยธรรม) 

• ดานผูนํา 

• ดานกลไกจริยธรรม 

 

- 

 

3.03 

2.4 

 

17.2 

 

2.7 

- 

 

21.5 

 

2.7 

2.8 

 

32.5 

 

2.5 

2.6 
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ตาราง 4.25 (ตอ) 

หมวด นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานี 

การจัดการความรูเก่ียวกับจริยธรรม 

• การสรางและการประมวลความรู 

• การเผยแพรจริยธรรม 

• การนําจริยธรรมไปใช 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

43.2 

45.3 

64.4 

 

28.5 

37.4 

64.4 

 

4.6 สรุปผลการทดสอบเครื่องมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการ      

พลเรือนโดยใชกรณีศึกษา 

 ในการจัดสัมมนาขาราชการพลเรือนเร่ือง “การทดสอบและพัฒนาเคร่ืองมือการ

ประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน” ท้ัง 4 คร้ัง ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมการสัมมนาได

รวมทดสอบเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรม โดยใชกรณีศึกษา ผานการสัมมนากลุม

ยอย โดยแบงผูเขารวมสัมมนาออกเปนกลุมๆ เพ่ือระดมความคิดเห็นและทัศนคติของ

ขาราชการพลเรือนท่ีมีตอประเด็นปญหาดานจริยธรรม ซ่ึงแตละกลุมจะมีวิทยากรประจํา

กลุมทําหนาท่ีในการอธิบายรายละเอียดของกรณีศึกษา พรอมท้ังบันทึกความคิดเห็นตางๆ 

เพ่ือนํามาวินิจฉัยและประเมินสถานภาพจริยธรรมตอไป 

4.6.1 ผลการทดสอบโดยใชกรณีศึกษา ครั้งที่ 1 (จังหวัดนครราชสีมา) 

กรณีศึกษาท่ีใชในการสัมมนากลุมยอยคร้ังน้ีไดเลือกปญหาจริยธรรมท่ีมีความสําคัญและ

สอดคลองกับเน้ือหาของประมวลจริยธรรม มาใชในการอภิปราย จํานวน 4 กรณี โดยมี

รายละเอียดและผลการสัมมนากลุมยอยดังน้ี 

กรณีศึกษาที่ 1 ดานยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม มีรายละเอียดของประเด็นปญหา 

คือ 

“เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรม ขาราชการมีหนาท่ีตองรายงานการ

ฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน (หากมี) ตอหัวหนาสวนราชการหรือคณะกรรมการ

จริยธรรมโดยพลัน 

ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดกระทรวง 

หรือผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรม 
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กรณีท่ีเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําท่ีฝาฝนประมวลจริยธรรม ขาราชการ

มีหนาท่ีตองคัดคานการกระทําดังกลาว และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการ

ประชุม” 

ประเด็นพิจารณา 

1) จากประมวลจริยธรรมดังกลาว กรณีทานพบเห็นวาหัวหนาสวนราชการของ

ทานกระทําผิดจริยธรรม ทานคิดวาขาราชการสวนใหญดําเนินการอยางไร 

2) ในการเขารวมประชุมท่ีมีหัวหนาสวนราชการอยูดวย ทานคิดวาจะมีขาราชการ

ท่ีกลาคัดคานเม่ือเห็นความไมถูกตองในท่ีประชุมหรือไม 

3) หากเปนทาน จะดําเนินการอยางไร 

 จากประเด็นพิจารณาของกรณีศึกษาท่ี 1 จะพบวาเกี่ยวของกับประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน ขอ 3 (2) ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตอง

รายงานตอปลัดกระทรวง หรือผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการและ

หรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน ขอ 7 (2) ในกรณีท่ีเห็นวาคําส่ังผูบังคับบัญชา หรือ

การดําเนินการใดท่ีตนมีสวนเกี่ยวของไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฏ หรือขอบังคับ 

ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษร ขอ 16 (2) การคุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมามิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจไมเปนธรรมตอ

ขาราชการผูน้ัน ซ่ึงผูเขารวมการสัมมนาไดใหความเห็นในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

• ขาราชการสวนใหญจะเพิกเฉย แตจะมีเพียงสวนนอยท่ีจะแสดงออกหรือคัดคาน 

เพราะระบบขาราชการน้ันยังคงเปนระบบอุปถัมภอยู ขาราชการมีความเกรงกลัวตอ

อํานาจของผูบังคับบัญชาท่ีสามารถใหคุณใหโทษได และเกรงวากระทบกับความกาวหนา

และหนาท่ีการงานของตน  

• ในกรณีของการคัดคานท่ีประชุมน้ัน ขาราชการจะพิจารณาท่ีเหตุผลวาเร่ืองท่ีไม

ถูกตองน้ันจริงเหรือไม และจะดูลักษณะผูนําวาเปนผูยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนได

หรือไม 

• ขาราชการไมกลาท่ีจะคัดคานโดยตรง หากพิจารณาแลวเปนเร่ืองรายแรง ก็จะ

รองเรียนในทางลับ แตจะไมกลาเปดเผยตัว 
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 จากความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยขางตน เม่ือนํามาวินิจฉัย

ตามลักษณะของการประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 3 ระดับ ไดแก ระดับ

การรับรู ระดับความเขาใจ และระดับการปฏิบัติ  สามารถสรุปผลสถานภาพจริยธรรมของ

ผูเขารวมการสัมมนาไดดังน้ี  (ตาราง 4.26) 

ตาราง 4.26 ผลการสัมมนากลุมยอยโดยใชกรณีศึกษาท่ี 1 (จังหวัดนครราชสีมา)  

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 24 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

1. ระดับการรับรู 

D 
(ขาราชการ

ทั้งหมดหรือแทบ

ทั้งหมดไมรับรู) 
 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการรับรูถึงขอกฎหมายหรือขอหามตางๆ 

ตามประเด็นปญหาในกรณีศึกษา ไดแก การทักทวงหรือ

รายงานเมื่อพบเห็นการกระทําผิดจริยธรรม และการ

คัดคานเมื่อมีการกระทําที่อาจละเมิดประมวลจริยธรรมใน

ที่ประชุม 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญยังไมรับทราบในขอกฎหมาย

ดังกลาวมากอน 
2. ระดับความเขาใจ 

C 
 (ขาราชการสวน

นอยเขาใจ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการมีความเขาใจถึงการปฏิบัติตนตาม

ประมวลจริยธรรมเมื่อเกิดกรณีปญหาดังกลาว หรือมีการ

ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญ เมื่อจะทักทวงหรือคัดคาน

เร่ืองใดๆจะพิจารณาที่เหตุผลวาส่ิงที่ไมถูกตองน้ันจริงเหรือ

ไม และจะดูลักษณะผูนําวาเปนผูยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืนไดหรือไม 

3. ระดับการปฏิบัติ 

D 
(ขาราชการ

ทั้งหมดหรือแทบ

ทั้งหมดไมปฏิบัติ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ตามประมวลจริยธรรมขาราชการ ขาราชการเมื่อ

พบเห็นการละเมิดจริยธรรมตองรายงานใหหัวหนาสวน

ราชการทราบ รวมไปถึงการเขารวมประชุมและพบวามี

การฝาฝนประมวลจริยธรรม ตองดําเนินการคัดคาน 

สถานภาพ 

• ขาราชการไมกล าที่ จะคัดคานโดยตรง หาก

พิจารณาแลวเปนเร่ืองรายแรง ก็จะรองเรียนในทางลับ แต

จะไมกลาเปดเผยตัว 
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โดยสรุปกรณีศึกษาเร่ืองการพบเห็นหัวหนาสวนราชการฝาฝนประมวลจริยธรรม 

น้ันมีสาระสําคัญสอดคลองกับประมวลจริยธรรมขอ 3 ขอ 7 ขอ 16 ซ่ึงผูรวมทดสอบสวน

ใหญเห็นวาระบบราชการน้ันยังคงเปนระบบอุปถัมภคือผูบังคับบัญชามีอํานาจสามารถให

คุณใหโทษได ดังน้ันหากตองการใหขาราชการกลาท่ีจะทําตามประมวลในการรองเรียน

เม่ือหัวหนาสวนราชการฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ันควรจะพัฒนากลไกในการคุมครอง

ขาราชการมิใหถูกกล่ันแกลงจากหัวหนาสวนราชการ 

กรณีศึกษาที่ 2 ดานการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ มีรายละเอียดของ

ประเด็นปญหา คือ  

“บริษัทท่ีเปนผูจัดจําหนายครุภัณฑใหแกหนวยงานของทานไดเชิญทานเขารวม

สัมมนาท่ีตางประเทศ โดยทางบริษัทผูจัดจําหนายเปนผูออกคาใชจายในการเดินทาง คาท่ี

พัก คาอาหารและมีเงินเบ้ียเล้ียงในการเดินทางให พรอมท้ังใหสามารถนําครอบครัวไป

ดวยได” 

ประเด็นพิจารณา 

1) ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการกระทําของบริษัทครุภัณฑดังกลาว 

2) ทานเห็นวาการรวมการสัมมนาคร้ังน้ีมีความเหมาะสมหรือไม 

3) ทานสามารถเขารวมการสัมมนาคร้ังน้ีไดหรือไม 

4) หากทานจะเขารวมการสัมมนาคร้ังน้ี ทานจะตองดําเนินการอยางใด 

จากประเด็นพิจารณาของกรณีศึกษาท่ี 2 จะพบวาเกี่ยวของกับประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน ขอ 6 (1) ในเร่ืองการรับของขวัญท่ีไมใชการใหตามธรรมจรรยา ซ่ึง

ผูเขารวมการสัมมนาไดใหความเห็นในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

• ผูรวมสัมมนากลุมสวนใหญเห็นวา เปนการกระทําท่ีไมเหมาะสม เน่ืองจาก

เสมือนเปนการยื่นขอเสนอใหซ้ือสินคาของบริษัท ซ่ึงนับเปนการกระทําท่ีเขาขายการทุจริต 

และอาจเปนการกระทําท่ีหวังผลในอนาคต ท้ังน้ีการกระทําดังกลาวควรมีการพิจารณาวามี

ความถูกตอง เปนธรรม และมีเจตนาอันบริสุทธ์ิหรือไม อยางไรก็ตาม การกระทําดังกลาว

ไมมีเกณฑมาตรฐานท่ีแนนอน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสถานการณจริง 
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• การเขารวมการสัมมนาดังกลาวเปนการกระทําท่ีไมเหมาะสม เน่ืองจากจะเกิด

ประเด็นคําถามวา หากเขารวมการสัมมนาดังกลาวแลว ผูท่ีเขารวมน้ัน เขารวมในฐานะ

อะไรและมีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของดวยหรือไม อีกท้ัง การกระทําดังกลาวอันเปน

เสมือนการชี้นํา การเสนอสินบน หรือการมัดจํารางวัลไวกอนลวงหนาของบริษัทดังกลาว 

อยางไรก็ตาม บางสวนมีความเห็นวา หากการเขารวมการสัมมนาดังกลาวกอใหเกิด

ประโยชนตอหนวยงานก็นาจะสามารถเขารวมได ท้ังน้ีควรเขารวมในลักษณะของทีมงาน

หรือตัวแทนของหนวยงานหลายๆ คนเขารวม นาจะเหมาะสมกวา 

• ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญเห็นวาไมควรเขารวมการสัมมนาดังกลาว เน่ืองจาก

ตามระเบียบราชการแลวการกระทําดังกลาวไมสามารถกระทําได โดยเฉพาะประเด็นการ

เกิดกอน/หลังการประมูลหรือการจัดซ้ือ อีกท้ังหนวยงานก็ไมไดดําเนินการอยางเปน

ทางการ และการกระทําในลักษณะดังกลาวยังขัดตอหลักจรรยาบรรณดวย ท้ังน้ีอาจ

พิจารณาในแงของผลประโยชนตอคร้ังวาเกิน 3,000 บาท หรือไม ถาเกินกไ็มควรเขารวม 

• ผูรวมสัมมนาตางมีความเห็นวา หากจะเขารวมสัมมนาดังกลาว ควรมี

กระบวนการในการขออนุมัติสัมมนาท่ีเปนขั้นเปนตอน ชัดเจน จากผูบังคับบัญชาหรือผูมี

อํานาจในการอนุมัติส่ังการ 

จากความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยขางตน เม่ือนํามาวินิจฉัยตาม

ลักษณะของการประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 3 ระดับ ไดแก ระดับการ

รับรู ระดับความเขาใจ และระดับการปฏิบัติ สามารถสรุปผลสถานภาพจริยธรรมของ

ผูเขารวมการสัมมนาไดดังน้ี  (ตาราง 4.27) 
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ตาราง 4.27 ผลการสัมมนากลุมยอยโดยใชกรณีศึกษาท่ี 2 (จังหวัดนครราชสีมา) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 24 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

1. ระดับการรับรู 

A 
(ขาราชการ

ทั้งหมดหรือแทบ

ทั้งหมดรับรู) 

 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการรับรูถึงขอกฎหมายหรือขอหามตางๆ 

ตามประเด็นปญหาในกรณีศึกษา ไดแก การรับของขวัญ 

อันรวมถึงประโยชนอ่ืนใดที่มิใชการใหตามธรรมจรรยา 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญรับรูวาการใหดังกลาวเปน

การผิดกฎหมายเน่ืองจากมีมูลคาที่สูงเกินไป และเหมือนมี

ประโยชนแอบแฝง 

2. ระดับความเขาใจ 

B 
 (ขาราชการสวน

ใหญเขาใจ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการมีความเขาใจถึงขอเท็จจริงและความ

เหมาะสมในการปฏิบัติตนตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

ของทางราชการ 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญเห็นวาการเขารวมการสัมมนา

ดังกลาวเปนการกระทําที่ไมเหมาะสม เน่ืองจากจะเกิด

ประเด็นคําถามวา หากเขารวมการสัมมนาดังกลาวแลว ผู

ที่เขารวมน้ัน เขารวมในฐานะอะไรและมีผลประโยชนเขา

มาเก่ียวของดวยหรือไม อีกทั้ง การกระทําดังกลาวอันเปน

เสมือนการชี้นํา การเสนอสินบน หรือการมัดจํารางวัลไว

กอนลวงหนาของบริษัทดังกลาว 

3. ระดับการปฏิบัต ิ

B 
(ขาราชการสวน

ใหญที่ปฏิบตัิ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ตามประมวลจริยธรรมขาราชการ ขาราชการตอง

ไมรับของขัวญหรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจขัดตอความ

รับผิดชอบในหนาที่ อีกทั้งไมควรรับของขวัญที่มีมูลคาสูง

เกินกวาที่กฎหมายกําหนด 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญหากจะเขารวมสัมมนาดังกลาว 

ควรมีกระบวนการในการขออนุมัติสัมมนาที่เปนขั้นเปน

ตอน ชัดเจน จากผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจในการ

อนุมัติส่ังการ 

โดยสรุป จากกรณีศึกษาท่ี 2 ผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญมีการรับรูและความ

เขาใจในขอกฎหมายเร่ืองการรับประโยชนจากบุคคลอ่ืนเปนอยางดี โดยสามารถอธิบายถึง
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ขอเท็จจริงและความเหมาะสมในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการได 

รวมไปถึงการปฏิบัติก็จะมีการแจงหรือรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ อยางไรก็ตามการ

รับรูหรือความเขาใจเฉพาะเน้ือหาสาระของประมวลจริยธรรม ผูเขารวมการสัมมนาเกือบ

ท้ังหมดยังไมรับทราบมากอน ซ่ึงตองมีการเผยแพรและทําความเขาใจใหท่ัวถึงตอไป 

กรณีศึกษาที่ 3 ดานการใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และ

ไมเลือกปฏิบัติ มีรายละเอียดของประเด็นปญหา คือ  

“ญาติของทานมาติดตอราชการในหนวยงานของทาน ซ่ึงญาติของทานไดขอให

ทานชวยลัดคิวให โดยใหเหตุผลวามีธุระสําคัญเรงดวนตองรีบไป ในวันน้ันมีประชาชนมา

ขอรับบริการเปนจํานวนมาก อีกท้ังยังมีคนชราและหญิงมีครรภดวย”  

ประเด็นพิจารณา 

1) ทานคิดวาวัฒนธรรมขาราชการโดยท่ัวไปในปจจุบันมักปฏิบัติตนเชนไรหาก 

บิดา/มารดา หรือญาติสนิทขอใหชวยลัดคิว 

2) จากขอ 1 หากเปนทาน ทานจะปฏิบัติตนอยางไร 

3) ทานเลือกท่ีจะใหบริการหญิงมีครรภ หรือคนชรา กอนผูรับบริการรายอ่ืนได

หรือไม เพราะเหตุใด 

4) จะทําใหการเลือกปฏิบัติดังกลาวขางตนเปนส่ิงท่ีถูกตองไดหรือไม โดยจะตอง

ดําเนินการอยางไรเพ่ือใหเปนท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

จากประเด็นพิจารณาของกรณีศึกษาท่ี 3 จะพบวามีความเกี่ยวของกับประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือนในหลายๆ ขอ ไดแก ขอ 5(1) เร่ืองการแยกเร่ืองสวนตัวออก

จากตําแหนงหนาท่ี หรือการใชความสัมพันธสวนตัวในปฏิบัติบุคคลอ่ืนโดยไมเสมอภาค

กัน ขอ 8(3) เร่ืองการเลือกปฏิบัติ ขอ 8(5) การเอ้ือสิทธิพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง และขอ 

9(2) เร่ืองการชี้แจง-แสดงเหตุผลในเร่ืองท่ีกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน ซ่ึงผูเขารวมการ

สัมมนาไดใหความเห็นในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

• วัฒนธรรมของไทยโดยท่ัวไป รวมถึงขาราชการ ยังมีลักษณะของระบบอุปถัมภ

ครอบงําอยู การใหความชวยเหลือคนรูจักหรือญาติสนิท ถือเปนเร่ืองธรรมดา ซ่ึงใน

บางคร้ังไมมีผูรองขอ แตขาราชการก็ยินดีท่ีจะอํานวยความสะดวกใหเปนพิเศษ แมจะเปน
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การผิดตอผูรับบริการอ่ืนๆ อยางไรก็ตามขาราชการแตละคนยอมคํานึงถึงความเหมาะสม

ในการใหความชวยเหลือเพ่ือไมใหมีลักษณะของการเบียดเบียนบุคคลอ่ืนหรือกระทําผิด

กฎระเบียบของหนวยงาน 

• การปฏิบัติตนในกรณีปญหาดังกลาว คือตองพิจารณาดูวาเหตุผลท่ีใหมาน้ันมี

ความเรงดวนหรือไม รวมถึงตองพิจารณาความจําเปนของบุคคลอ่ืนประกอบดวย ซ่ึง

ลักษณะของงานจะเปนส่ิงสําคัญในการพิจารณา เชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการแพทย 

ซ่ึงตองใหบริการในการรักษาผูเจ็บไขไดปวย กรณีน้ีตองพิจารณาจากความหนักเบาของ

โรคหรืออาการ และใหความชวยเหลือแกบุคคลท่ีจําเปนจะตองรับการรักษาโดยดวนกอน 

• ในกรณีท่ีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลท่ีคุนเคยกันน้ัน สรางความไมพอใจใหแก

บุคคลผูรอรับบริการอ่ืนๆ ขาราชการจะตองมีเหตุผลท่ีจะตอบแกบุคคลเหลาน้ันได ซ่ึงจะ

มาจากการพิจารณาดวยเหตุผลตามความจําเปนและลักษณะของงาน 

• การแกไขปญหาในกรณีดังกลาว อาจใชการเปดชองทางเฉพาะหรือชองทาง

พิเศษในการใหบริการแกบุคคลท่ีมีความจําเปน เพ่ือลดปญหาความเหล่ือมลํ้าในการ

ใหบริการ อยางไรก็ตามการแกปญหาท่ีตนเหตุอยางแทจริงอาจกระทําไดยาก เน่ืองจาก

ลักษณะของสังคมไทยท่ีมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน รวมถึงระบบอุปถัมภท่ียังมีอยูใน

วัฒนธรรมการทํางานของขาราชการทุกหนวยงาน ซ่ึงการบังคับใชกฎหมายหรือประมวล

จริยธรรมตองมีความยืดหยุน เพ่ือไมใหขัดตอวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 จากความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยขางตน เม่ือนํามาวินิจฉัยตาม

ลักษณะของการประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 3 ระดับ ไดแก ระดับการ

รับรู ระดับความเขาใจ และระดับการปฏิบัติ สามารถสรุปผลสถานภาพจริยธรรมของ

ผูเขารวมการสัมมนาไดดังน้ี  (ตาราง 4.28) 
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ตาราง 4.28 ผลการสัมมนากลุมยอยโดยใชกรณีศึกษาท่ี 3 (จังหวัดนครราชสีมา) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 24 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

1. ระดับการรับรู 

A 

(ขาราชการ

ทั้งหมดหรือแทบ

ทั้งหมดรับรู) 

 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการรับรูถึงขอกฎหมายหรือขอหามตางๆ 

ตามประ เ ด็นปญหา ในกรณีศึ กษา  ได แ ก  ก าร ใช

ความสัมพันธสวนตัวในการเลือกใหบริการแกบุคคลเปน

พิเศษ รวมถึงหลักการใหบริการแกประชาชนที่ดี 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญรับรูวาการกระทําดังกลาว

เปนเร่ืองที่ไมเหมาะสมและอาจผิดตอผูรับบริการทานอ่ืน 

และรับรูในขอเท็จจริงที่วากรณีดังกลาวเกิดขึ้นบอยคร้ังไม

เฉพาะแตขาราชการ เน่ืองจากสังคมไทยเปนสังคม

อุปถัมภ 

2. ระดับความเขาใจ 

C 

 (ขาราชการสวน

ใหญไมเขาใจ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการมีความเขาใจถึงขอเท็จจริงและความ

เหมาะสมในการปฏิบัติตนตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

ของทางราชการ 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญแมจะรับรูแตดวยความเปน

สังคมอุปถัมภ คนไทยก็ยังมักจะอํานวยความสะดวกใหแก

คนรูจักเปนพิเศษ ซ่ึงก็จะใชวิธีการที่หลบเล่ียงเพื่อไมให

เปนที่เพงเล็งจนเกินไป 

3. ระดับการปฏบิัติ 

 

D 

(ขาราชการ

ทั้งหมดหรือแทบ

ทั้งหมดไมปฏิบัติ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ตามประมวลจ ริยธรรมข า ราชการพลเ รือน 

ขาราชการตองไมนําความสัมพันธสวนตัวเพื่อเลือกปฏิบัติ

ตอบุคคล ทั้งยังตองใหบริการแกประชาชนอยางเสมอภาค

และเทาเทียมกัน โดยหากมีการกระทําที่กระทบตอสิทธิ

ของบุคคลจะตองมีการแจงหรือใหเหตุผลแกบุคคลน้ันอยาง

ครบถวน 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญยังมีการปฏิบัติหรือใหความ

ชวยเหลือเปนพิเศษแกคนรูจักอยู ทั้งน้ีเพราะหากไมชวยก็

จะเกิดความลําบากใจจากสภาพสังคมอุปถัมภ สงผลให

เกิดการเลือกปฏิบัติกันอยางมาก 
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โดยสรุป จากกรณีศึกษาท่ี 3 ผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญมองวาปญหาตาม

กรณีศึกษาเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทย ไมเฉพาะแตขาราชการเทาน้ัน เน่ืองจาก

สังคมไทยมีลักษณะของระบบอุปถัมภ การใหความชวยเหลือแกบุคคลท่ีมีพระคุณ ญาติ

สนิทหรือพวกพองถือเปนเร่ืองปกติ สงผลใหการแสดงออกของขาราชการมีลักษณะของ

การเอ้ือสิทธิพิเศษใหคนรูจักมากกวา แลวใชการอธิบายชี้แจงกันภายหลัง ซ่ึงไมเปนไป

ตามหลักจริยธรรมท่ีดี 

กรณีศึกษาที่ 4 ดานการการยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

มีรายละเอียดของประเด็นปญหา คือ  

“เพ่ือนท่ีทํางานของทานนําโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีผิดกฎหมายมาใหทานบันทึก

ลงในคอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน เน่ืองจากทานจําเปนตองใชโปรแกรมดังกลาว และเพ่ือ

ประหยัดคาใชจายของหนวยงาน เพ่ือนคนน้ียังชอบเปดเพลง mp3 ในท่ีทํางาน ซ่ึงทาน

ทราบดีวาเขาดาวนโหลดฟรีมาจากอินเทอรเนต และยังเอ้ือเฟอสงมาใหทานทาง Hotmail 

ซ่ึงเปน e-mail เดียวท่ีเขาใชอยูเปนประจําในการรับสงเอกสารอิเลคทรอนิกส” 

 ประเด็นพิจารณา 

1) จากสถานการณดังกลาวทานคิดวามีประเด็นใดบางท่ีผิดจริยธรรมขาราชการ

พลเรือน  

2) ทานคิดวาสถานการณการใชโปรแกรมผิดกฎหมาย หรือไฟลท่ีละเมิดลิขสิทธิ์

ในหนวยงานมีมากนอยเพียงใด ขาราชการสวนใหญคิดวาเปนเร่ืองรายแรงมากนอย

เพียงใด 

3) ทานจะตักเตือนเพ่ือของทานหรือไมเพราะเหตุใด 

4) ทานจะมีการปองกันปญหาในกรณีน้ีอยางไร 

จากประเด็นพิจารณาของกรณีศึกษาท่ี 4 จะพบวามีกรณีปญหาเร่ืองจริยธรรม

หลายเร่ือง โดยมีระบุไวในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ดังน้ี  การใชโปรแกรม

ละเมิดลิขสิทธิ์และการดาวนโหลดเพลง mp3 (ผิดตามประมวลจริยธรรมขอ 7(1) เร่ืองการ

ละเมิดกฎหมาย) และการใชเวลาราชการดาวนโหลดขอมูลซ่ึงไมเกี่ยวของกับการทํางาน 

(ผิดประมวลจริยธรรม ขอ 10 เร่ืองการทุมเทและมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน) นอกจากน้ียังมี

ประเด็นใหวินิจฉัยอีกหลายเร่ือง เชน เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรม ตอง
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รายงานตอหัวหนาสวนราชการหรือคณะกรรมการ (ตามประมวลจริยธรรม ขอ 3(2))  และ

เร่ืองหัวหนาสวนราชการและผูบริหารตองประพฤติตนเปนแบบอยาง โดยควบคุมใหผูอยู

ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวล สงเสริม เผยแพร ติดตามสอดสองการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรม (ตามประมวลจริยธรรม ขอ 16 เร่ืองบทบาทของหัวหนาสวนราชการ

และผูบริหาร) ซ่ึงผูเขารวมการสัมมนาไดใหความเห็นในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

• ผูเขารวมทดสอบสวนใหญสามารถตอบไดถึงประเด็นความไมเหมาะสมเกี่ยวกบั

การใชโปรแกรมผิดกฎหมาย และการดาวนโหลด mp3 มีเพียงสวนนอยมากท่ีรับรูวาการ

ใช e-mail ของเอกชนมีความไมเหมาะสม 

• สถานการณการใชโปรแกรมผิดกฎหมาย หรือไฟลท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ในหนวยงาน

มีจํานวนมาก และขาราชการสวนใหญไมคิดวาเปนเร่ืองรายแรง 

• สวนใหญเห็นวาไมมีการตักเตือน มีเพียงบางคนเห็นวาควรตักเตือนแตเปน

ประเด็นเกี่ยวกับการเปดเว็บท่ีไมเหมาะสม และการเปดเพลงเสียงดัง ซ่ึงไมเปนประเด็น

ตามขอ 1 

• สวนใหญเห็นวาควรกําหนดเปนนโยบายใหชัดเจน ผูบริหารตองแสดงใหเห็นถึง

ความจําเปนท่ีตองดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอยางเครงครัดจึงจะแกไขปญหาน้ีได 

 จากความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยขางตน เม่ือนํามาวินิจฉัยตาม

ลักษณะของการประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 3 ระดับ ไดแก ระดับการ

รับรู ระดับความเขาใจ และระดับการปฏิบัติ  สามารถสรุปผลสถานภาพจริยธรรมของ

ผูเขารวมการสัมมนาไดดังน้ี  (ตาราง 4.29) 
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ตาราง 4.29 ผลการสัมมนากลุมยอยโดยใชกรณีศึกษาท่ี 4 (จังหวัดนครราชสีมา) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 24 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

1. ระดับการรับรู 

A 

(ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมด

รับรู) 

 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการรับรูถึงขอเท็จจริงเก่ียวกับปญหาตาม

กรณีศึกษา รับรูกฎหมายหรือขอหามตางๆ เชน กฎหมาย

วาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร หรือประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญรับทราบถึงประเด็นความไม

เหมาะสมเก่ียวกับการใชโปรแกรมผิดกฎหมาย และการ

ดาวนโหลด mp3 แตมีเพียงสวนนอยมากที่รับรูวาการใช  

e-mail ของเอกชนมีความไมเหมาะสม 

2. ระดับความเขาใจ 

D 

 (ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมดที่

ไมเขาใจ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการมีความเขาใจและตระหนักถึงปญหา 

พรอมทั้งสามารถอธิบายถึงความเชื่อมโยงระหวางกฎหมาย

และขอเท็จจริงได โดยสามารถใหความเห็นถึงแนวทางการ

ปฏิบัติหรือแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญเห็นวาไมคิดวาเร่ืองดังกลาว

เปนเร่ืองรายแรง โดยหากไมกระทบกับงานก็ถือวาไม

เสียหายอะไร 

3. ระดับการปฏิบัติ 

 

D 

(ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมดไม

ปฏิบัติ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ตามประมวลจ ริ ยธ ร รมข า ร าชการพล เ รื อน 

ขาราชการตองไมละเมิดตอกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ 

ทั้งน้ีการสนับสนุนสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ ถือเปนการกระทําที่

ไมเหมาะสม ซ่ึงขาราชการควรชวยกันสอดสองดูแลเพื่อ

ปองกันปญหาดังกลาว โดยเฉพาะภายในหนวยงานของตน 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญเห็นวาไมมีการตักเตือน มี

เพียงบางคนเห็นวาควรตักเตือนแตเปนประเด็นเก่ียวกับการ

เปดเว็บที่ไมเหมาะสม และการเปดเพลงเสียงดัง ในสวนของ

การฟงเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนสิทธิสวนบุคคลและเปน

เร่ืองเล็กนอย จึงไมมีการทักทวง 
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 โดยสรุปกรณีศึกษาเร่ืองการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีสาระสําคัญ

สอดคลองกับประมวลจริยธรรมขอ 7 ดานการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฏ 

ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังขออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก ขอ 3 ขอ10 และ ขอ 16 

ซ่ึงผูรวมทดสอบสวนใหญเห็นวามีความสําคัญ แตยังมีขอจํากัดในดานการรับรู เขาใจ และ

การปฏิบัติตาม ดังน้ัน สมควรนํากรณีน้ีเปนเคร่ืองมือในการประเมินสถานภาพจริยธรรม

ตอไป 

4.6.2 ผลการทดสอบโดยใชกรณีศึกษา ครั้งที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) การสัมมนา

กลุมยอยเพ่ือทดสอบรางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรม โดยใชกรณีศึกษาในคร้ังน้ี 

ไดแบงผูเขารวมสัมมนาออกเปน 3 กลุม แตละกลุมจะมีวิทยากรประจํากลุมเพ่ืออธิบายถึง

กรณีปญหาเกี่ยวกับจริยธรรม ซ่ึงมีความสําคัญและสอดคลองกับเน้ือหาของประมวล

จริยธรรม จากน้ันใหผู เขารวมการสัมมนาไดแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียน

ประสบการณในประเด็นปญหาดังกลาวเชนเดียวกับคร้ังท่ี 1 เพ่ือประเมินทัศนคติและการ

ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของผูเขารวมสัมมนา โดยรายละเอียดและผลการสัมมนากลุมยอยมี

ดังน้ี 

กรณีศึกษาท่ี 1 ดานการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ มี

รายละเอียดของประเด็นปญหา คือ 

 “ทานมีความสนใจดานการเมืองเปนอยางมาก โดยติดตามขอมูลขาวสารอยู

สมํ่าเสมอ เม่ือมีโอกาสก็มักพูดคุยกับคนในครอบครัวและเพ่ือนฝูงในประเด็นท่ีทานเห็นวา

ไมถูกตอง รวมท้ังเสนอแนะแนวทางท่ีควรจะเปน ในระยะหลังมีพรรคการเมืองหลายพรรค

ไดเขามาชักชวนใหทานสมัครเปนสมาชิกของพรรคซ่ึงเม่ือถึงเวลาอันเหมาะสมพรรคจะสง

เปนผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอไป” 

 ประเด็นพิจารณา 

1) ทานจะสมัครเปนสมาชิกของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง รวมท้ังทํา

กิจกรรมรวมกับพรรคการเมือง เชน ปราศรัย ชวยหาเสียงใหกับสมาชิกพรรคไดหรือไม 

2) ในท่ีทํางานทานสามารถวิพากษวิจารณในประเด็นอันกระทบตอความเปน

กลางทางการเมืองไดหรือไม 



บทที่ 4 การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 183 

3) ทานจะสนับสนุนใหมีการปกครองระบอบอ่ืนท่ีไมใชระบอบประชาธิปไตยได

หรือไม 

จากประเด็นพิจารณาตางๆ ดังกลาว สามารถพิจารณาความคิดเห็นของผูเขารวม

การสัมมนาได โดยประยุกตหลักการตามประมวลจริยธรรมไดดังน้ี  

• ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญเห็นวาขาราชการจะสมัครเปนสมาชิกของพรรค

การเมืองไมได รวมท้ังทํากิจกรรมรวมกับพรรคการเมือง เชน ปราศรัย ชวยหาเสียงใหกับ

สมาชิกพรรคไมไดเชนกัน มีสวนนอยท่ีเห็นวาสมัครสมาชิกพรรคการเมืองได  

  หลักการตามขอกฎหมาย ขาราชการสามารถสมัครเปนสมาชิกพรรค

การเมืองได สามารถทํากิจกรรมรวมกับพรรคเปนการสวนตัวได  แตหากในทางท่ีเกี่ยวกับ

ประชาชนและในหนาท่ีราชการ จะตองวางตัวเปนกลาง ตองปฏิบัติตามนโยบายของ

รัฐบาลโดยไมคํานึงถึงพรรคการเมือง [ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยมารยาททาง

การเมืองของขาราชการพลเรือน] 

• ผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญเห็นวาในท่ีทํางานไมสามารถวิพากษวิจารณใน

ประเด็นอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมืองได 

 หลักการตามขอกฎหมาย ขาราชการตองละเวนการใหสัมภาษณ การ

อภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปน

กลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 

• ผูเขารวมการสัมมนา กรณีจะสนับสนุนใหมีการปกครองระบอบอ่ืนท่ีไมใช

ระบอบประชาธิปไตยไดหรือไมน้ัน ขาราชการท้ังหมดเห็นวาไมได นอกจากน้ีเห็นวาเปน

ประเด็นละเอียดออนไมควรนํามาเปนประเด็น 

  หลักการตามขอกฎหมาย ขาราชการตองไมสนับสนุนใหนําการปกครองใน

ระบอบอ่ืนท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย (ประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน ขอ 11(1)) 

จากการพิจารณาความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยตามหลักการของ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรมขางตน สามารถนํามาวินิจฉัยเพ่ือประเมินสถานภาพ

จริยธรรมของผูเขารวมการสัมมนา ตามลักษณะของการประเมินสถานภาพจริยธรรม
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ขาราชการพลเรือน 3 ระดับ ไดแก ระดับการรับรู ระดับความเขาใจ และระดับการปฏิบัติ  

ดังน้ี  (ตาราง 4.30) 

ตาราง 4.30 ผลการสัมมนากลุมยอยโดยใชกรณีศึกษาท่ี 1 (จังหวัดชลบุรี) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 20 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

1. ระดับการรับรู 

C 

(ขาราชการสวน

นอยที่เขาใจ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการรับรูวาสามารถสมัครเปนสมาชิกพรรค

การเมืองไดและเขารวมทํากิจกรรมทางการเมืองได  

สถานภาพ 

• ผูเขารวมการสัมมนาเห็นวาขาราชการไมสามารถ

เปนสมาชิกพรรคการเมืองไดและไมสามารถไปเขารวม

กิจกรรมทางการเมืองได มีเพยีงสวนนอยที่เห็นวากระทําได 

2. ระดับความ

เขาใจ 

D 

(ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมดไม

เขาใจ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการมีความเขาใจวาสามารถทํากิจกรรมรวมกับ

พรรคเปนการสวนตัวได  แตหากในทางที่เก่ียวกับประชาชน

และในหนาที่ราชการ จะตองวางตัวเปนกลาง 

สถานภาพ 

• มีผูเขารวมการสัมมนาสวนนอยที่เห็นวา หากเปน

เวลานอกราชการก็สามารถไปรวมทํากิจกรรมกับพรรค

การเมืองได และเห็นวาในที่ทํางานไมสามารถวิพากษวิจารณ

ในประเด็นอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมืองได 

3. ระดับการปฏิบัต ิ

D 

(ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมดไม

ปฏิบัติ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการมีการวางตนอยางเหมาะสมในทางการเมอืง 

ไมวาจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือใหการสนับสนุน

หรือไมก็ตาม  

สถานภาพ 

• เน่ืองจากขาราชการสวนใหญยังขาดความเขาใจในขอ

กฎหมายเก่ียวกับการสังกัดพรรคการเมืองและรวมทํา

กิจกรรมกับพรรคการเมือง การปฏิบัติจึงยังไมเปนไปตาม

กฎหมายเทาใดโดยขาราชการจะหลีกเล่ียงการเขาไปยุง

เก่ียวกับการเมือง เพื่อไมใหเกิดการกระทําผิดกฎระเบียบของ

ทางราชการ 
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 โดยสรุป กรณีศึกษาเร่ืองความเปนกลางทางการเมืองยังมีประเด็นท่ีขาราชการมี

ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันเปนอยางมาก เชน เร่ืองการเปนสมาชิกพรรคการเมือง การทํา

กิจกรรมทางการเมือง และการวิพากษวิจารณทางการเมืองในปจจุบันน้ีมีปญหาเหลาน้ี

คอนขางมาก ขาราชการยังขาดการรับรูและเขาใจซ่ึงนํามาสูปญหาระดับบุคคลและ

หนวยงาน สมควรท่ีจะนําไปเปนกรณีศึกษา สวนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับระบอบ

ประชาธิปไตยหรือพระมหากษัตริยไมควรหยิบยกมาพูดคุย 

กรณีศึกษาที่ 2 ดานการยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตาม

กฎหมายอยางเครงครัด และการดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดี โดยรักษาชื่อเสียงและ

ภาพลักษณของราชการ มีรายละเอียดของประเด็นปญหา คือ 

“หนวยงานของทานมีการบริหารจัดการท่ีคอนขางดี การดําเนินงานสวนใหญ

ขาราชการทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ อยางไรก็ตามเม่ือ

พิจารณาในเชิงศีลธรรม ศาสนาและประเพณี ก็ยังอาจมีบางประเด็นท่ีเปนปญหา เชน การ

ซ้ือขายหวยใตดิน และเร่ืองชูสาวในหนวยงาน เปนตน” 

ประเด็นพิจารณา 

1) มีผูกลาววา “หากเร่ืองราวดังกลาวไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีผลกระทบกับตนเอง 

ขาราชการสวนใหญมักปลอยใหผานเลยไปโดยไมดําเนินการใดๆ ” ทานเห็นดวยกับคําพูด

น้ีมากนอยเพียงใด 

2) การพบเห็นเร่ืองราวท่ีฝาฝนจริยธรรมโดยไมแจงแกผูเกี่ยวของถือวาผู น้ัน

กระทําท่ีผดิจริยธรรมหรือไม 

3) กรณีตัวอยางดังกลาวหากเกิดขึ้นภายนอกหนวยงานถือวาผิดจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนหรือไม 

จากประเด็นตางๆ ดังกลาวเม่ือพิจารณาตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

มาตรา 12(1) ท่ีบัญญัติถึงพฤติกรรมการเปนแบบอยางท่ีดีของขาราชการไววา “ไมละเมิด

หลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี” รวมถึงเร่ืองของการรายงานตอหัวหนาสวน
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ราชการ เม่ือพบเห็นการละเมิดประมวลจริยธรรมแลวนํามาวินิจฉัยผลการสัมมนา ซ่ึง

สามารถสรุปผลการสัมมนากลุมยอยไดดังน้ี 

• ผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยสวนใหญเห็นตรงกันวา กรณีศึกษาท่ี 2 น้ีมี

ความสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นภายในหนวยงานราชการ และสะทอนการประพฤติ

ปฏิบัติตามประมวลไดอยางมาก 

• ในประเด็นพิจารณาท่ี 1 ผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยสวนใหญเห็นดวยกับ 

คํากลาวขางตน เพราะโดยปกติแลวไมวาจะเปนบุคคลท่ัวไปหรือขาราชการ หากมีเร่ือง

ดังกลาวเกิดขึ้น แตหากไมมีผลกระทบตอบุคคลอ่ืน หรือหนาท่ีการงานก็จะไมมีใครเขาไป

ยุงเกี่ยว เพ่ือหลีกเล่ียงความขัดแยง โดยเฉพาะหากเปนเร่ืองของผูบังคับบัญชายิ่งไมมี

ขาราชการคนใดกลาเขาไปยุงเกี่ยว 

• ในประเด็นพิจารณาท่ี 2 ผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยสวนใหญไมเห็นวาเปน

การผิดจริยธรรม เน่ืองจากหากไมมีผลกระทบตองานก็ถือวาเปนเร่ืองสวนตัว แมแตใน

สวนของการลงโทษเองก็ยังไมชัดเจน ดวยเหตุน้ีการลงโทษพฤติกรรมดังกลาวสวนใหญจึง

เปนการลงโทษทางสังคม เชน การไมพูดคุยหรือยุงเกี่ยวดวย 

• ในประเด็นพิจารณาท่ี 3 ผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยสวนใหญเห็นวาไมเปน

การผิดจริยธรรม เน่ืองจากการกระทําเกิดขึ้นนอกหนวยงาน ท้ังน้ีผูเขารวมการสัมมนาให

เหตุผลวา หากจะพิจารณาวาเปนการกระทําผิดจริยธรรมธรรมขาราชการควรมุงเนนไป

เฉพาะเร่ืองท่ีมีผลกับงานทางราชการ ดังน้ันหากกระทําการนอกหนวยงานก็ถือวาไมผิด

จริยธรรม 

จากความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยขางตน เม่ือนํามาวินิจฉัยตาม

ลักษณะของการประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 3 ระดับ ไดแก ระดับการ

รับรู ระดับความเขาใจ และระดับการปฏิบัติ สามารถสรุปผลสถานภาพจริยธรรมจาก

กรณีศึกษาท่ี 2 ไดดังน้ี (ตาราง 4.31) 
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ตาราง 4.31 ผลการสัมมนากลุมยอยโดยใชกรณีศึกษาท่ี 2 (จังหวัดชลบุรี) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 20 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

1. ระดับการรับรู 

A 

(ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมด

รับรู) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการรับรูวาการซ้ือขายหวยใตดินหรือเร่ือง

ชูสาว เปนส่ิงที่ผิดศีลธรรมและไมควรกระทํา 

สถานภาพ 

• ผู เข าร วมการสัมมนาเห็นวาในหนวยงาน

ราชการมักมีเร่ืองดังกลาวเกิดขึ้น แมวาจะเปนส่ิงที่ผิด

ศีลธรรม 

2. ระดับความเขาใจ 

D 

(ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมดไม

เขาใจ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• การกระทําดังกลาวไมวาจะกระทําภายในหรือ

ภายนอกหนวยงานก็ถือวาเปนการกระทําที่สรางความ

เสียหายตอภาพลักษณและชื่อเสียงของทางราชการ  

สถานภาพ 

• ขาราชการเห็นวาการกระทําดังกลาวหากอยูนอก

หนวยงานก็ไมถือวาเปนการผิดจริยธรรม เพราะไม

กระทบตอหนาที่การงาน 

3. ระดับการปฏิบัติ 

D 

(ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมดไม

ปฏิบัติ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ควรมีการรายงานใหผูที่รับผิดชอบไดรับทราบ

หรือยับยั้งการกระทําดังกลาวอยางเหมาะสมแกเหตุ 

สถานภาพ 

• ข า ร าชการมั ก วา ง เฉยต อพฤติก ร รมตาม

กรณีศึกษาเน่ืองจากเห็นวาไมมีผลกระทบตองาน เพื่อ

หลีกเล่ียงความขัดแยง  

 โดยสรุปผูเขารวมการสัมมนาเห็นวาการกระทําท่ีผิดศีลธรรมหรือหลักศาสนา เปน

เร่ืองสวนตัวของแตละบุคคล เน่ืองจากไมมีผลกระทบตอบุคคลอ่ืนหรือหนาท่ีการงานของ

ทางราชการ จึงมักหลีกเล่ียงท่ีจะเขาไปยุงเกี่ยวหรือรายงานตอหัวหนาสวนราชการ แตจะ

ใชวิธีการลงโทษทางสังคม ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน เพ่ือ

ประเมินสถานภาพจริยธรรมแลว พบวาระดับการรับรู/เขาใจในประมวลจริยธรรมอยูใน

ระดับ D (ผูถูกประเมินท้ังหมดหรือแทบท้ังหมดยังไมรับรู/เขาใจ) ในสวนของการปฏิบัติยัง
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มีการเพิกเฉยตอการกระทําความผิดทางจริยธรรมจึงมีการปฏิบัติอยูในระดับ D (ผูถูก

ประเมินท้ังหมดหรือแทบท้ังหมดท่ีปฏิบัติ) เชนเดียวกัน 

กรณีศึกษาที่ 3 ดานการดํารงตําแหนงในหนวยงานอ่ืนท่ีมิใชสวนราชการ มี

รายละเอียดของประเด็นปญหา คือ 

“ทานทํางานในสวนราชการซ่ึงมีภารกิจในการดําเนินงานและสนับสนุนโครงการ

ดานเด็กและเยาวชนโดยไดทํางานติดตอประสานงานกับมูลนิธิตางๆ อยางใกลชิดมาโดย

ตลอด ตอมามูลนิธิดานสังคมสงเคราะหเด็กและเยาวชนท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึงไดทาบทามให

ทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการของมูลนิธิ ซ่ึงอาจเปนโอกาสใหทานสามารถชวยเหลือ

เด็กและเยาวชนไดดียิ่งขึ้น” 

ประเด็นพิจารณา 

1) ทานควรรับตําแหนงกรรมการมูลนิธิดังกลาวหรือไม มีขอควรพิจารณาในเร่ือง

ใดบาง 

2) ทานคิดวาขาราชการสามารถดํารงตําแหนงในหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมิใชสวน

ราชการ เชน เอกชน หรือองคกรเอกชน ควบคูไปดวยไดหรือไม เพราะอะไร 

3) ในกรณีขางตนทานควรปฏิบัติอยางไรเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและถูกตอง 

 เม่ือพิจารณาประเด็นตางๆ ดังกลาว โดยเชื่อมโยงเขากับหลักการตามประมวล

จริยธรรม ขอ 3(3) ท่ีระบุไววา “การรับตําแหนงในหนวยงานนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใชสวน

ราชการ ท้ังท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทน ตองรายงานการดํารงตําแหนงตอ

หัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีท่ีการดํารงตําแหนงน้ันอาจ

ขัดแยงหรือทําใหการปฏิบัติหนาท่ีเสียหาย” สามารถสรุปผลการสัมมนากลุมยอยไดดังน้ี 

1) การรับตําแหนงในมูลนิธิสามารถกระทําได เน่ืองจากเปนองคการไมแสวงหา

กําไร และเปนการชวยเหลือสังคมแตตองพิจารณาในเร่ืองของภาระหนาท่ีของงาน 

ผลประโยชนของมูลนิธิ ระเบียบราชการ และตองไมกระทบหรือเบียดเบียนเวลาราชการ

ของตน  
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2) ประเด็นการรับตําแหนงในหนวยงานอ่ืนท่ีมิใชสวนราชการ ขาราชการมี

ความเห็นแตกตางกันเปน 2 กรณี ไดแก 

• สามารถรับไดเน่ืองจากเปนสิทธิสวนบุคคล ท้ังน้ีตองพิจารณาปจจัยดังกลาว

ตามขอ 1) เพ่ือไมใหเกิดการกระทําผิด โดยมองวาชวยใหเกิดผลดีในเร่ืองของการ

ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ไดพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเอง รวมท้ังสามารถใช

ความรูความสามารถในการชวยเหลือสังคมได 

• ไมสมควรรับ เน่ืองจากองคการท่ีมิใชสวนราชการท้ังแสวงหาและไมแสวงหา

กําไร ลวนใกลชิดกับเร่ืองของผลประโยชน และการแทรกแซงจากองคการอ่ืนๆ หากเขาไป

รับตําแหนงยอมไมสามารถหลีกเล่ียงเร่ืองการรับผลประโยชนไปได และเปนการลดความ

ทุมเทหรืออุทิศตนในงานราชการอยางแนนอน ไมมากก็นอย 

3) หากจําเปนตองรับตําแหนงในหนวยงานอ่ืน ตองพิจารณากระบวนการหรือ

ระเบียบของทางราชการวาตองแจงหรือรายงานตอใครกอน และทําใหถูกตองตามระเบียบ 

นอกจากน้ียังตองพิจารณาตําแหนงและองคการท่ีจะเขาไปรับใหดีวามีความเหมาะสม

หรือไม ท้ังในเร่ืองของลักษณะการบริหารงาน ความรับผิดชอบ และผลประโยชน 

จากความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยขางตน เม่ือนํามาวินิจฉัยตาม

ลักษณะของการประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 3 ระดับ ไดแก ระดับการ

รับรู ระดับความเขาใจ และระดับการปฏิบัติ สามารถสรุปผลสถานภาพจริยธรรมจาก

กรณีศึกษาท่ี 3 ไดดังน้ี (ตาราง 4.32) 
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ตาราง 4.32 ผลการสัมมนากลุมยอยโดยใชกรณีศึกษาท่ี 3 (จังหวัดชลบุรี) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 20 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

1. ระดับการรับรู 

D 

(ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมดไม

รับรู) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการรับรูวาการรับตําแหนงอ่ืนในหนวยงาน

ไมมีกฎระเบียบหามไวอยางชัดเจน แตประมวลจริยธรรม

ระบุวาตองรายงานใหสวนราชการทราบหากการดํารง

ตําแหนงน้ันอาจกระทบตอหนาที่ของราชการ 

สถานภาพ 

• ขาราชการทราบดีวาไมมีกฎระเบียบหามในเร่ือง

น้ี แตไมทราบวาตองมีการรายงานใหสวนราชการทราบใน

กรณีตามที่ประมวลจริยธรรมระบุไว  

2. ระดับความเขาใจ 

B 

(ขาราชการสวนมาก

ที่เขาใจ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการเขาใจวาการรับตําแหนงในหนวยงานอ่ืน 

สามารถกระทําไดแตตองไมกอใหเกิดความเสียหายตอ

หนาที่และผลประโยชนของทางราชการหรือความทุมเทใน

การทํางาน  

สถานภาพ 

• สามารถรับไดเน่ืองจากเปนสิทธิสวนบุคคล แตตอง

ทําใหถูกตองตามระเบียบ 

• ไม สมควร รับ  เ น่ื องจากการหลีก เ ล่ียง เ ร่ื อง

ผลประโยชน หรือการแทรกแซงจากองคการอ่ืนๆ เปนไป

ไดยาก 

3. ระดับการปฏิบัติ 

B 

(ขาราชการสวนมาก

ที่ปฏิบัติ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ค ว ร ร า ย ง า น ใ ห หั ว ห น า ส ว น ร า ช ก า ร ห รื อ

คณะกรรมการจริยธรรมทราบ ในกรณีที่งานน้ันอาจขัดแยง

กับการปฏิบัติหนาที่ 

สถานภาพ 

• กอนรับตําแหนงตองพิจารณากระบวนการหรือ

ระเบียบของทางราชการวาตองแจงหรือรายงานตอใครกอน 

และทําใหถูกตองตามระเบียบ  

โดยสรุปกรณีศึกษาเร่ืองการดํารงตําแหนงในหนวยงานอ่ืนท่ีมิใชสวนราชการ มี

สาระสําคัญสอดคลองกับประมวลจริยธรรมขอ 3 (3) ซ่ึงผูรวมทดสอบสวนใหญยังไมทราบ
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วาตองมีการรายงานการดํารงตําแหนงใหสวนราชการทราบ หากการดํารงตําแหนงน้ัน

กระทบตอหนาท่ีราชการ แตมีความเขาใจในหลักการขอน้ี โดยเห็นวาการดํารงตําแหนงใน

หนวยงานอ่ืนไมวาจะไดรับคาตอบแทนหรือไมเปนเร่ืองท่ีสามารถกระทําได เน่ืองจากไมมี

ระเบียบของทางราชการท่ีหามในเร่ืองน้ี แตอาจมีปญหาในเร่ืองของความเหมาะสมบาง 

เน่ืองจากการดํารงตําแหนงในหนวยงานอ่ืนท่ีมิใชสวนราชการยอมยากท่ีจะหลีกเล่ียงการ

รองขอในเร่ืองผลประโยชนจากองคการภาคเอกชนได ซ่ึงตองปฏิบัติใหถูกตองตาม

กระบวนการ และพรอมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบน้ัน 

4.6.3 ผลการทดสอบโดยใชกรณีศึกษา ครั้งที่ 3 (จังหวัดพิษณุโลก) การ

สัมมนากลุมยอยเพ่ือทดสอบรางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรม โดยการใช

กรณีศึกษาในคร้ังน้ี ไดแบงกลุมผูเขารวมการสัมมนาออกเปน 3 กลุม ตามกรณีศึกษาท่ี

เกี่ยวกับปญหาจริยธรรมขาราชการท้ัง 3 กรณี และเปดโอกาสใหมีการพูดคุยแสดงความ

คิดเห็น ซ่ึงวิทยากรประจํากลุมจะทําหนาท่ีซักถามและจดบันทึกขอคิดเห็นตางๆ เพ่ือ

นํามาประเมินสถานภาพจริยธรรมตอไป โดยกรณีศึกษาท่ีใชในคร้ังน้ีจะเพ่ิมเติมในสวน

ของความคิดเห็นตอการขับเคล่ือนประมวลจริยธรรม โดยใหผูเขารวมทดสอบไดเสนอ

ความคิดเห็นตอการดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม เพ่ือนําไปสูการบังคับใชประมวล

จริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลการสัมมนากลุมยอยจากกรณีศึกษาท้ังสาม สรุปได

ดังน้ี 

กรณีศึกษาที่ 1 ดานการดําเนินการเม่ือเกิดปญหาดานจริยธรรม และการใช

ทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน มีรายละเอียดของประเด็นปญหา คือ 

“หนวยงานของทานมีภาพลักษณภายนอกท่ีคอนขางดี ซ่ึงจากการประเมินผลโดย

ฝายนโยบายและแผนพบวาประชาชนท่ีมารับบริการก็มีความพึงพอใจคอนขางสูง อยางไร

ก็ตามทานทราบดีวาการบริหารจัดการภายในน้ันยังมีปญหาคอนขางมาก มีการเลนพรรค

เลนพวกในการใหความดีความชอบรวมถึงการเล่ือนขั้นตําแหนง ขาราชการบางคนใชเวลา

และทรัพยสินทางราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตน เปนตน ผูบังคับบัญชาหนวยงานของ

ทานไมสามารถแกไขปญหาเหลาน้ีได รวมท้ังอาจมีสวนในการสรางปญหาตางๆ น้ันเสีย

เอง ผูท่ีออกมาเรียกรองถึงความถูกตองก็มักถูกกล่ันแกลงจนไมมีความกาวหนาในสาย

งานอาชีพ จึงไมมีใครกลาออกมาแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมา คนท่ีรูสึกอัดอ้ันตัน
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ใจก็ทําไดเพียงทําหนังสือสนเทหภายในหนวยงานรวมท้ังสงไปยังตนสังกัดเพ่ือบอกกลาว

ใหไดรับรู แตเร่ืองก็มักเงียบหายไป ปญหาจึงไมเคยไดรับการแกไขอยางจริงจัง” 

 ประเด็นพิจารณา 

1) ทานคิดวาในหนวยงานภาครัฐมีลักษณะปญหาตามกรณีศึกษามากนอย

เพียงใด และขาราชการสวนใหญในปจจุบันดําเนินการอยางไรเพ่ือใหไดรับความเปนธรรม 

2) เม่ือมีการละเมิดจริยธรรมอันเกิดจากขาราชการท่ัวไปหรือเกิดจากหัวหนา

หนวยงาน ทานคิดมีชองทางและกลไกใดบางท่ีจะชวยรับเร่ืองและแกปญหาดังกลาว 

3) ขาราชการท่ีทํางานดีและมีจริยธรรมในหนวยงานของทานไดรับการยกยอง

สงเสริมมากนอยเพียงใด ในลักษณะใด 

4) ควรมีแนวทางอยางไรในการขจัดการละเมิดจริยธรรม และยกระดับจริยธรรม

ขาราชการในหนวยงาน 

 จากประเด็นพิจารณาของกรณีศึกษาท่ี 1 จะพบวามีความสอดคลองกับประมวล

จริยธรรมในหลายๆ ขอ โดยเฉพาะในขอ 5 ท่ีระบุไววาขาราชการตองแยกเร่ืองสวนตัว

ออกจากตําแหนงหนาท่ี ซ่ึงครอบคลุมถึงการใชความสัมพันธสวนตัวในการใหคุณใหโทษ

แกบุคคลอ่ืนและการใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือการสวนตัว อันเปนการปฏิบัติท่ีขัด

ตอหลักจริยธรรม ซ่ึงผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยเห็นวากรณีศึกษาน้ีเปนการสะทอน

ความเปนจริงของระบบราชการไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนการเลนพวก หรือการใชเวลา

และทรัพยสินของราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัว มีความคิดเห็นตอกรณีดังกลาว ดังน้ี 

• ผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยเห็นวาปญหาดังกลาวเกิดขึ้นมากมายในวง

ขาราชการ แตขาราชการมักตองยอมรับสภาพท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากไมสามารถแกไขปญหา

ได อยางไรก็ตามปจจุบันขาราชการมีชองทางในการแสดงออกตอปญหาดังกลาวอยูหลาย

ทาง เชน รองเรียนผานผูบังคับบัญชาท่ีสูงขึ้นไป ผานศาลปกครอง กรรมาธิการตางๆ 

นอกจากน้ียังมีอีกชองทางหน่ึงคือผานทางส่ือสารมวลชน โดยเฉพาะกรณีท่ีมีผลกระทบใน

วงกวาง แตท้ังน้ีการรองเรียนผานชองทางตางๆ ดังกลาวยังไมคอยเห็นผลสําเร็จเปน

รูปธรรมนัก 
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•  การแกไขปญหาดังกลาวควรจัดใหมีระบบการประเมินผลและสราง

แรงจูงใจในเชิงจริยธรรมขึ้น และนําผลท่ีไดจากการประเมินดังกลาวไปสงเสริม

ความกาวหนาหรือ promotion แกขาราชการ ซ่ึงเปนการจูงใจใหขาราชการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมดวย โดยตองมีการชมเชยขาราชการท่ีประพฤติดี มีการใหรางวัล อีกท้ัง

ผูบังคับบัญชายังตองทําตนเปนแบบอยางท่ีดี และสงเสริมใหมีบทลงโทษทางสังคม เชน 

ประชุมทําความตกลงกันวา หากขาราชการใชเวลาราชการไปทําอยางอ่ืน ตองอยูทํางาน

ชดเชย เปนตน ซ่ึงมีหลายหนวยงานไดมีความพยายามท่ีจะผลักดันใหเกิดขึ้นแตยังไมเห็น

ผลเปนรูปธรรมนัก 

  จากความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยขางตน เม่ือนํามาวินิจฉัยตาม

ลักษณะของการประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 3 ระดับ ไดแก ระดับการ

รับรู ระดับความเขาใจ และระดับการปฏิบัติ สามารถสรุปผลสถานภาพจริยธรรมของ

ผูเขารวมการสัมมนาไดดังน้ี (ตาราง 4.33) 

ตาราง 4.33 ผลการสัมมนากลุมยอยโดยใชกรณีศึกษาท่ี 1 (จังหวัดพิษณุโลก) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 27 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

1. ระดับการรับรู 

D 

(ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมดไม

รับรู) 

 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการรับรูถึงปญหาตามกรณีศึกษาที่

เกิดขึ้นในหนวยงานของตนและทราบวาเปนการกระทําที่

ผิดจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญยังไมทราบวาประมวล

จริยธรรมระบุในเร่ืองดังกลาวไววาอยางไร แตทราบวา

ปญหาการเลนพรรคเลนพวกและใชเวลาหรือทรัพยสิน

ของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตัวน้ันเปนการผิด

จริยธรรมและมีอยูในทุกๆ หนวยงาน 
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ตาราง 4.33 (ตอ) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 27 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

2. ระดับความเขาใจ 

A  

(ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมด

เขาใจ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการมีความเขาใจถึงแนวทางการแกไข

ปญหา ผานกระบวนการขับเคล่ือนตามประมวลจริยธรรม 

เชน  การใหรางวัล การเปนแบบอยางที่ ดีของ

ผูบังคับบัญชา 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญแมไมทราบวาประมวล

จริยธรรมไดระบุแนวทางไว แตความคิดเห็นตอการ

ผลักดันแนวทางการแกไขปญหาตามกรณีศึกษาลวนมี

ความสอดคลองกับประมวลจริยธรรม ซ่ึงสะทอนถึงความ

เขาใจในปญหาเปนอยางดี 

3. ระดับการปฏิบัติ 

D 

(ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมดทีไ่ม

ปฏิบัติ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ตามหลักการของประมวลจริยธรรมจะจัดใหมี

กลไกในการสงเสริมความมีจริยธรรมแกขาราชการ โดย

ผูบังคับบัญชาจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเปน

แบบอยางที่ดี และจัดใหมีการใหรางวัลหรือชมเชยผูที่

ประพฤติดี หรือใหการสนับสนุนอ่ืนๆ 

สถานภาพ 

• ยังไมมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ตามแนวทางของประมวลจริยธรรมที่ชัดเจน มีเพียง

บางสวนที่ริเร่ิมกลไกในการกํากับดูแลเบื้องตนเทาน้ัน 

โดยสรุปกรณีศึกษาเร่ืองการเลนพรรคเลนพวกในระบบราชการและการใชเวลา

หรือทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน ผูเขารวมการสัมมนาเห็นวาเปนเร่ือง

ท่ีเกิดขึ้นจริงในหลายๆ หนวยงาน ซ่ึงประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนไดเร่ือง

ดังกลาวไววาเปนการกระทําท่ีละเมิดตอหลักจริยธรรม และถือเปนความผิดทางวินัย ซ่ึง

ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญยังไมรับทราบในจุดน้ี แตก็มีความตระหนักและเขาใจในปญหา

ดังกลาว เน่ืองจากเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นจริง และขาราชการหลายคนตองยอมรับสภาพ ไม
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สามารถแกไขปญหาได ซ่ึงมีแนวทางในการแกไขปญหาหลายอยาง แตยังขาดการผลักดัน

ใหเกิดผลเปนรูปธรรม   

กรณีศึกษาที่ 2 ดานกลไกการขับเคล่ือนประมวลจริยธรรม มีรายละเอียดของ

ประเด็นปญหา คือ 

“ในชวงระยะเวลา 7 ปท่ีผานมารูปแบบการบริหารจัดการภายในจังหวัดมีการ

เปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไปคอนขางมาก โดยเฉพาะสายการบังคับบัญชาท่ีมีลักษณะเปน

แบบเมทริกซ (matrix) กลาวคือ หนวยงานตางๆ ของรัฐภายในจังหวัด ท้ังหนวยงานสวน

ภูมิภาค และหนวยงานสวนกลางในภูมิภาคน้ันนอกจากจะขึ้นกับกรมหรือสวนราชการใน

สวนกลางแลวยังตองขึ้นกับผูวาราชการจังหวัดอีกดวย ทานมีความคิดเห็นอยางไรใน

ประเด็นตอไปน้ี” 

 ประเด็นพิจารณา 

1) ในฐานะท่ีทานเปนบุคลากรในหนวยงานสวนภูมิภาค หรือหนวยงานสวนกลาง

ในสวนภูมิภาค ทานผูกพันและนึกถึงหนวยงานตนสังกัด (สวนกลาง) หรือผูกพันและ          

นึกถึงจังหวัดมากกวากัน 

2) เม่ือบุคลากรของหนวยงานตางๆ ในจังหวัด มีปญหาดานจริยธรรมทานอยากจะ

รองเรียนและใหคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดเปนผูดําเนินการ หรือใหคณะกรรมการ

จริยธรรมของสวนราชการ (สวนกลาง) ของทานเปนผูดําเนินการ เพราะเหตุใด 

 จากประเด็นพิจารณาของกรณีศึกษาท่ี 1 เปนการประเมินในสวนของการรับรูเร่ือง

ประมวลจริยธรรม ประกอบกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคล่ือนประมวลจริยธรรม ซ่ึงมี

ขอสรุปและหลักวินิจฉัยตามขอกฎหมาย ดังน้ี 

• ขาราชการสวนใหญ (กวารอยละ 90) ตางแสดงความคิดเห็นวาตนเองผูกพัน

และนึกถึงหนวยงานตนสังกัดในสวนกลางมากกวาจังหวัด โดยตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน ขอ 2 ระบุไววา หัวหนาสวนราชการ หมายรวมถึงผูวาราชการจังหวัด  

• กรณีเกิดปญหาหรือประเด็นดานจริยธรรมขาราชการสวนใหญอยากจะให

หนวยงานของตนรวมท้ังคณะกรรมการจริยธรรมของหนวยงานตนเองเปนผูดําเนินการ 



                                        บทที่ 4 การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 196 

เพราะเห็นวาหนวยงานท่ีตนสังกัดจะทราบเร่ืองรวมตางๆ ไดดีกวาจังหวัด มีเพียงบางสวน

เห็นวาการใหจังหวัดเปนผูดําเนินการอาจมีความเปนกลางมากกวา ท้ังน้ีตามหลักการของ

ประมวลจริยธรรมสืบเน่ืองจากขอ 1 เม่ือจังหวัดเปนสวนราชการจึงตองมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการจริยธรรมจังหวัด หัวหนาสวนงานคุมครองจริยธรรม และกลไกตางๆ 

เชนเดียวกับสวนราชการระดับกรม 

จากขอสรุปการสัมมนากลุมยอยในกรณีศึกษาท่ี 2 ขางตน เม่ือนํามาวินิจฉัยตาม

ลักษณะของการประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 3 ระดับ ไดแก ระดับการ

รับรู ระดับความเขาใจ และระดับการปฏิบัติ สามารถสรุปผลสถานภาพจริยธรรมของ

ผูเขารวมการสัมมนาไดดังน้ี (ตาราง 4.34) 

ตาราง 4.34 ผลการสัมมนากลุมยอยโดยใชกรณีศึกษาท่ี 2 (จังหวัดพิษณุโลก) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 27 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

1. ระดับการรับรู 

D 

(ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมดไม

รับรู) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการรับรูหัวหนาสวนราชการตามประมวล

จริยธรรมขาราชการหมายถึง ผูวาราชการจังหวัด ใน

กรณีที่เปนขาราชการในสวนภูมิภาค 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญ (กวารอยละ 90) นึกถึง

หนวยงานตนสังกัดในสวนกลางมากกวาจังหวัด    

2. ระดับความเขาใจ 

W/S 

(รอคําวินิจฉัย) 

 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการมีความเขาใจวาเมื่อเกิดปญหาดาน

จริยธรรม จะตองรายงานตอใครและใหคณะกรรมการ

จริยธรรมจากสวนใดเขามาดําเนินการ  

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญอยากจะใหหนวยงานของตน

รวมทั้งคณะกรรมการจริยธรรมของหนวยงานตนเองเปน

ผูดําเนินการ เพราะเห็นวาหนวยงานที่ตนสังกัดจะทราบ

เร่ืองรวมตางๆ ไดดีกวาจังหวัด 

• ขาราชการบางสวนเห็นวาการใหจังหวัดเปน

ผูดําเนินการอาจมีความเปนกลางมากกวา 
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ตาราง 4.34 (ตอ) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 27 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

3. ระดับการปฏิบัติ 

W/S 

(รอคําวินิจฉัย) 

 

แนวทางปฏิบัติ 

• ตามหลักการของประมวลจริยธรรมใหผู ว า

ราชการจังหวัดเปนหัวหนาสวนราชการของขาราชการใน

ระดับภูมิภาค จึงตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

จังหวัด หัวหนาสวนงานคุมครองจริยธรรม และกลไก

ตางๆ ขึ้นมาดําเนินการ แตก็ไมไดมีการระบุขอบเขตการ

ทําหนาที่ไวอยางชัดเจน 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญตองการใหคณะกรรมการ

จริยธรรมของหนวยงานตนเองเขามาดําเนินการมากกวา

คณะกรรมการจังหวัด 

โดยสรุปกรณีศึกษาเร่ืองกลไกการขับเคล่ือนประมวลจริยธรรม ยังมีความสับสน

โดยเฉพาะในสวนของขาราชการระดับภูมิภาค ซ่ึงผูรวมทดสอบสวนใหญยังไมทราบวา

เม่ือเกิดเหตุปญหาดานจริยธรรมขึ้น คณะกรรมการชุดใดหรือหนวยงานใดจะเขามา

ดําเนินการ โดยขาราชการสวนใหญยังไมรับรูวาหัวหนาสวนราชการของตนตามท่ีระบุไว

ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด สงผลใหระดับความ

เขาใจและระดับปฏิบัติยังตองรอการวินิจฉัยตอไป จะใหคณะกรรมการชุดใดเขามากํากับ

ดูแลในเร่ืองจริยธรรม เน่ืองจากประมวลจริยธรรมแมจะมีการระบุใหจัดต้ังคณะกรรมการ

ระดับจังหวัด แตไมไดมีการระบุขอบเขตของอํานาจหนาท่ีไวอยางชัดเจน 

กรณีศึกษาที่ 3 ดานการใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว มี

รายละเอียดของประเด็นปญหา คือ 

“ในปจจุบันหนวยงานภาครัฐไดจัดหาคอมพิวเตอรใหแกบุคลากรทุกคนรวมท้ัง

ติดต้ังระบบอินเทอรเน็ตกับทุกเคร่ืองเพ่ือประโยชนในการทํางานและการติดตอส่ือสาร 

อยางไรก็ตามมีบุคลากรจํานวนหน่ึงท่ีใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไปในทางท่ีไม

เกี่ยวของกับงานท่ีรับผิดชอบ เชน การพูดคุยกับบุคคลภายนอกผานเครือขายสังคม   

ออนไลน อาทิ MSN, FaceBook การใชเวลางานไปกับการทองเว็บไซตตางๆ เปนตน 

ทานมีความคิดเห็นอยางไรในประเด็นตอไปน้ี” 
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 ประเด็นพิจารณา 

1) ทานคิดวาการกระทําดังกลาวผิดจริยธรรมเร่ืองใดบาง 

2) สถานการณดังกลาวในหนวยงานของทานมีแนวโนมมากขึ้นหรือนอยลงเพียงใด 

3) หากทานพบเห็นขาราชการในหนวยงานกระทําส่ิงดังกลาว โดยขาราชการคน

น้ันไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของทาน ทานจะดําเนินการอยางไร และหากทานไม

ดําเนินการใดๆ จะถือวาทานผิดจริยธรรมหรือไม 

4) หนวยงานของทานควรจะมีแนวทางหรือวิธีการแกไขอยางไร 

 ในการพิจารณาประเด็นตางๆ ของกรณีศึกษาท่ี 3 จะยึดหลักการตามท่ีระบุไวใน

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ 5 (2) ซ่ึงกําหนดไววา ขาราชการตองไมใชเวลา

ราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือส่ิงอํานวยความสะดวกของทางราชการไปใช

เพ่ือประโยชนสวนตัว มาเปนกรอบในการวินิจฉัย โดยสรุปความคิดเห็นของผูเขารวมการ

สัมมนากลุมยอยไดดังน้ี 

• ในประเด็นท่ี 1 การกระทําดังกลาวถือวาเปนการกระทําท่ีผิดจริยธรรมหลาย

เร่ืองไมวาจะเปนการใชทรัพยสินของทางราชการไปในเร่ืองสวนตัว ความรับผิดชอบตอ

งาน และเสียเวลาในการพัฒนางานหรือความรูอ่ืนๆ เพ่ิมเติม อยางไรก็ตามมีความเห็น

เพ่ิมเติมวาถาใชในส่ิงท่ีเปนประโยชน เชน การหาขอมูลขาวสารหรือเพ่ือประโยชนในการ

ติดตอประสานงาน ก็มองวาเปนผลดีมากกวา ท้ังน้ีตามประมวลจริยธรรมขาราชการ     

พลเรือนระบุไววา ขาราชการตองไมใชทรัพยสิน รวมถึงเวลาราชการไปในเร่ืองสวนตัว 

(ขอ 5 (2)) และตองอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ (ขอ 4 (1))   

• ในประเด็นท่ี 2 ผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยสวนใหญเห็นวา นาจะมี

แนวโนมมากขึ้น เน่ืองจากปจจุบันหนวยงานภาครัฐไดนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น ซ่ึงยากตอการควบคุมไมใหนําไปใชในเร่ืองสวนตัว 

• ในประเด็นท่ี 3 ขาราชการสวนใหญเห็นวาถึงจะพบเห็นการกระทําดังกลาว

เกิดขึ้น ก็ไมคอยมีการวากลาวหรือรายงานกัน เน่ืองจากมองวาเปนเร่ืองเล็กนอยและเปน

สิทธิสวนบุคคล หากยังไมกระทบกับงาน ท้ังน้ีวิธีการท่ีจะหามปรามสวนใหญจะเปนการ

พูดท่ีไมเปนทางการเชนการพูดหยอกลอใหรูตัว มากกวาจะดําเนินการท่ีเปนทางการ ซ่ึง

มองวาหากไมรายงานหรือแจงผูบังคับบัญชาก็ไมถือวาเปนการผิดจริยธรรมไปดวย 

• สําหรับวิธีการแกไขปญหาดังกลาว ถาจะแกในระดับเทคโนโลยีก็คือใหมีการ

บล็อคการเขาถึงเว็บไซตท่ีไมอนุญาต หรือการใหใสรหัสเพ่ือระบุตัวตนของผูใชก็สามารถ
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ปองกันไดในระดับหน่ึง สวนวิธีแกไขในระดับองคการ คือ ตองใหความรูความเขาใจแก

บุคลากรในการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม หรือใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจในการ

ควบคุมดูแลเปนผูตักเตือนกอน หากยังมีพฤติกรรมเชนเดิม อาจยกระดับในเร่ืองของการ

ลงโทษใหรุนแรงขึ้น อยางไรก็ตามกฎระเบียบตางๆ ตองยืดหยุน และใหอิสระแกบุคลากร

ในการใชเทคโนโลยีดวย เชน ใชในเวลาวาง เปนตน   

จากความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ของกรณีศึกษาท่ี 3 ขางตน เม่ือนํามาวินิจฉัย

ตามลักษณะของการประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 2 ระดับ ไดแก ระดับ

การรับรู/ความเขาใจ และระดับการปฏิบัติ สามารถสรุปผลสถานภาพจริยธรรมของ

ผูเขารวมการสัมมนาไดดังน้ี (ตาราง 4.35) 

ตาราง 4.35 ผลการสัมมนากลุมยอยโดยใชกรณีศึกษาท่ี 3 (จังหวัดพิษณุโลก) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 27 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

1. ระดับการรับรู 

 

B  

(ขาราชการสวน

ใหญที่รับรู) 

 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการรับรูในขอเท็จจริง ขอกฎหมายหรือ

เน้ือหาสาระตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

เก่ียวกับการนําทรัพยสินของทางราชการมาใชสวนตัว 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญ มีการรับรูในขอเท็จจริง แตยัง

ไมรับทราบถึงขอกฎหมาย และยังไมแนใจวามีการระบุไวใน

ประมวลจริยธรรมหรือไม 

2. ระดับความเขาใจ 

C 

(ขาราชการสวนนอย

ที่เขาใจ) 

 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการมีความเขาใจในปญหาตามกรณีศึกษา 

เชนสามารถอธิบายถึงสาเหตุและผลกระทบของปญหาได 

หรือสามารถวางตนอยางเหมาะสมในการจัดการกับปญหา

ตามประมวลจริยธรรม 

สถานภาพ 

• แมขาราชการสวนใหญจะมีการรับรูถึงปญหาแตยัง

มองวาเร่ืองดังกลาวเปนเร่ืองเล็กนอยและไมสามารถหาม

ปรามกันไดเน่ืองจากเปนสิทธิสวนตัว (ในกรณีที่ไมสงผล

กระทบกับงาน) ซ่ึงเปนความเขาใจที่ไมถูกตองและไม

สอดคลองกับประมวลจริยธรรม 



                                        บทที่ 4 การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 200 

ตาราง 4.35 (ตอ) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 27 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

3. ระดับการปฏิบัติ 

C 

(ขาราชการสวนนอย

ที่ปฏิบัติ) 

 

แนวทางปฏิบัติ 

• ตามประมวลจริยธรรมการพบเห็นการกระทําที่

ละเมิดจริยธรรมตองมีการรายงานการละเมิดน้ันตอหัวหนา

สวนราชการหรือคณะกรรมการจริยรรม 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญมองวาปญหาดังกลาวเปนเร่ือง

เล็กนอยและเปนสิทธิสวนบุคคล จึงมักหลีกเล่ียงที่จะ

รายงานหรือแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ นอกจากจะมี

ผลกระทบตองานเทาน้ัน 

โดยสรุปกรณีศึกษาเร่ืองการใชทรัพยสินของทางราชการในเร่ืองสวนตัว พบวา 

ผูเขารวมการสัมมนามองวาเร่ืองดังกลาวแมจะเปนความผิด แตก็ถือเปนความผิดเพียง

เล็กนอยและมักไมอยากเขาไปยุงเกี่ยวเพราะถือเปนสิทธิสวนบุคคล อีกท้ังการควบคุมยัง

ทําไดยาก เน่ืองจากในยุคปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในราชการเปน

อยางมาก สงผลใหระดับการรับรูและเขาใจของผูเขารวมการสัมมนาอยูในระดับ C คือ

รับทราบในขอเท็จจริงแตยังขาดความเขาใจในขอกฎหมายและหลักการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

สงผลให มีขาราชการในหนวยงานท่ีปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยูในระดับนอย คือจะมี

การปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาตามกรณีศึกษาเฉพาะกรณีท่ีสงผลกระทบกับงานจริงๆ 

4.6.4 ผลการทดสอบโดยใชกรณีศึกษา ครั้งที่ 4  (จังหวัดสุราษฎรธานี)  การ

สัมมนากลุมยอยเพ่ือทดสอบเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมโดยใชกรณีศึกษาคร้ังน้ี 

ทางคณะผูวิจัยไดมีการพัฒนากรณีศึกษา ใหมีลักษณะของการบูรณาการประเด็นตางๆ 

และมีความซับซอนในเร่ืองความขัดแยงดานจริยธรรมมากขึ้น ท้ังน้ี เพ่ือใหผูเขารวมการ

สัมมนากลุมยอยไดใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในการใหความเห็นตางๆ ซ่ึงจะชวยใหการ

ประเมินสถานภาพจริยธรรมของผูเขารวมการสัมมนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี การวินิจฉัยในแตละประเด็นจะยึดตามขอเท็จจริงและกฎระเบียบตางๆ 

ประกอบกัน โดยไมไดมุงเนนไปท่ีเน้ือหาสาระของประมวลจริยธรรมแตเพียงอยางเดียว 

โดยผลการสัมมนากลุมยอย สามารถสรุปไดดังน้ี 
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กรณีศึกษาท่ี 1 ดานการรับคาตอบแทนจากหนวยงานอ่ืน และการเปดเผยขอมูล

ขาวสารของทางราชการ มีรายละเอียดของประเด็นปญหา คือ 

“ทานเปนขาราชการท่ีมีความรูและประสบการณเร่ือง PMQA และการจัดการ

คุณภาพเปนอยางดี เน่ืองจากไดรับการฝกอบรมและรับผิดชอบงานดังกลาวมาอยาง

ยาวนาน หนวยงานของทานไดรับรางวัลมากมายรวมท้ังเปน best practice ในดานตางๆ 

จนทําใหมีสถานศึกษารวมท้ังหนวยงานเอกชนไดเชิญทานไปบรรยายเพ่ือใหความรูแก

นักศึกษาและบุคลากรอยางตอเน่ือง” 

ประเด็นพิจารณา 

1) ทานสามารถไปบรรยายใหความรูใหแกนักศึกษาในสถานศึกษา หรือหนวยงาน

ภาครัฐอ่ืนๆ ในเวลาราชการไดหรือไม ถาได ทานจะสามารถรับคาตอบแทนไดมากนอย

เพียงใด 

2) เน่ืองจากหนวยงานของทานเปนตัวอยางท่ีดีในดานตางๆ เชน การวางแผน  

กลยุทธ ระบบทรัพยากรมนุษย ระบบการจัดการสารสนเทศ ฯลฯ ทานจะสามารถเผยแพร

ขอมูลตางๆ ของหนวยงานทานไดมากนอยเพียงใด ควรมีหลักการอยางไร 

3) บริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงเคยมาศึกษาและติดต้ังระบบคุณภาพใหแกหนวยงานของ

ทาน ไดชักชวนใหทานเปนท่ีปรึกษาเพ่ือรับงานดานการจัดการคุณภาพในหนวยงาน

ภาครัฐแหงอ่ืนๆ ทานควรรับตําแหนงดังกลาวหรือไม เพราะเหตุใด 

 จากประเด็นพิจารณาของกรณีศึกษาท่ี 1 จะพบวามีความสอดคลองกับเร่ือง

จริยธรรมขาราชการในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนเร่ืองการรับคาตอบแทนอ่ืนๆ หรือการนํา

ขอมูลของทางราชการไปเผยแพรในการบรรยายใหความรู ซ่ึงเปนประเด็นท่ีผูเขารวมการ

สัมมนากลุมตองใหความคิดเห็นและอธิบายถึงหลักปฏิบัติวาควรเปนอยางไร โดยสรุป

ความคิดเห็นตอกรณีดังกลาว ไดดังน้ี 

• การรับไปบรรยายในสถานศึกษาตามกรณีดังกลาว สามารถรับไดแมจะเปน

เวลาราชการ แตตองมีการทําตามระเบียบขั้นตอนท่ีถูกตอง เชน การเชิญผาน

ผูบังคับบัญชา และใหผูบังคับบัญชาอนุญาต หรือแจงตอผูบังคับบัญชาใหรับทราบ ในสวน
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ของคาตอบแทนผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญเห็นวาสามารถรับได ตามอัตราท่ีทางผูเชิญ

มอบให หรือตามอัตราท่ีใหกันปกติ ซ่ึงอาจมีมูลคาเกิน 3,000 บาทได เน่ืองจากไมไดเปน

เงินสินบน อยางไรก็ตามผูเขารวมการสัมมนาบางสวนใหความเห็นเพ่ิมเติมวา ถาเปนงาน

ท่ีเชิญในตําแหนงหนาท่ี หรือไปในนามหนวยงานไมควรรับคาตอบแทน 

• ดานขอมูลในหนวยงานท่ีจะนําไปบรรยายน้ัน ผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญ

เห็นตรงกันวา สามารถเปดเผยไดหมด เน่ืองจากความเปนหนวยงานภาครัฐ ขอมูลในแง

การบริหารจัดการตางๆ สามารถเปดเผยใหประชาชนไดรับทราบไดอยูแลว ยกเวนขอมูลท่ี

เกี่ยวของกับความม่ันคงหรือเร่ืองรายแรง ซ่ึงตามกฎหมายก็มีขอหามในเร่ืองน้ี 

• ในสวนของการรับตําแหนงท่ีปรึกษา ผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญเห็นวาไมมี

กฎหมายหามในเร่ืองน้ี โดยสามารถรับตําแหนงได แตตองทําตามระเบียบใหถูกตองเชน

รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ อยางไรก็ตามผูเขารวมการสัมมนาบางสวนเห็นวาไมควร

รับเน่ืองจากอาจเกิดเร่ืองผลประโยชนทับซอนได เน่ืองจากทานทํางานใหหนวยงานภาครัฐ

ในเร่ืองประกันคุณภาพอยู หากไปรับตําแหนงทางดานน้ีใหแกบริษัทเอกชนยอมไม

เหมาะสม อีกท้ังอาจสงผลเสียตอความทุมเทในงานราชการได 

 จากความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยขางตน เม่ือนํามาวินิจฉัย

ตามลักษณะของการประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 3 ระดับ ไดแก ระดับ

การรับรู ระดับความเขาใจ และระดับการปฏิบัติ สามารถสรุปผลสถานภาพจริยธรรมของ

ผูเขารวมการสัมมนาไดดังน้ี (ตาราง 4.36) 

ตาราง 4.36 ผลการสัมมนากลุมยอยโดยใชกรณีศึกษาท่ี 1 (จังหวัดสุราษฎรธานี) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 18 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

1. ระดับการรับรู 

A 

(ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมด

รับรู) 

 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการรับรูถึงขอกฎหมายหรือขอหามตางๆ 

ตามประเ ด็นปญหาในกรณีศึกษา ไดแก  การ รับ

คาตอบแทน การรับตําแหนงในหนวยงานอ่ืน และการ

เปดเผยขอมูลของหนวยงาน 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญรับทราบถึงขอกฎหมายและ

ขอเท็จจริง โดยสามารถอธิบายถึงเน้ือหาและลักษณะ

ขอบังคับตางๆ ไดอยางชัดเจน 
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ตาราง 4.36 (ตอ) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 18 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

2. ระดับความเขาใจ 

C 

 (ขาราชการสวนนอย

เขาใจ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการมีความเขาใจถึงการปฏิบัติตนตามขอ

กฎหมายและระเบียบของทางราชการเพื่อไมใหเกิด

ความผิดจากปญหาตามกรณีศึกษา 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญทราบขอกฎหมายตางๆ เปน

อยางดีและสามารถอธิบายการประพฤติปฏิบัติไดอยาง

ถูกตอง แตมีบางสวนเทาน้ันที่พิจารณาถึงความเหมาะสม

ในเร่ืองจริยธรรมและผลประโยชนทับซอน รวมไปถึงแนว

ทางการปฏิบัติมาประกอบ  

3. ระดับการปฏิบัติ 

C 

(ขาราชการสวนนอย

ที่ปฏิบัติ) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ตามประมวลจริยธรรมขาราชการ ขอ 3(3) ใน

เร่ืองการดํารงตําแหนงในหนวยงานอ่ืนที่ไมใชสวน

ราชการ ระบุไววาตองรายงานการดํารงตําแหนงใน

หนวยงานอ่ืน ที่อาจสงผลกระทบตองานในหนาที่ให

ผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการจริยธรรมทราบ 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญแมจะมีการปฏิบัติตาม

ระเบียบราชการในเร่ืองการรับคาตอบแทนและการไป

ดํารงตําแหนงในหนวยงานอ่ืนเปนอยางดี แตยังไมได

ปฏิบัติโดยคํานึงถึงหลักจริยธรรมอยางแทจริง เชน การ

รับตําแหนงในหนวยงานอ่ืน ไมไดมีกฎหมายหามไวอยาง

ชัดเจน สงผลใหขาราชการกระทําการดังกลาวเปน

สวนมาก ซ่ึงบางคร้ังเปนการรับตําแหนงที่ขัดตอการ

ปฏิบัติหนาที่ และอาจเกิดเร่ืองผลประโยชนทับซอนได 

โดยสรุปกรณีศึกษาในเร่ืองการรับคาตอบแทน และการดํารงตําแหนงในหนวนงาน

อ่ืนท่ีมิใชสวนราชการ รวมถึงการนําขอมูลขาวสารของหนวยงานไปใชในการบรรยายให

ความรู พบวาผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญมีการรับรูในหลักกฎหมายและสามารถอธิบาย

วิธีการปฏิบัติไดเปนอยางดี แตยังขาดความเชื่อมโยงในเร่ืองขอกฎหมายไปสูเร่ือง

จริยธรรม ดังจะเห็นไดจากความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนาจะพิจารณาจากขอ

กฎหมายแตเพียงอยางเดียว โดยยังขาดการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเคลือบ
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แคลงสงสัยในผลประโยชนทับซอน ซ่ึงนําไปสูการปฏิบัติหรือแสดงออกท่ีไมถูกตองและ

อาจเกิดผลเสียหายตามมาได 

กรณีศึกษาที่ 2 ดานการละเมิดกฎหมายและการแสวงหาผลประโยชนโดยไมชอบ 

มีรายละเอียดของประเด็นปญหา คือ 

“บริษัทจัดจําหนายวัสดุครุภัณฑ เสนอราคาสินคาวัสดุอุปกรณสํานักงานใหแก

หนวยงานทานเปนเงินรวม 100,000 บาท หนวยงานของทานอนุมัติเงินจํานวนดังกลาวให

ทานไปจัดซ้ือ เม่ือไปซ้ือจริงเปนชวงท่ีบริษัทจัดโปรโมชั่นโดยไดลดราคาให 10% จึงเหลือ

เพียงราคา 90,000 บาท อยางไรก็ตามพนักงานขายเขียนใบเสร็จใหทานเปนจํานวนเงิน

100,000 บาท อีกท้ังยังมีของแถมอีกจํานวนหน่ึง ทานมีความเห็นและควรกระทําใน

ประเด็นตางๆ ตอไปน้ีอยางไร” 

 ประเด็นพิจารณา 

1) เน่ืองจากในใบเสร็จรับเงินระบุไววาหน่ึงแสนบาท และหนวยงานของทานก็ได

อนุมัติงบประมาณไปตามน้ันเรียบรอยแลว ทานควรเก็บเงินจํานวนท่ีประหยัดไดหน่ึงหม่ืน

บาทไวเปนของเองหรือไม เงินดังกลาวถือเปนคา commission หรือไม 

2) ของแถมตางๆ รวมท้ังบัตรสวนลดเพ่ือใชในการซ้ือสินคาคร้ังตอๆ ไปน้ัน ทาน

จะสามารถเก็บไวเปนของตนเองหรือแจกจายแบงปนใหเพ่ือนในหนวยงานของทานได

หรือไม 

3) ทานสามารถซ้ือของดังกลาวโดยใชบัตรเครดิตของทาน เพ่ือใหสามารถไดรับ

โบนัส และสิทธิพิเศษตางๆ เพ่ิมขึ้นไดหรือไม 

จากประเด็นพิจารณาของกรณีศึกษาท่ี 2 จะพบวาเกี่ยวของกับประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน ขอ 7(1) เร่ืองการละเมิดกฎหมาย รวมไปถึงเร่ืองการแสวงหา

ผลประโยชนโดยมิชอบ (ขอ 6) ซ่ึงผูเขารวมการสัมมนาไดใหความเห็นในประเด็นตางๆ 

ดังน้ี 

• ผูเขารวมการสัมมนาท้ังหมดเห็นวาการกระทําดังกลาวเปนส่ิงท่ีผิดจริยธรรม 

และควรมีการออกใบเสร็จรับเงินใหถูกตองคือ 2,700 บาท สวนเงินท่ีเหลือควรนําคืน

หนวยงาน หากมีการเก็บเงินดังกลาวไวกับตนเอง รวมท้ังแจงราคาในใบเสร็จไมตรงกับ
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ราคาท่ีแทจริง ถือวามีความผิดตามประมวลจริยธรรมขอ 7 (1) การละเมิดกฎหมาย และ

ขอ 7 (2) การเล่ียงกฎหมาย 

• ประเด็นของแถมตางๆ รวมท้ังบัตรสวนลดเพ่ือใชในการซ้ือสินคาคร้ังตอๆ ไป

น้ัน มีความเห็นท่ีแตกตางและหลากหลาย สวนใหญเห็นวาของแถมท่ีไดควรเก็บไวเปน

สวนกลางเพ่ือใชในโอกาสตางๆ เชน งานปใหม นอกจากน้ีมีท้ังท่ีเห็นวาเก็บไวเองไดหาก

เปนของเพียง 1 ชิ้นท่ีมีราคาไมสูง การแจกจายแบงปนใหกับเพ่ือนรวมงาน ไปจนกระท่ัง

ไมควรรับของแถมใดๆ เพ่ือปองกันปญหาในอนาคต กรณีของแถมหากผูจัดจําหนายมีการ

แจกใหแกผู ซ้ือเปนการท่ัวไปน้ันสามารถรับได ซ่ึงเม่ือรับมาแลวควรทําอยางไรน้ัน 

เน่ืองจากกรณีน้ีมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันมาก จึงควรแจงผู บังคับบัญชาเพ่ือให

กรรมการจริยธรรมวินิจฉัย  

• ผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญเห็นวาไมควรใชบัตรเครดิตของตนเองเน่ืองจาก

เปนผลประโยชนทับซอน มีเพียงสวนนอยท่ีเห็นวาไมนาจะมีสวนใดท่ีทําใหหนวยงาน

เสียหายจึงสามารถใชได ท้ังน้ีตามประมวลจริยธรรมขอ 6 ขาราชการตองละเวนจากการ

แสวงหาประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี นอกจากน้ีการกระทําดังกลาว

กอใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบ

ของหนาท่ี (ขอ 5(3)) 

 จากความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยขางตน เม่ือนํามาวินิจฉัยตาม

ลักษณะของการประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 3 ระดับ ไดแก ระดับการ

รับรู ระดับความเขาใจ และระดับการปฏิบัติ สามารถสรุปผลสถานภาพจริยธรรมของ

ผูเขารวมการสัมมนาไดดังน้ี (ตาราง 4.37) 

ตาราง 4.37 ผลการสัมมนากลุมโดยใชกรณีศึกษาท่ี 2 (จังหวัดสุราษฎรธานี) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 18 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

1. ระดับการรับรู A 

(ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมด

รับรู) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการรับรูถึงขอกฎหมายหรือขอหามตางๆ 

ตามประเด็นปญหาในกรณีศึกษา หรือรับทราบใน

ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในหนวยงานตนเอง หรือรายละเอียด

ของปญหา 
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ตาราง 4.37  (ตอ) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 18 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

 

 

สถานภาพ 

ขาราชการสวนใหญมีการรับรูในขอกฎหมายดังกลาวและ

รับทราบวาการกระทําตามกรณีศึกษาถือเปนการละเมิด

จริยธรรม 

2. ระดับความเขาใจ 

W/S 

 (รอการวินิจฉัย) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการมีความเขาใจถึงการปฏิบัติตนตามขอ

กฎหมายและระเบียบของทางราชการเพื่อไมใหเกิด

ความผิดจากปญหาตามกรณีศึกษาและสามารถวินิจฉัย

โดยเชื่อมโยงกรณีปญหาเขากับกฎหมายในเร่ืองน้ันๆได 

สถานภาพ 

• การปฏิบัติตนในกรณีดังกลาวยังเปนที่ถกเถียงกัน 

ในประเด็นเร่ืองของแถมที่ไดรับจากการซ้ือสินคา ซ่ึงควร

รอใหมีการวินิจฉัยเพื่อชี้ขาดจากคณะกรรมการจริยธรรม

ตอไป 

3. ระดับการปฏิบัติ 

W/S 

 (รอการวินิจฉัย) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการสามารถปฏิบัติ ได อย างถูกตอง

เหมาะสมในกรณีปญหาดังกลาว โดยยึดตามกฎหมาย

หรือระเบียบของทางราชการเปนหลักในการปฏิบัติ 

สถานภาพ 

• เน่ืองจากขาราชการสวนใหญยังไมเขาใจถึง

หลักการปฏิบัติที่ถูกตอง อีกทั้งประมวลจริยธรรมยังไมได

ระบุไวอยางชัดเจน ทั้งน้ีควรใหมีการวินิจฉัยในประเด็น

ดังกลาวกอนเพื่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป 

 โดยสรุป กรณีศึกษาดังกลาวน้ีมีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการละเมิดกฎหมาย การ

เล่ียงกฎหมาย การแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี และความเคลือบ

แคลงสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี ผูเขารวม

ทดสอบตางเห็นวากรณีดังกลาวน้ีมีการเกิดขึ้นจริงในหนวยงานและมีโอกาสเกิดขึ้นได

บอยคร้ังโดยยังไมมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน ดังน้ันกรณีศึกษาดังกลาวน้ีเปนกรณีท่ีดีท่ีควร

นําไปใชในหนวยงานตางๆ ตอไป 
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กรณีศึกษาท่ี 3 (ครั้งที่ 4) ดานการนําความสัมพันธสวนตัวมาพิจารณาใหคุณให

โทษแกบุคคลอ่ืน และการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ มีรายละเอียดของประเด็น

ปญหา คือ 

“คุณวนิดา ขาราชการทานหน่ึงซ่ึงมีความประพฤติเรียบรอย และมีมนุษยสัมพันธ

โดยท่ัวไปท่ีดี เปนท่ีรักใครของคนในหนวยงาน แตดวยเงินเดือนท่ีไมมากนัก ในขณะท่ี

ภาระรายจายคอนขางมากในแตละเดือน วนิดาจึงหาอาชีพเสริมเปนตัวแทนขายประกัน

ชีวิตและประกันรถยนตควบคูไปกับการทํางาน หนวยงานของทานมีรถยนตอยูจํานวน 10 

คัน มีความตองการซ้ือประกันภัยรถยนตประจําป คุณประจักษขาราชการผูรับผิดชอบใน

เร่ืองดังกลาวจึงตัดสินใจซ้ือผานวนิดาซ่ึงเปนตัวแทนขาย เน่ืองจากมีความงายในการ

ดําเนินการ ราคาก็แพงกวาเจาอ่ืนเพียงเล็กนอย รวมท้ังตองการสนับสนุนวนิดา ทานมี

ความคิดเห็นในเร่ืองตอไปน้ีอยางไร” 

 ประเด็นพิจารณา 

1) ประจักษละเมิดจริยธรรมขาราชการพลเรือนหรือไม เพราะเหตุใด 

2) วนิดาละเมิดจริยธรรมขาราชการพลเรือนหรือไม เพราะเหตุใด 

3) ภายหลังมีผูทักทวงวามีเจาอ่ืนท่ีราคาถูกกวา ประจักษจึงขอใหวนิดาลดราคา

ประกันภัยใหตํ่ากวาตัวแทนเจาอ่ืน วนิดาจึงลดราคาให ท้ังสองละเมิดจริยธรรมขาราชการ

หรือไม เพราะเหตุใด 

4) เม่ือมีผูทักทวงวาวนิดาอาจมีสวนไดสวนเสียกับเร่ืองดังกลาว วนิดาจึงให

ประจักษซ้ือประกันภัยกับเพ่ือนของตนเองแทน โดยวนิดาไดรับคาตอบแทนจากเพ่ือน 

รอยละสิบจากกําไรท่ีได ทานคิดวาวนิดาละเมิดจริยธรรมหรือไม 

จากประเด็นพิจารณาของกรณีศึกษาท่ี 2 จะพบวาเกี่ยวของกับประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน ขอ 5(3) ซ่ึงระบุไววาขาราชการตองไมกระทําการ หรือดํารงตําแหนง 

หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซ่ึงกอใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยวาจะขัดกับ

ประโยชนสวนรวมซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี รวมไปถึงขอ 6 ท่ีระบุไววา

ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาผลประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและ

ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ซ่ึง

ผูเขารวมการสัมมนาไดใหความเห็นในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
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• ผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญเห็นวาประจักษมีความผิด และขาดจริยธรรมใน

เร่ืองของความซ่ือสัตย เลนพรรคเลนพวก และไมไดทําตามกฎระเบียบของหนวยงาน 

เสมือนการฮั้วหรือรูเห็นกับวนิดา ท้ังยังมีความผิดในเร่ืองผลประโยชนทับซอนอีกดวย 

ท้ังน้ีตามกรณีดังกลาวในประเด็นพิจารณาท่ี 1 และ 2 ผูเขารวมการสัมมนาเห็นวาประจักษ

มีความผิดแนนอน แตในสวนความผิดของวนิดา ยังไมไดขอสรุปวามีความผิดหรือไม 

เน่ืองจากไมไดเปนผูริเร่ิมใหเกิดการฮั้วประมูล แตท้ังน้ีผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญยัง

มองวาวนิดามีความผิดดวย เพราะเปนผูมีประโยชนสวนไดสวนเสียกับการซ้ือขายคร้ังน้ี

โดยตรง  

• สําหรับประเด็นพิจารณาท่ี 3 และ 4 ผูเขารวมการสัมมนาทุกทานเห็นตรงกันวา

แมจะมีการลดราคาเพ่ือไมใหแพงกวาผูขายรายอ่ืน ก็ยังถือวาเปนความผิดอยู เพราะเปน

การฮั้วกันระหวางวนิดากับประจักษอันทําใหหนวยงานเสียประโยชน รวมถึงการท่ีวนิดาให

ซ้ือประกันจากเพ่ือนของตนแทนน้ัน ไมวาวนิดาจะไดสวนแบงหรือไมไดก็ตาม ก็ถือวาเปน

ความผิดอยูดี เน่ืองจากการซ้ือขายกับหนวยงานราชการควรเปดโอกาสใหมีการแขงขันกัน

ของผูเสนอขายอยางเทาเทียม หากนําคนรูจักกันมาขายยอมเปนการฮั้วกันเพ่ือแสวงหา

ประโยชนของบุคคล  

 จากความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนากลุมยอยขางตน เม่ือนํามาวินิจฉัยตาม

ลักษณะของการประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 3 ระดับ ไดแก ระดับการ

รับรู ระดับความเขาใจ และระดับการปฏิบัติ สามารถสรุปผลสถานภาพจริยธรรมของ

ผูเขารวมการสัมมนาไดดังน้ี (ตาราง 4.38) 

ตาราง 4.38 ผลการสัมมนากลุมยอยโดยใชกรณีศึกษาท่ี 3 (จังหวัดสุราษฎรธานี) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 18 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

1. ระดับการรับรู 

A 

(ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมด

รับรู) 

 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการรับรูขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงขอ

กฎหมายตางๆที่เก่ียวของกับการขัดกันระหวาประโยชน

สวนตนและประโยชนสวนรวม 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญรับทราบถึงขอกฎหมายและ

ขอเท็จจริง โดยสามารถอธิบายถึงเน้ือหาและลักษณะ

ขอบังคับตางๆ ไดอยางชัดเจน 
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ตาราง 4.38 (ตอ) 

ระดับสถานภาพ

จริยธรรม 

ผลการประเมิน 

(จํานวน ผูถูก

ประเมิน 18 คน) 

แนวทางปฏิบัติ/สถานภาพ 

2. ระดับความเขาใจ 

A 

(ขาราชการทั้งหมด

หรือแทบทั้งหมด

เขาใจ) 

 

แนวทางปฏิบัติ 

• ขาราชการมีความเขาใจถึงการปฏิบัติตนตามขอ

กฎหมายและระเบียบของทางราชการเพื่อไมใหเกิด

ความผิดจากปญหาตามกรณีศึกษา 

สถานภาพ 

• ขาราชการสวนใหญมีความเขาใจดีวากรณี

ดังกลาวมีลักษณะของการใชความสัมพันธตัวและมีการ

ฮั้วกัน ซ่ึงถือวามีความผิดตามกฎหมาย พรอมทั้งสามารถ

อธิบายถึงลักษณะความผิดตางๆ ไดอยางชัดเจน  

3. ระดับการปฏิบัติ 

W/S 

 (รอการวินิจฉัย) 

แนวทางปฏิบัติ 

• ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนระบุไว

วาขาราชการจะตองไมกระทําการอันอาจขัดแยงกับหนาที ่

และตองไมนําความสัมพันธสวนตัวของบุคคลมาเก่ียวของ

กับการปฏิบัติงาน อีกทั้งไมเอ้ือใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงได

ประโยชนโดยอาศัยอํานาจหนาที่ของตน 

สถานภาพ 

• กรณีปญหาดังกลาวในหนวยงานอาจจะเกิดขึ้นใน

ราชการบอยคร้ังแตในการสัมมนากลุมคร้ังน้ียังไมพบวามี

การดําเนินการอยางไรในกรณีดังกลาวเมื่อเกิดปญหาขึ้น 

อย างไร ก็ตามข าราชการส วนใหญจะปฏิบัติตาม

กฎระเบียบในการเสนอราคาอยูแลว จึงเปนการปองกัน

ปญหาการฮั้วไมใหเกิดขึ้นได 

 โดยสรุป กรณีศึกษาดังกลาวมีประเด็นใหวินิจฉัยเปนอยางมาก ซ่ึงผูเขารวมการ

สัมมนาไดใหความคิดเห็นตอการกระทําท่ีอาจขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและ

ประโยชนสวนรวมในหลายประเด็น และรวมกันวินิจฉัยถึงการกระทําท่ีเปนความผิดตาม

กรณีศึกษา ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาผูเขารวมการสัมมนามีความรูความเขาใจในประเด็นปญหา

ดังกลาวเปนอยางดี อยางไรก็ตามการใหความเห็นตางๆ ดังกลาวยังไมไดเชื่อมโยงถึง

เน้ือหาสาระของประมวลจริยธรรมเน่ืองจาก ผูเขารวมการสัมมนาเกือบท้ังหมดยังไมรับรู

ถึงเน้ือหาสาระของประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ซ่ึงควรมีการประชาสัมพันธและ

ใหความรูแกขาราชการตอไป 
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4.6.5 สรุปผลการทดสอบกรณีศึกษาสถานภาพจริยธรรมของขาราชการ     

พลเรือน 

1) ผลการทดสอบกรณีศึกษาท่ีไดจากการสัมมนากลุมท่ีจังหวัด

นครราชสีมาซ่ึงมี 4 กรณีศึกษาเพ่ือวัดระดับของการรับรู ความเขาใจและการปฏิบัติน้ัน 

ไดผลดังตาราง 4.39 

ตาราง 4.39 สรุปผลการรับรู ความเขาใจ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ

ผูเขารวมการสัมมนาท่ีจังหวัดนครราชสีมา  

กรณีศึกษา การรับรู ความเขาใจ การปฏิบัติ 

1. ดานยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม D C D 

2. ดานการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ   A B B 

3. ดานการใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มี

อัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

A C D 

4. ดานการการยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง เปนธรรม และถูก

กฎหมาย 

A D D 

  จากตาราง 4.39 พบวาผูเขารวมสัมมนาท่ีจังหวัดนครราชสีมาสวนใหญมี

การรับรูเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมในระดับดีมาก (A) ขณะท่ีมีความเขาในระดับคอนขาง

นอย (C) แตมีการปฏิบัติในระดับนอย (D) 

2) ผลการทดสอบศึกษาท่ีไดจากการสัมมนากลุมท่ีจังหวัดชลบุรีซ่ึงมี 3 

กรณีศึกษาเพ่ือวัดระดับของการรับรู ความเขาใจและการปฏิบัติน้ัน ไดผลดังตาราง 4.40 

ตาราง 4.40 สรุปผลการรับรู ความเขาใจ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ

ผูเขารวมการสัมมนาท่ีจังหวัดชลบุรี  

กรณีศึกษา การรับรู ความเขาใจ การปฏิบัติ 

1. ดานการวางตัวเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ  C D D 

2. ดานการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม การประพฤติ

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด และการดํารงตน

เปนแบบอยางที่ดี โดยรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ

ของราชการ 

A D D 

3. ดานการดํารงตําแหนงในหนวยงานอ่ืนที่มิใชสวน

ราชการ  

D B B 
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 จากตาราง 4.40 พบวาผูเขารวมสัมมนาท่ีจังหวัดชลบุรีมีการรับรูเกี่ยวกับ

ประมวลจริยธรรมในระดับดีมาก (A) ดานดานการยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม การ

ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด และการดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดี โดยรักษา

ช่ือเสียงและภาพลักษณของราชการ แตการรับรูดานการดํารงตําแหนงในหนวยงานอ่ืนท่ี

มิใชสวนราชการ มีการรับรูในระดับนอย (D) ขณะท่ีความเขาใจและระดับปฏิบัติผล

การศึกษาอยูในระดับนอย (D)  

3) ผลการทดสอบศึกษาท่ีไดจากการสัมมนากลุมท่ีจังหวัดพิษณุโลกซ่ึง

มี 3 กรณีศึกษาเพ่ือวัดระดับของการรับรู ความเขาใจและการปฏิบัติน้ัน ไดผลดังตาราง 

4.41 

ตาราง 4.41 สรุปผลการรับรู ความเขาใจ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ

ผูเขารวมการสัมมนาท่ีจังหวัดพิษณุโลก  

กรณีศึกษา การรับรู ความเขาใจ การปฏิบัติ 

1. ดานการดําเนินการเมื่อเกิดปญหาดานจริยธรรม และ

การใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน 

D A D 

2. ดานกลไกการขับเคล่ือนประมวลจริยธรรม D W/S* W/S* 

3. ดานการใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชน

สวนตัว  

B C C 

* รอการวินิจฉัย 

 จากตาราง 4.39 พบวาผูเขารวมสัมมนาท่ีจังหวัดพิษณุโลกสวนใหญมีการรับรู

เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมในระดับตํ่า (D) ดาน (A) ดานการดําเนินการเม่ือเกิดปญหาดาน

จริยธรรม และการใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตนและดานกลไกการ

ขับเคล่ือนประมวลจริยธรรม แตการรับรูดานสวนตัว การใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือ

ประโยชนสวนตัวน้ันอยูในระดับดี (B) ขณะท่ีความเขาใจดานการดําเนินการเม่ือเกิดปญหา

ดานจริยธรรม และการใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตนอยูในระดับดีมาก 

(A) แตการปฏิบัติอยูในระดับนอย (D)  

4) ผลการทดสอบศึกษาท่ีไดจากการสัมมนากลุมท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี

ซ่ึงมี 3 กรณีศึกษาเพ่ือวัดระดับของการรับรู ความเขาใจและการปฏิบัติน้ัน ไดผลดังตาราง 

4.42 
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ตาราง 4.42 สรุปผลการรับรู ความเขาใจ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ

ผูเขารวมการสัมมนาท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี  

กรณีศึกษา การรับรู ความเขาใจ การปฏิบัติ 

1. ดานการรับคาตอบแทนจากหนวยงานอ่ืน และการ

เปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
A C C 

2. ดานการละเมิดกฎหมายและการแสวงหาผลประโยชน

โดยไมชอบ มีรายละเอียดของประเด็นปญหา  
A W/S W/S 

3. ดานการนําความสัมพันธสวนตัวมาพิจารณาใหคุณให

โทษแกบุคคลอ่ืน และการแสวงหาผลประโยชนโดยมิ

ชอบ  

A A W/S 

จากตาราง 4.42 พบวาผูเขารวมสัมมนาท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีสวนใหญมีการ

รับรูเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมในระดับดีมาก (A) ท้ัง 3 กรณีศึกษา และระดับความเขาใจ

ในดานการนําความสัมพันธสวนตัวมาพิจารณาใหคุณใหโทษแกบุคคลอ่ืน และการแสวงหา

ผลประโยชนโดยมิชอบอยูในระดับดีมาก (A) ขณะท่ี ระดับความเขาใจและการปฏิบัติใน

ดานการรับคาตอบแทนจากหนวยงานอ่ืน และการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ

อยูในระดับคอนขางนอย (C) 

4.6.6 ขอคิดเห็นเก่ียวกับการใชกรณีศึกษาเปนเครื่องมือในการประเมิน

สถานภาพจริยธรรมขาราชการ  

จากการจัดสัมมนาขาราชการพลเรือนท้ัง 5 คร้ัง ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมการ

สัมมนาไดแสดงความคิดเห็นตอการนํากรณีศึกษามาใชเปนเคร่ืองมือหน่ึงในการประเมิน

สถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน ซ่ึงผูเขารวมการสัมมนาท้ัง 5 คร้ังไดเห็นชอบกับ

การใชกรณีศึกษา ซ่ึงไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ โดยสรุปดังน้ี 

• การวัดโดยใชกรณีศึกษาน้ีเปนการวัดโดยอาศัยเหตุการณสมมติ ซ่ึงไมได

เกิดขึ้นจริงในหนวยงาน จึงเปนการวัดในสวนของทัศนคติ ความรูความเขาใจ ขณะท่ีการ

วัดขอเท็จจริงเชิงพฤติกรรมควรวัดโดยใชแบบสํารวจ ท้ังน้ีอาจแกไขโดยการใหแตละ

หนวยงานปรับปรุงกรณีศึกษาโดยประยุกตจากปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในหนวยงาน เพ่ือให

เกิดความเหมาะสม แตท้ังน้ีตองมีขอวินิจฉัยท่ีเปนท่ียอมรับและสามารถวัดความรูความ

เขาใจออกมาไดอยางแทจริง 
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• การใชกรณีศึกษาสามารถตรวจสอบและสะทอนขอมูลเชิงลึกไดมากกวา

แบบสํารวจ เน่ืองจากเปดโอกาสไดมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ อันเปนการ

สะทอนถึงความรูสึกนึกคิดและประสบการณของบุคคล รวมท้ังการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ซ่ึงไมสามารถวัดไดจากการใชแบบสํารวจ 

• การใชกรณีศึกษาจะชวยใหเกิดประเด็นใหมๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาและ

แกไขปญหาจริยธรรมของขาราชการตอไป เชนแนวทางการปองกันปญหาตามกรณีศึกษา

หรือสภาพความรายแรงของปญหา เน่ืองจากผูเขารวมการสัมมนาจะสามารถอธิบาย

รายละเอียดตรงน้ีไดชัดเจนกวาแบบสํารวจ 

• กรณีศึกษาแมจะมีขอดี แตก็มีขอจํากัดหลายดาน เชน กระทําไดเฉพาะ

กลุม ใชเวลานานและการวิเคราะหผลกระทําไดยาก จึงเห็นสมควรใหใชประกอบกับแบบ

สํารวจจะมีความสะดวกและวัดผลในภาพรวมไดมากกวา โดยอาจใหนํ้าหนักการใชเปน 70 

ตอ 30 หรือ 60 ตอ 40 

ท้ังน้ีจากการสอบถามผูเขารวมการสัมมนาท้ัง 5 คร้ัง ภายหลังจากการทดสอบ

เคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมท้ังในสวนของแบบสํารวจและกรณีศึกษา พบวา 

ผูเขารวมสัมมนาเกือบท้ังหมดมีความพึงพอใจในการใชกรณีศึกษาประกอบกับการใช 

แบบสํารวจในการประเมินจริง รวมถึงมีความเชื่อม่ันในขอมูลของการใชกรณีศึกษา

มากกวาแบบสํารวจ ดังรายละเอียดในตาราง 4.43 

ตาราง 4.43 ผลการสอบถามความคิดเห็นตอรางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรม 

ประเด็นคําถาม 

ความคิดเห็น 

นอย

ที่สุด 
นอย มาก 

มาก

ที่สุด 

1. ผลการวัดโดยใชกรณีศึกษามีความตรงกับขอเทจ็จริง 7 12 17 53 

2. ควรใชแบบสํารวจประกอบกับกรณีศึกษาในการประเมิน

สถานภาพ 
0 0 8 81 

3. ความเชื่อมั่นตอการใชกรณีศึกษาในการประเมิน

สถานภาพจริยธรรม 
6 22 45 16 

 โดยสรุปผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญเห็นวาการใชกรณีศึกษาเปนส่ิงจําเปนใน

การประเมินสถานภาพจริยธรรมของขาราชการ เน่ืองจากสามารถสะทอนขอเท็จจริงได

ดีกวาแบบสํารวจ แตท้ังน้ียังมีขอจํากัดในหลายๆ เร่ือง เชน การวัดไดเฉพาะในภาพรวม 
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การใชทรัพยากรและเวลาในการประเมินสูง และผูทําการประเมินตองมีความเชี่ยวชาญใน

กรณีศึกษามากพอ ผูเขารวมการสัมมนาจึงเห็นวาควรใชแบบสํารวจควบคูไปดวย เพ่ือให

การประเมินมีความครอบคลุมในหลายมิติและสามารถสะทอนขอเท็จจริงออกมาไดชัดเจน

มากยิ่งขึ้น 

4.7 สรุป 

 ในการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือนใหมีความ

เหมาะสมและสามารถนําไปใชประเมินไดอยางมีประสิทธิภาพ ทางคณะผูวิจัยไดมีการรับ

ฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิเบ้ืองตน เพ่ือกําหนดแนวทางในการสรางรางเคร่ืองมือ

ประเมินขึ้น และไดมีการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี รวมไปถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ โดยไดมีการสังเคราะหแนวคิดตางๆ ดังกลาวเพ่ือนํามาสรางเปน

ขอคําถามและประเด็นปญหาในกรณีศึกษา อันเปนเคร่ืองมือท่ีจะใชในการประเมิน

สถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน ท้ังน้ีเม่ือไดรางเคร่ืองมือเบ้ืองตนแลว ทาง

คณะผูวิจัยไดมีการจัดสัมมนาขาราชการ เพ่ือทดสอบเคร่ืองมือและรวบรวมความคิดเห็น

ตางๆ จากขาราชการผูเขารวมการสัมมนา ซ่ึงผลการทดสอบในสวนของสถานภาพ

จริยธรรมพบวา ขาราชการสวนใหญยังขาดการรับรูและความเขาใจในเร่ืองประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน ท้ังในสวนของเน้ือหาสาระและกระบวนการในการขับเคล่ือน

ประมวลจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมดานจริยธรรมของขาราชการในเร่ืองตางๆ ก็สะทอน

ใหเห็นวาการบังคับใชประมวลจริยธรรมยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร โดยผูเขารวมการ

สัมมนามีความพึงพอใจตอรางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมดังกลาวพอสมควร 

อยางไรก็ตามทางคณะผูวิจัยไดทําการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จาก

ผูเขารวมการสัมมนามาปรับปรุงแกไขและพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น และไดทําการทดสอบคาความนาเชื่อถือ 

(reliability) พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิอีกคร้ัง เพ่ือตรวจสอบเคร่ืองมือ

อยางละเอียดอีกคร้ังหน่ึง 
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 ในบทน้ีเปนการสรุปผลการศึกษาซ่ึงครอบคลุมถึงท่ีมา วัตถุประสงค วิธีการศึกษา 

การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน และขอเสนอแนะท้ัง

เชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ตามลําดับ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 วัตถุประสงคกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนแนวทางการสรางเสริมจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรมขาราชการ 

ตลอดจนเพ่ือใหการสงเสริมและพัฒนาจริยธรรมของภาคราชการเกิดประโยชนสูงสุด จึง

จําเปนตองมีเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการ ซ่ึงจะชวยใหสํานักงาน ก.พ. 

และสวนราชการทราบถึงระดับการรับรู ความเขาใจ ทัศนคติตอพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับ

จริยธรรมของขาราชการและสวนราชการไดอยางเปนรูปธรรม อันจะนําไปสูการวางแผน

และกําหนดแนวทางการสงเสริมและพัฒนาจริยธรรมของสวนราชการตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังน้ีจึงเปนการสรางเคร่ืองมือเพ่ือประเมินสถานภาพจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนเพ่ือนําไปใชใหสอดคลองกับเจตนารมณท่ีตองการ 

กรอบความคิดในการศึกษาคร้ังน้ีไดอาศัยองคความรูในเร่ืองจริยธรรม (ethics) มา

พัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือนโดยไดประยุกตทฤษฎ ี

The Taxonomy Theory ของ Benjamin S. Bloom เขามาใช ซ่ึงแบงการประเมิน

สถานภาพจริยธรรมระดับบุคคลเปน 3 ระดับ ไดแก การประเมินการรับรู (perception) 

ความเขาใจ (understanding) และการประพฤติปฏิบัติ (practice) สวนการประเมิน
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สถานภาพจริยธรรมระดับองคการ ซ่ึงเปนการประเมินความพรอมทางดานกลไกของระบบ

ตางๆ ในการรองรับการสงเสริมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม โดยประยุกตแนวคิดเร่ือง

การจัดการความรู (Knowledge Management) มาใชเพ่ือประเมินวาองคการมีกลไกและ

ระบบในการสราง ประมวลและเผยแพรเร่ืองจริยธรรมมากนอยเพียงใด นอกจากน้ีกรอบ

แนวคิดยังไดครอบคลุมการประเมินสถานภาพจริยธรรมในระดับองคกรกลาง ซ่ึงทําหนาท่ี

สงเสริมจริยธรรม ไดแก คณะกรรมการขาราชการพลเรือน อันจะทําใหการพัฒนา

เคร่ืองมือประเมินเปนไปอยางครอบคลุมและมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากการ

ประเมินสถานภาพจริยธรรม โดยมุงเนนระดับบุคคลหรือปจจัยภายในองคกรเพียงอยาง

เดียว อาจจะไมสามารถสะทอนขอเท็จไดครบถวน จึงควรใหครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนซ่ึงเปนหนวยงานกลางท่ีดูแลในเร่ืองน้ี 

การสรางเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ีใชวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยศึกษา

และประมวลองคความรูดานจริยธรรมซ่ึงครอบคลุมถึงแนวทางการประเมินจริยธรรมภาค

ราชการตางประเทศและขอจํากัดของการประเมินจริยธรรมภาครัฐในปจจุบันของประเทศ

ไทย มีการจัดสัมมนากลุมและรับฟงความคิดเห็นเชิงลึกจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 20 คน 

จัดประชุมถายทอดประสบการณจากผูเชี่ยวชาญตางประเทศ จํานวน 1 คร้ัง โดยมี

ผูเขารวมประชุมจํานวน 200 คน จัดสัมมนากลุมขาราชการพลเรือนท้ังในสวนกลางและ

สวนภูมิภาคเพ่ือพัฒนาและทดสอบเคร่ืองมือจํานวน 5 คร้ังๆ รวม 121 คน ในจังหวัด

นครราชสีมา ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎรธานีและกรุงเทพ หลังจากน้ันจึงประมวลและ

วิเคราะหผล พรอมท้ังจัดทําเปนรางคูมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน

และใหผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาถึงความเหมาะสมในขั้นสุดทายกอนจัดทําเปนรายงาน

ฉบับสมบูรณ ซ่ึงแบงเปน 2 ชุด ไดแก รายงานฉบับสมบูรณเร่ืองแนวทางการประเมิน

สถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน และคูมือแนวทางการประเมินสถานภาพจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน 

 5.1.2 การพัฒนาเครื่องมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการ              

พลเรือน 

5.1.2.1 การสัมมนากลุมและสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จากการสัมมนา

กลุมผูทรงคุณวุฒิไดใหขอคิดไวในหลายประเด็นต้ังแตเร่ืองแนวคิดเกี่ยวกับความหมายและ
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การตีความคําวา “จริยธรรม” รวมถึงการสรางเคร่ืองมือท่ีเชื่อถือได และสามารถวัดผลได

จริง น้ัน จะสรางไดอยางไร ตัวบงชี้และหลักเกณฑตางๆ ควรจะตองทําอยางไร ซ่ึงสรุปได

วาการจัดการประเมินควรแบงเปนระยะ (phasing) โดยการประเมินคร้ังแรกเปนเร่ืองการ

ประเมินการรับรู การต่ืนตัว และความเขาใจ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมกอน รวมท้ังดูเร่ือง

การเตรียมพรอมของหนวยงานตางๆ วาระบบ กลไก หรือทรัพยากรของหนวยงานเปน

อยางไร เน่ืองจากการวัดระดับบุคคลอยางเดียวคงไมเพียงพอ ท่ีจะทําใหเห็นภาพรวมได

อยางแทจริง จึงอาจตองมีการวัดในระดับองคการรวมดวย ท้ังน้ีเคร่ืองมือควรเปนเชิงบวก 

(positive approach) ประกอบกับบทบาทของสํานักงาน ก.พ. ท่ีจะทําหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียง

ใหกับหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ รวมท้ังจัดหลักสูตรตางๆ ในการท่ีจะสงเสริมเร่ือง

จริยธรรมอยางตอเน่ือง  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

(ตามประมวลจริยธรรมขอ 3-12) ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกันวาส่ิงท่ีควรคํานึงถึงเปน

ประการแรกคือเร่ืองการทําความเขาใจเกี่ยวกับจริยธรรมใหตรงกัน โดยหากพิจารณาถึง

ตัวประมวลจริยธรรมซ่ึงนํามาใชเปนกรอบในการศึกษาคร้ังน้ีจะเห็นไดวาบทบัญญัติตางๆ 

มีขอบเขตท้ังในเชิงรูปแบบและเน้ือหาท่ีคอนขางกวาง รวมถึงมีความซํ้าซอนในแงของ

ความเขาใจเปนอยางมาก อีกท้ังจริยธรรมเปนเร่ืองของความรูสึกภายในตัวบุคคล จึง

ขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมไดงาย หนวยงานจึงควรสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจในเร่ือง

จริยธรรมแกบุคลากร การสงเสริมการมีสวนรวมในหนวยงานเร่ืองกระบวนการทาง

จริยธรรมตางๆ จะเปนส่ิงสําคัญท่ีชวยใหบุคลากรในองคการเกิดความเขาใจตรงกันอยาง

ถองแท เกิดความกระตือรือรนในการเปนสวนหน่ึงท่ีจะผลักดันใหเกิดการประพฤติปฏิบัติ

ตามหลักจริยธรรม แนวทางการสรางเคร่ืองมือเพ่ือประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน

ควรมีการวางกรอบการประเมินใหชัดเจน การประเมินควรแบงออกเปนชวงเวลา การ

ประเมินในระยะแรกหรือชวงปแรกของการนําประมวลจริยธรรมมาใชน้ัน อาจยังไมเห็นผล

ในเชิงพฤติกรรมไดอยางชัดเจนวา มีการนําหลักการตางๆ ตามประมวลไปปฏิบัติมากนอย

เพียงใด แตอาจประเมินจากความรูความเขาใจของบุคลากรและระดับของการสงเสริมใน

เร่ืองจริยธรรมของหนวยงานได เม่ือมีการสงเสริมความรูความเขาใจในประมวลจริยธรรม

ไดระยะหน่ึงแลว จึงประเมินในสวนของการปฏิบัติตามตอไป การประเมินควรมีรูปแบบท่ี

ไมซํ้าซอนกับการประเมินเร่ืองอ่ืนๆ มากเกินไป ควรออกแบบวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหได
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ขอมูลตามขอเท็จจริง การพัฒนาเคร่ืองมืออยางตอเน่ืองเปนส่ิงจําเปน เน่ืองจากการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนําประมวลจริยธรรมมาใชน้ัน จะตองประเมินท้ังระดับ

หนวยงานวาไดใหความรูความเขาใจแกบุคลากรมากนอยเพียงใด มีการสงเสริมการนําไป

ปฏิบัติตามหรือไม และระดับบุคคลวาเม่ือมีความรูความเขาใจแลวสามารถปฏิบัติออกมา

เปนพฤติกรรมจริงไดแคไหน และนําไปสูการยึดถือเปนอุปนิสัยถาวรมากนอยเพียงใด การ

พัฒนาเคร่ืองมืออยางตอเน่ืองจะชวยใหเกิดการประเมินและรับทราบถึงพัฒนาการของการ

บังคับใชประมวลจริยธรรม  

5.1.2.2  การถายทอดประสบการณจากผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 

Dr.James Anderson ไดนําเสนอตัวชี้วัดความโปรงใสท่ีสําคัญสองประการ ประการแรกคือ

ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวกับนโยบายดานสถาบันและส่ิงแวดลอมของหนวยงาน เชน กฎเกณฑ หรือ

กระบวนการตางๆ ซ่ึงเปนส่ิงแวดลอมทางดานนโยบายและเปนการแสดงออกในเชิง

สถาบันของหนวยงานตางๆ ประการท่ีสองคือเร่ืองผลลัพธของระดับการคอรรัปชันและ          

ผลการดําเนินงาน ซ่ึงตัวชี้วัดท่ีรูจักมากท่ีสุด คือ Transparency International หรือ CPI 

เน่ืองจาก World Bank กับ Transparency International ไดใหความสําคัญกับการตอตาน

การทุจริตเปนอยางมาก โดยคุณลักษณะสําหรับตัวชี้วัดท่ีดีตามความเห็นของ Dr.James 

Anderson มีลักษณะคือตองมีความชัดเจนวากําลังวัดอะไร และมุงเนนท่ีจุดใด มี

กระบวนการในการสรางตัวชี้วัดท่ีมีความโปรงใส สามารถจะนํามาใชเปรียบเทียบไดเม่ือ

เวลาผานไป หรือนําไปเปรียบเทียบ (benchmark) กับประเทศอ่ืนได ตองสามารถนําไปใช

ไดจริง (actionable) โดยสามารถสะทอนออกมาผานตัวชี้วัดน้ันๆ ได และทําใหทราบวา

จะตองดําเนินการอยางไรตอไป กลาวคือ ผลท่ีไดจากการประเมินผานตัวชี้วัดจะตองบอก

ไดวามีขอบกพรองตรงไหน และตรงไหนเปนปญหา เพ่ือท่ีจะสามารถนําไปสูการกําหนด

แนวทางการแกไขปญหาตอไป 

Dr.James Anderson เห็นวาการทุจริตคอรรัปชันน้ันเปนเพียงสวนหน่ึง

ของเร่ืองจริยธรรม จากการสํารวจพบวา สาเหตุท่ีคอรรัปชันนอยลงมีหลายสาเหตุคือ การ

ปฏิรูปท่ีมุงเนนเพ่ือการแกไขปญหาคอรรัปชัน การมุงเนนในเร่ืองการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไปยังภารกิจท่ีมีความเส่ียงมากกวา การจัดทําระบบการกํากับดูแลใหงายและมี

ประสิทธิผลมากขึ้น ระบบทรัพยากรบุคคลตองจัดใหมีการแขงขันและการประเมิน ความ

โปรงใสของวิธีขั้นตอนการบริหารจัดการภายในหนวยงาน การบริหารผลงานซ่ึงคํานึงเร่ือง
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แรงจูงใจ นอกจากน้ี Dr.James Anderson ไดกลาวสรุปวา ตัวชี้วัดหลักของนานาชาติไม

เปนตัวเปรียบเทียบท่ีดีในการวัดความกาวหนาในการแกปญหา แตละประเทศควรมุงเนน

ท่ีการปฏิรูปโดยไมตองกังวลเร่ืองตัวชี้วัด การปฏิรูปจํานวนมากจําเปนจะตองดําเนินการ

โดยภาคสวนตางๆ ไมใชเฉพาะหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายในการตอตานคอรรัปชัน  

5.1.2.3 การทดสอบเครื่องมือในสวนภูมิภาค 

1) สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางเครื่องมือประเมิน

สถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน ครั้งที่ 1: จังหวัดนครราชสีมา 

จากการสํารวจความคิดเห็น พรอมท้ังขอวิพากษวิจารณของผูตอบ

แบบสํารวจเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน พบวา ยัง

มีขอจํากัดในการนําเคร่ืองมือไปใชจริงอยูหลายประการ ซ่ึงสามารถจําแนกลักษณะปญหา

ท่ีพบออกเปน 2 ลักษณะ คือขอจํากัดการรับรูเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ไดแกประเด็นใน

เร่ืองของการจัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรม พบวา ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญยังไมทราบ

วาหนวยงานของตนเองได มีการต้ังคณะกรรมการจริยธรรมหรือไม  นอกจากน้ี

คณะกรรมการจริยธรรมยังแบงออกไดเปนคณะกรรมการประจําจังหวัด และคณะกรรมการ

ประจําสวนราชการ สงผลใหเกิดความสับสนและไมสามารถระบุขอเท็จจริงไดชัดเจน ความ

ซํ้าซอนของคณะกรรมการจริยธรรมกับคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพซ่ึงไดมีการ

ต้ังขึ้นภายในหนวยงานแลว ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญยังไมสามารถจําแนกไดวา

คณะกรรมการท้ังสองชุดดังกลาวมีความแตกตางกันอยางไร ขาราชการสวนใหญ

โดยเฉพาะขาราชการในสวนภูมิภาคยังไมทราบเร่ืองประมวลจริยธรรม ท้ังในสวนของ

สาระสําคัญ และการบังคับใช จึงไมทราบขอเท็จจริงท้ังหมด ซ่ึงสงผลตอการตอบแบบ

สํารวจท่ีไมสะทอนความเปนจริง สําหรับ ขอจํากัดจากรางแบบสํารวจ ในสวนของมาตรวัด 

พบวา บางขอยังไมแสดงถึงขอเท็จจริงไดชัดเจน โดยเฉพาะขอคําถามท่ีถามถึงการ ”มี” 

หรือ ”ไมมี” แตมาตรวดัระบุวา “มากท่ีสุด” ไปจนถึง “นอยท่ีสุด” ถาจะตอบวา “ไมมี” ก็ตอง

ตอบวา “นอยท่ีสุด” ซ่ึงตีความหมายไดวามีแตนอย ควรเพ่ิมมาตรวัด “ไมมี” ไวในแบบ

สํารวจดวย การระบุตําแหนงและสวนราชการท่ีสังกัด ยังไมครอบคลุมความเปนจริง 

โดยเฉพาะขาราชการในสวนภูมิภาค ท้ังน้ีควรมีการใชคําซ่ึงสามารถตีความหมายได

ชัดเจน เชน หนวยงาน หมายถึง สํานัก กอง หรือฝาย ขณะท่ีคําวา สวนราชการ หมายถึง 
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หนวยงานระดับกรม  สําหรับระดับการวัดควรระบุใหชัดเจนวาตองการขอมูลในระดับใด 

เชน ขาราชการในสวนภูมิภาค ตองการไดรับขอมูลสถานภาพจริยธรรมในระดับหนวยงาน 

สวนราชการ หรือในระดับจังหวัด ท้ังน้ีตองเปนระดับท่ีผูตอบมีประสบการณหรือมีขอมูลท่ี

สามารถระบุขอเท็จจริงได ซ่ึงคณะผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงเพ่ือนําไปทดสอบในคร้ังท่ี 2  

2) สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางเครื่องมือประเมิน

สถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน ครั้งที่ 2: จังหวัดชลบุรี 

หลังจากเปดโอกาสใหผูเขารวมการสัมมนาไดทดลองทําแบบสํารวจ

เพ่ือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน ซ่ึงไดมีการปรับปรุงแกไขจาก

ขอคิดเห็นในการสัมมนาคร้ังท่ี 1 ท่ีจังหวัดนครราชสีมา แลวใหมีการเสนอความเห็น พรอม

ท้ังวิพากษวิจารณตอรางเคร่ืองมือดังกลาว พบวา ยังมีปญหาในเร่ืองของขอคําถามและ

ลักษณะของรางเคร่ืองมือ ซ่ึงสรุปประเด็นความคิดเห็นไดคือ  

• ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญยังไมรับทราบเร่ืองประมวลจริยธรรมมา

กอน ขอคําถามท่ีเกี่ยวของกับการรับรูหรือความเขาใจในเน้ือหาสาระของประมวล จึงตอง

ใชประสบการณหรือความรูตามท่ีเคยปฏิบัติมา ซ่ึงอาจมีบางทานท่ีใชการเดา สงผลใหผล

ท่ีออกมาไมสอดคลองกับความเปนจริง และไมตรงตามวัตถุประสงคของเคร่ืองมือ 

• ขอคําถามบางขอยังไมชัดเจนในเร่ืองของคําจํากัดความ เชน คําวา 

“ผูบังคับบัญชา” ไมแนใจวาเปนระดับใด หรือบุคลากรในหนวยงาน หมายถึงท้ังหมดหรือ

บางสวน ซ่ึงกอใหเกิดปญหาเร่ืองระดับหรือขอบเขตของการวัดได 

• คําถามบางขอยากตอการตอบ เชน  ข อ คําถามในหมวด

พระมหากษัตริยหรือระบอบการปกครอง เห็นวาไมสามารถสะทอนขอเท็จจริงได เน่ืองจาก

หากมีการละเมิดจริงยอมเปนการกระทําผิดกฎหมายอยางรายแรง ซ่ึงไมมีผูใดตอบวา

ตนเองละเมิด 

• คําถามท่ีเกี่ยวของกับผูตอบแบบสํารวจตองใหเปนความลับ แมจะ

ไมมีการระบุชื่อ แตมีลายมือซ่ึงเปนท่ีรูกันภายใน อาจกอใหเกิดความไมสบายใจและมี

ผลกระทบตามมาได 

• ระดับการวัดท่ีใชยังไมสะทอนขอเท็จจริง เชน ขอท่ีมีระดับ มาก-

นอย หากไมมีพฤติกรรมเกิดขึ้นจะตอบอยางไร (เพราะถาตอบนอยก็แปลวามี) 
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ท้ังน้ีผูเขารวมการสัมมนาไดมีขอเสนอแนะเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวไวดังน้ี 

• กอนดําเนินการประเมิน ควรมีการรณรงคสงเสริมหรือเผยแพรใน

เร่ืองประมวลจริยธรรมใหท่ัวถึงกอน โดยเฉพาะขาราชการในภูมิภาคหรือขาราชการท่ีไม

เกี่ยวของกับเร่ืองบริหารงานบุคคลเกือบท้ังหมดท่ียังไมรับทราบเร่ืองประมวลจริยธรรม 

• ควรเพ่ิมคํานิยามศัพทใหชัดเจน โดยเฉพาะคําท่ีอาจกอใหเกิดการ

ตีความไดงาย เชน ผูบังคับบัญชา หรือสวนราชการ ตองอธิบายวาหมายถึงระดับใด  

• ควรตัดคําถามในหมวดพระมหากษัตริยออกไปเพราะเปนประเด็น

ท่ีออนไหว 

• อาจใชคําถามเชิงบวกแทนคําถามเชิงลบในบางขอเพ่ือใหผูตอบ

กลาท่ีจะตอบตามความเปนจริง 

• วิธีการประเมินอาจใชการประเมินจากภายนอกควบคูไปดวย เชน 

ประเมินโดยผูรับบริการ จะชวยใหไดขอมูลท่ีตรงตามขอเท็จจริง เน่ืองจากเปนผูใกลชิด

และไดรับผลจากการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการโดยตรง  

3) สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางเครื่องมือประเมิน

สถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน ครั้งที่ 3: จังหวัดพิษณุโลก 

จากการทดลองทําแบบสํารวจ ซ่ึงเปนรางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพ

จริยธรรมขาราชการพลเรือน ผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญมีความพึงพอใจตอราง

เคร่ืองมือดังกลาวในระดับหน่ึง แตยังตองการใหมีการพัฒนาและปรับปรุงแกไขในบางสวน 

เพ่ือใหเคร่ืองมือมีความถูกตองสมบูรณมากย่ิงขึ้น โดยผูเขารวมการสัมมนาไดใหความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางเคร่ืองมือเอาไว ดังน้ี  

• การเผยแพรความรูในเร่ืองประมวลจริยธรรมยังมีอยูนอยมาก การ

ประเมินสถานภาพ โดยเฉพาะเร่ืองการรับรูในขณะน้ี ยอมไดผลออกมาอยูในระดับตํ่า 

เน่ืองจากสวนใหญจะตอบวาไมทราบ หรืออาจรับทราบเน้ือหาสาระของประมวลบาง แตใน

สวนรายละเอียดของกระบวนการขับเคล่ือนตามประมวลจริยธรรมยังมีขาราชการสวนนอย

ท่ีทราบ 
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• ขอคําถามยังมีการใชคําท่ีไมชัดเจนอยูบาง เชน คําวา “สวน

ราชการ” ผูตอบไมแนใจวาหมายถึงระดับใด ซ่ึงขาราชการในสวนกลางจะไมมีปญหาใน

เร่ืองน้ี แตขาราชการในสวนภูมิภาคจะเกิดความสับสนไดงาย 

• ขอคําถามบางอยางเปนการถามส่ิงท่ีอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ

ของผูตอบ เชนการถามถึงการดําเนินงานของจังหวัด จึงตองใชการคาดเดา ซ่ึงทําให

คําตอบท่ีออกมาไมตรงกับขอเท็จจริง และมีลักษณะของความคิดเห็นมากกวาความจริง 

• การนําเคร่ืองมือไปสอบถาม ตองใหมีความเหมาะสมกับระดับของ

ผูตอบดวย เชน หากจะถามพนักงานระดับลาง อาจปรับคําพูดท่ีมีลักษณะเปนวิชาการมาก

เกินไปออก เพ่ือใหผูตอบเขาใจคําถามไดสะดวกขึ้น 

• ขอคําถามบางขอเปนการถามความคิดเห็น ซ่ึงคําตอบท่ีได ไมได

หมายความวาจะเกิดพฤติกรรมอยางน้ันจริงๆ 

จากความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางเคร่ืองมือประเมินจริยธรรม

ขาราชการพลเรือนของผูเขารวมการสัมมนา จะพบวารางเคร่ืองมือท่ีใชในคร้ังน้ีผูเขารวม

การสัมมนามีความพอใจมากขึ้น และไดเสนอแนะใหมีการปรับขอคําถามใหมีความชัดเจน

และพัฒนาตัวชี้วัดในแตละขอใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

4) สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางเครื่องมือประเมิน

สถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน ครั้งที่ 4: จังหวัดสุราษฎรธานี 

จากการทดลองทําแบบสํารวจ ซ่ึงเปนรางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพ

จริยธรรมขาราชการพลเรือน ผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญเห็นวารางเคร่ืองมือดังกลาว

สามารถใชประเมินจริยธรรมไดในระดับหน่ึง แตยังตองมีการพัฒนาตอไป เพ่ือใหมีความ

สมบูรณและใชวัดไดอยางถูกตองตรงตามขอเท็จจริง ซ่ึงผูเขารวมการสัมมนาไดใหความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญตางๆ สรุปไดดังน้ี 

• การประเมินมีลักษณะของการวัดทัศนคติ ซ่ึงอาจไมไดผลตรงตาม

ขอเท็จจริง ขอเสนอแนะคือ ควรนําขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงเขามาใชประกอบการประเมิน 

เชน รายงานประจําปของหนวยงาน จํานวนเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับปญหาจริยธรรม หรือ

กิจกรรมการรณรงคสงเสริมตางๆ มาสนับสนุนผลการประเมิน  
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• บางหนวยงาน ขาราชการอาจไมกลาตอบตามความเปนจริงเพราะ

เกรงวาตนเองจะเดือดรอน โดยเฉพาะขอท่ีเกี่ยวของกับผูบังคับบัญชา หรือประเมินเพ่ือน

รวมงาน โดยเฉพาะหนวยงานท่ีมีความขัดแยงสูง จะมีผลการประเมินท่ีตํ่าเกินจริง 

ขอเสนอแนะคือควรมีการประเมินจากภายนอก เชน ใหประชาชนเปนผูประเมินจะชวยให

ไดขอมูลท่ีเปนจริง 

• การวัดพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลจะวัดดวยแบบสํารวจเพียง

อยางเดียวไมเพียงพอ ตองมีเคร่ืองมืออ่ืนเขามาชวยในการประเมิน เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก

มากยิ่งขึ้น 

• ระดับการวัด “ใช” และ “ไมใช” ในขอท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมใน

หนวยงานยังไมครอบคลุมขอเท็จจริง เน่ืองจากเปนการชี้ชัดในลักษณะท้ังหมดเกินไป 

ขอเสนอแนะคือ ควรปรับใหมีระดับ นอย ไปจนถึงมาก เพ่ือใหประเมินไดวามีแคบางสวน

หรือท้ังหมด 

• ขอคําถามบางขอยังมีขอความไมชัดเจน เชน ระยะเวลาในการ

ดํารงตําแหนง ผูตอบยังไมเขาใจวาหมายถึงระยะเวลาในการดํารงตําแหนงปจจุบัน หรือ

ระยะเวลาในการรับราชการ 

ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรม 

รูปแบบกรณีศึกษาน้ัน ผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญเห็นวา มีคุณภาพกวาแบบสํารวจ 

และควรนํามาใชประกอบกับแบบสํารวจ โดยใหนํ้าหนัก 70 ตอ 30 หรือ 60 ตอ 40 

อยางไรก็ตามผูเขารวมการสัมมนามีขอเสนอแนะวาการวัดโดยใชกรณีศึกษาน้ีเปนการวัด

โดยอาศัยเหตุการณสมมติ ซ่ึงไมไดเกิดขึ้นจริงในหนวยงาน จึงเปนการวัดในสวนของ

ทัศนคติ ความรูความเขาใจ ขณะท่ีการวัดขอเท็จจริงเชิงพฤติกรรมควรวัดโดยใชแบบ

สํารวจ ท้ังน้ีอาจแกไขโดยการใหแตละหนวยงานปรับปรุงกรณีศึกษาโดยประยุกตจาก

ปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม แตท้ังน้ีตองมีขอวินิจฉัยท่ีเปน

ท่ียอมรับและสามารถวัดความรูความเขาใจออกมาไดอยางแทจริง 

5.1.2.4 เครื่องมือประเมินจริยธรรม จากผลการศึกษารวมท้ังขอคิดเห็น

จากการสัมมนากลุม สามารถสรุปเปนเคร่ืองมือและจัดแบงเคร่ืองมือประเมินสถานภาพ
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จริยธรรมขาราชการพลเรือนไดเปน 7 ชุด จําแนกตามประเภทของผู ท่ีเกี่ยวของ 

ประกอบดวย 

ชุดที ่ ลักษณะเครื่องมือ สําหรบั 

1 แบบประเมิน คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

2 แบบประเมิน คณะกรรมการจริยธรรม 

3 แบบประเมิน หัวหนาสวนราชการ 

4 แบบประเมิน กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

5 กรณีศึกษา ขาราชการพลเรือน 

6 แบบสํารวจ ขาราชการพลเรือน (สวนกลาง) 

7 แบบสํารวจ ขาราชการพลเรือน (สวนภูมิภาค) 

เคร่ืองมือดังกลาวน้ีใชศึกษาประเมินท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มี

ลักษณะรูปแบบการถามตอบท่ีหลากหลายเพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีครอบคลุมขาราชการ

พลเรือนทุกประเภท เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนา

จริยธรรมขาราชการพลเรือนของสวนราชการตอไป 

  5.1.2.5 ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิตอคูมือการประเมินสถานภาพ

จริยธรรมขาราชการพลเรือน ภายหลังจากการสัมมนากลุมขาราชการเพ่ือทดสอบราง

เคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน ทางคณะผูวิจัยไดนําความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขและพัฒนาเคร่ืองมือดังกลาวใหมีความ

สมบูรณ และสามารถนําไปใชไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีทางคณะผูวิจัยไดสงมอบ

คูมือการประเมินและเคร่ืองมือท่ีไดมีการปรับปรุงแกไขแลวใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน

ไดทําการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและยืนยันความถูกตองเหมาะสม

ในการนําเคร่ืองมือไปใช ประกอบดวย 

• ประวีณ ณ นคร อดีตเลขาธิการ ก.พ. 

• ภิรมย สิมะเสถียร กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

• รศ.ดร.โสภา  (ชูพิกุลชัย)  ชปลมันน  ราชบัณฑิต 
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• พะนอม แกวกําเนิด คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

ประจํากระทรวงวัฒนธรรม 

• ปรีชา นิศารัตน ท่ีปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. 

  ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นตอรางเคร่ืองมือดังน้ี (รายละเอียดโปรดดู

ภาคผนวก ช) 

1) เครื่องมือชุดที่ 1: คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

คําถามในเคร่ืองมือชุดท่ี 1 เปนคําถามปลายเปดซ่ึงมาจากประมวล 

จริยรรม ขอ 13 ไมมีการกําหนดเกณฑหรือแนวทางการประเมินใดๆ ไว ซ่ึงนักวิจัย

ตองการเปดกวางใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเปนผูตอบถึงประเด็นดังกลาวตาม

กฎหมาย ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหเพ่ิมเติมขอความบางสวน เชน การจัดทําคูมือ และการให

คําปรึกษา 

2) เครื่องมือชุดที่ 2: คณะกรรมการจริยธรรม และเครื่องมือชุดที่ 4: 

กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

ประเด็นคณะกรรมการจริยธรรมเปนเร่ืองใหมซ่ึงผูทรงคุณวุฒิไดเสนอ

ใหปรับปรุงขอความและหลักเกณฑการประเมินผล ซ่ึงโดยภาพรวมผูทรงคุณวุฒิเห็นวาถา

มีการประเมินหนวยงานเหลาน้ีดวยก็เปนส่ิงท่ีดีเพ่ือเปนการกระตุนและชวยสนับสนุน

ขาราชการใหปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 

3) เครื่องมือชุดที่ 3: หัวหนาสวนราชการ 

ลักษณะขอคําถามสําหรับหัวหนาสวนราชการประกอบดวยประเด็นท่ี

สําคัญ ไดแก การคุมครองขาราชการท่ีปฏิบัติอยางมีจริยธรรม การสงเสริมและเผยแพร

จริยธรรม การติดตามสอดสอง การคุมครองและประกันความเปนอิสระของกลุมงาน

คุมครองจริยธรรม การรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิเห็นวามีความครอบคลุมประเด็นท่ีสําคัญ คือระบบ กลไกของหนวยงาน 

สําหรับเกณฑการประเมินควรพิจารณาอยางรอบคอบ อยางไรก็ตามในสวนของการ

ประเมินควรวัดภาวะผูนําและความเปนแบบอยางท่ีดีของหัวหนาสวนราชการดวย  
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4) เครื่องมือชุดที่ 5: กรณีศึกษา 

ผูทรงคุณวุฒิใหความสําคัญกับกรณีศึกษาเปนอยางมาก โดยเห็นวา

เปนแนวทางท่ีดีในการใหความรูแกขาราชการอยางเปนรูปธรรม ควรเพ่ิมเติมกรณีศึกษา

ใหมากขึ้นหรือใหหนวยงานตางๆ สามารถเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม กรณีศึกษาท่ีใช

ควรเนนดานจริยธรรมมากกวาประเด็นท่ีผิดกฎหมายหรือวินัยโดยชัดเจน สําหรับ

วัตถุประสงคของเคร่ืองมือน้ีในการประเมินผลน้ันผูตอบอาจรูแนวคําตอบมาจากเอกสาร

ฉบับน้ีท่ีอาจไดเผยแพรไปแลวก็ไมเปนปญหาเพราะจะไดทราบวาผูถูกประเมินไดรับรูใน

เร่ืองดังกลาวน้ันมากนอยเพียงใด สําหรับเน้ือหาของคูมือน้ันผูทรงคุณวุฒิบางทานไดชวย

แกไขในแนวทางการปฏิบัติคอนขางมาก ซ่ึงนักวิจัยไดชี้แจงวาเปนขอความท่ีมาจาก

ประมวลจริยธรรมซ่ึงนาท่ีจะทดลองใชขอความดังกลาวน้ีไปกอน 

5) เครื่องมือชุดที่ 6: ขาราชการพลเรือน (สวนกลาง) และเครื่องมือ

ชุดที่ 7: ขาราชการพลเรือน (สวนภูมิภาค)  

  ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาอาจเพ่ิมเติมคําถามปลายเปดในขอคําถามประเด็น

จริยธรรมในแตละขอ ปรับแกขอความใหเหมาะสมเขาใจงาย  เพ่ิมเติมขอคําถามให

ครอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษา 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 5.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1) การขับเคลื่อนเชิงระบบ 

จริยธรรมท้ังระดับบุคคลและระดับองคการมีความสัมพันธอยางยิ่งกับ

ส่ิงแวดลอม การมุงเนนเพียงปจจัยภายในองคการเพียงอยางเดียวจึงอาจไมประสบ

ความสําเร็จเทาท่ีควร ดังน้ันการประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือนนอกจากจะพิจารณา

ระดับบุคคลและระดับหนวยงานของแตละสวนราชการแลวจะตองพิจารณาปจจัยแวดลอม

ท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรมดวย อาทิ คณะกรรมการจริยธรรม สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน การจัดการความรูเกี่ยวกับจริยธรรม เคร่ืองมือท่ีใชจึงควรตอง

ครอบคลุมปจจัยเหลาน้ีดวยเพ่ือใหการขับเคล่ือนจริยธรรมเปนไปท้ังระบบ 
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  2) การบูรณาการเขากับระบบที่เก่ียวของ 

ปจจุบันภาครัฐมีเคร่ืองมือการจัดการหลากหลายประเภทซ่ึงเปนการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีหนวยงานกลางจัดทําขึ้น การศึกษาพบวาแมวาขาราชการ

สวนใหญจะเห็นดวยในหลักการกับขอดีของเคร่ืองมือตางๆ แตสวนใหญเห็นวาเปนภาระ

ในการจัดทําเอกสาร ระบบ และการปฏิบัติใหครบถวนตามขอกําหนดของเคร่ืองมือการ

จัดการแตละชนิด อันเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหการนําเคร่ืองมือไปใชไมประสบความสําเร็จ

เทาท่ีควร สําหรับประเด็นท่ีเกี่ยวของกับจริยธรรมในปจจุบันพบวามีปรากฏอยูในเคร่ืองมือ

หลายชนิด อาทิ วินัยขาราชการ จรรยาขาราชการ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) ในหมวดการนําองคกรซ่ึงมีประเด็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลตนเองท่ีดี การ

ดําเนินการอยางมีจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมรวมท้ังหมวดการมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล อีกท้ังประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนยังกําหนดใหในการบรรจุ

แตงต้ัง เล่ือนเงินเดือน ยายหรือโอนขาราชการใหใชพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูน้ัน

พิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ เปนตน ดังน้ันมีความจําเปนในการบูรณาการ

ประเด็นจริยธรรมเขากับเคร่ืองมือท่ีมีอยูเพ่ือเชื่อมโยงระหวางเคร่ืองมือตางๆ เขาดวยกัน

จะชวยใหขาราชการเห็นความสัมพันธของเคร่ืองมือ และไมรูสึกวาเปนความซํ้าซอนของ

เคร่ืองมือแตละชนิดมากเกินไป 

  3) เครื่องมือเชงิบวก 

การประเมินผลเปนประเด็นออนไหวสําหรับผูถูกประเมิน โดยมักมองถึง

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับตนเองหากผลการประเมินท่ีไดไมดีหรือดีนอยกวาบุคคลอ่ืน เกิด

อคติกับระบบประเมิน และไมใหความรวมมือในการตอบคําถามอยางตรงไปตรงมา การ

ยกระดับจริยธรรมจะสําเร็จไดตองเกิดจากความตระหนักและความรวมมือของขาราชการ

พลเรือน ดังน้ันการจูงใจใหขาราชการรวมมือในการขับเคล่ือนจริยธรรมไดดีน้ันควรอาศัย

แนวคิดเชิงบวก (positive approach) แนวทางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการ

เต็มใจและภูมิใจตอการปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรม หนวยงานกลางจําเปนตองสรางกลไกท่ี

เชื่อมโยงกับระบบอ่ืนในเชิงบวก เชน การใหรางวัล หรือการชมเชยใหเปนท่ีประจักษ 

มากกวาเปนลักษณะของการจับผิดหรือเนนการลงโทษ ตามท่ีผูทรงคุณวุฒิหลายทานได

แนะนําซ่ึงเห็นวาจะเปนการทําใหเกิดความยั่งยืนในการสงเสริมจริยธรรมได 
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5.2.2   ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

  1) ความรับรูและเขาใจ 

แมจริยธรรมขาราชการเปนเร่ืองท่ีมีการกลาวถึงมานาน แตความรับรูและ

เขาใจท่ีถูกตองยังมีขอจํากัดเปนอยางมาก โดยเฉพาะการรับรูและเขาใจตามประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือนซ่ึงเพ่ิงมีผลบังคับใชในป 2553 ซ่ึงผลการทดสอบเคร่ืองมือใน

สวนภูมิภาคพบวา ขาราชการสวนใหญยังไมทราบวามีประมวลจริยธรรมขาราชการ     

พลเรือน จึงแทบไมทราบวารายละเอียดของจริยธรรมแตละขอเปนอยางไร ดังน้ันใน

ชวงแรกของการขับเคล่ือนจริยธรรมภาคราชการ (1-3 ป) จึงควรเนนการรับรูและความ

เขาใจตอประมวลจริยธรรมและวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง และวัดระดับการรับรูและเขาใจ รวมท้ัง

พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปอันเกิดจากการขับเคล่ือนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

หลังจากน้ันเม่ือปรากฏวาขาราชการสวนใหญรับรูและเขาใจเปนอยางดีแลวจึงมุงเนนการ

วัดผลในเชิงพฤติกรรม โดยใชขอคําถามท่ีเหมาะสมตามหลักพฤติกรรมศาสตรและ

จิตวิทยาตอไป 

  2) กลไกที่มีจริยธรรม 

แรงจูงใจ ความเชื่อถือและเชื่อม่ันในระบบจริยธรรมจําเปนตองอาศัยกลไก

การขับเคล่ือนท่ีมีจริยธรรม กลาวคือมีนโยบายท่ีชัดเจนและตอเน่ืองของผูบริหาร มีการ

คุมครองและประกันความเปนอิสระและเท่ียงธรรมของการปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรม มี

การติดตามสอดสองการใชบังคับ สงเสริมและยกยองผูปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรม มีการ

เผยแพรและปลูกฝงจริยธรรมใหเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง มีการประเมินผลการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรม หากกลไกและกระบวนการดังกลาวเปนท่ียอมจะเปนปจจัยชวยให

การขับเคล่ือนจริยธรรมประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

  3) การสื่อสาร 

การส่ือสารแกขาราชการในหนวยงานจะชวยสรางความรูสึกในการมีสวน

รวมเกี่ยวกับจริยธรรม หัวหนาหนวยงานควรส่ือสารแกทุกคนในหนวยงานตามความ

เหมาะสมของแตละหนวยงาน เชน e-mail จดหมายขาว อินทราเน็ต แผนพับ โปสเตอร 

สกรีนเซิฟเวอร การประชุมกลุม เน้ือหาในการส่ือสารควรประกอบดวย ทําไมความเขาใจ

เกี่ยวกับจริยธรรมถึงมีความสําคัญกับองคการ คุณคาของจริยธรรม แนวปฏิบัติท่ีพึงกระทํา 
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ทําไมจริยธรรมถึงมีความหมายแกขาราชการ ความรับผิดชอบตอภาครัฐ ชุมชน และเพ่ือน

รวมงาน ทําอยางไรท่ีจะพัฒนาจริยธรรมใหเหมาะสมกับหนวยงาน และจะติดตอขอขอมูล

หรือจะปรึกษาในเร่ืองดังกลาวไดท่ีใครบาง เปนตน การส่ือสารจะตองดําเนินไปโดยตลอด 

5.3 สรุป  

จากการรวบรวมแนวคิดและขอเสนอแนะตางๆ จากผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงขาราชการ

พลเรือนผานการสัมมนาและการสัมภาษณ ทางคณะผูวิจัยไดนํามาพัฒนาและปรับปรุง

เคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน โดยจําแนกออกเปนเคร่ืองมือ

ประเมินสําหรับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการขับเคล่ือนประมวลจริยธรรม รวมท้ังส้ิน 7 ชุด 

พรอมท้ังไดมีการตรวจสอบและวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือสังเคราะหเปน

ขอเสนอแนะในเชิงนโยบายและขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติในการนําเคร่ืองมือดังกลาวไปใชให

เกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผูเขารวมสัมมนากลุมผูทรงคุณวุฒิ 

“แนวทางการประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน” 

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 - 16.30 น.  

ณ หองประชุม 1 ชั้น 7 อาคารบุญชนะ อัตถากร  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

 ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1. พระอาจารยชายกลาง อภญิาโณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

2. พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร  

 

อดีตหัวหนานายตํารวจประจําราชสํานัก 

อดีตรองอธิบดีกรมตํารวจ 

3. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ ผูตรวจการแผนดิน                                                             

4. รศ.ดร.จุรี วจิิตรวาทการ ประธานศูนยสาธารณประโยชนและประชา

สังคม 

5. นางสาวนราทิพย พุมทรัพย  

 

ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลัง

แผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 

6. นายพฤทธิพงศ ศรีมาจันทร ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย  

ธนาคารแหงประเทศไทย 

7. นายอํามฤต  สวัสดิกุล 

 

ผูอํานวยการสวนจริยธรรมและวินัย 

กรมศุลกากร 

8. นางชมนาด พงศพนรัตน ท่ีปรึกษาระบบราชการ 

9. ดร.ปยวัฒน ศิวรักษ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

สํานักงาน ก.พ. 

10. นางนงลักษณ หอตระกูล ผูอํานวยการศูนยสงเสริมจริยธรรม 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  

สํานักงาน ก.พ. 

11. ดร.ขนิษฐา สารพิมพา สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  

สํานักงาน ก.พ. 
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คณะนักวิจัย 

 

 ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1. รศ.ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน หัวหนาโครงการวิจัย 

2. ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ นักวิจัย 

3. นายสุขยืน เทพทอง นักวิจัย 

4. นางสาวเยาวรัตน เกษมรัตน ผูชวยนักวิจัย 

5. นายอําพล วิบูลยศิริกุล ผูชวยนักวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิผูใหสัมภาษณ 

 

 ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

2. ดร.อมเรศ ศิลาออน 

 

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

และประธานกรรมการองคการเพ่ือการ

ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 

3. นายปรีชา วัชราภัย 

 

อดีตเลขาธิการ ก.พ. 

ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝายความม่ันคง 

4. นายประวีณ ณ นคร อดีตเลขาธิการ ก.พ. 

5. นายปราโมทย โชติมงคล ประธานผูตรวจการแผนดิน 

6. ศาสตราจารยศรีราชา เจริญพาณิช   ผูตรวจการแผนดิน 

7. พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ ์ สมาชิกวุฒิสภา 

8. นายพะนอม แกวกําเนิด ประธานกรรมการ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง

วัฒนธรรม 

9. รศ.ดร.โสภา (ชูพิกุลชยั) ชปลมันน  ราชบัณฑิต 

10. นายภิรมย  สิมะเสถียร 

 

กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

อดีตรองปลัดกระทรวงทองเท่ียว 

11. รองศาสตราจารยงามตา วนินทา

นนท 

 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12. รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

13. พ.ต.ท ดร. เกษมศานต โชติชาคร

พันธุ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ภาคผนวก ค 

รายช่ือผูเขารวมการสัมมนาขาราชการพลเรือน 

 

ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา 
 

 ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 

1. นายอนันต เหลาแชม 

 

เจาพนักงานประมงอาวุโส 

สํานักงานประมงจังหวัด 

2. นายวิจารณ เหลาธรรมย่ิงยง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

3. นายสันติ บุษบงทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

4. นายนิธิ อาจสมรรถ หัวหนากลุมงานวิชาการ 

สํานักงานบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 7 จังหวัด 

5. นางอัษฎาลักษณ อิทรกําแหง ณ ราช

สีมา  

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

สนง.สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

6. นางอุไร อมัติรัตนะ หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

7. นายวินัย ภูมิสุข 

 

หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

8. นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ สถิติจังหวัดนครราชสีมา 

สํานักงานสถิติจังหวัด 

9. นางขวัญลักษณ สิริภพอัมพร 

 

เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน 

สํานักงานสถิติจังหวัด 

10. นางรัตนา บุญยะผลานันท นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

จังหวัด 
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 ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 

11. นายสวาสดิ์ แสงบํารุง รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

12. นายสุดสวาท สรรเสริญ ผูบัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา 

จํากลางนครราชสีมา 

13. นายสมุทร การชะงัด นิติกรชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

14. นางสีนวล วงศพันธุ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

15. นายกิตติพงศ ตั้งอมรสถิต ผูอํานวยการ 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติลสิ่งแวดลอมจังหวัด 

16. นางนิตยา สายแวว  นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัด 

17. นายบุญเลิศ แกวจันทร ผูอํานวยการ 

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 

18. นายบุญมี ทองหม่ืนไวย ผูชวยทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด 

19. นางสาวพรทิพย คงบุญมี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด 

20. นางสํารวย เพื่อนประชาราษฎร เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด 

21. นายจุลกร เมืองแกว เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

สํานักงานบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 2 (ศรีราชา) 

22. นางจารุวัลย อุนพงษ นักวิชาการสรพพสามิตชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 

23. นางสาวธัญญพัฒน ไพศาลธนภัทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สํานักงานอุตสาหรกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
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ครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี 
 

 ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 

1. นายชูศักดิ์ ขมวิไล รองผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง  

ฝายวิศวกรรม 

สํานักงานบํารุงทางชลบุรีท่ี 2 กรมทางหลวง 

2. นายสาธิต ชนานพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชลบุรี 

3. นายจิราวัฒน จุลศิริวัฒนวงศ นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

4. นางณัญญาณี มาปาน ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 

5. นางสิรินาถ ยกเลื่อน ผูอํานวยการศูนยฝกอาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ 

ศูนยฝกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  

6. นางปรีดา อําภาผล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

ศูนยฝกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  

7. นายพงศศักดิ์ รัตนมังคลานนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

พิเศษ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 

8. นางสุพัตรา เทพเฉลิม สํานักงานขนสงจังหวัดชลบุรี 

9. นางสาวดวงตา กราพงษ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี 

10. นางสาวกรวิก ช.สรพงษ คลังจังหวัดชลบุรี 

สํานักงานคลังจังหวัดชลบุรี 

11. นายกองเกียรติ จันทรหิรัญ ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 12 

สํานักทางหลวงท่ี 12 

12. นายประสิทธิ์ ภูหงส ประมงจังหวัด 

สํานักงานประมงจังหวัดชลบุรี 

13. นายอมรรัตน สัตบุตร สถานสงเคราะหเด็กชายบานบางละมุง 

14. นายนิติ คงกรด ผูอํานวยการสํานักงาน 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานพัทยา 
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 ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 

15. นางจุไรรัตน วิริยะประกอบ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

16. นางสาวภัสนันท พวงเถื่อน อาจารย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

17. นายเจนวิทย นวลแสง อาจารย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

18. นางสาวนุกูล อิสสระทิพย ธนารักษพื้นท่ีชลบุรี 

สํานักงานธนารักษพื้นท่ีชลบุรี 

19. นางนพอนงค สุขสืบพงศ แรงงานจังหวัดชลบุรี 

สํานักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี 

20. นางรัตนาภรณ คัดธา นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานจัดหางาน 
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ครั้งที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก 
 

 ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 

1. นางจุฑาภรณ ปรีดาภิรมย  นักวิชาการคลังชํานาญการ  

สํานักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก 

2. นางวรัญญา คริสตรักษา นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ  

สวนตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 

สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6 

3. นางอุบลรัตน ราชแสนเมือง การคาภายในจังหวัดพิษณุโลก 

สํานักงานการคาภายในจังหวัดพิษณุโลก 

4. นางวันทนา จันทรเกตุ นักวิชาการแรงงาน ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จังหวัดพิษณุโลก 

5. นายอํานวย โพธินําแสง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 

6. นางจงรักษ เพ็งเดือน สรรพากรพื้นท่ีพิษณุโลก 

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีพิษณุโลก 

7. นายมนูญ นุกูลรัตน นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ 

สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

8. นายธวัช พุมนาค นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 

9. นางสาวลดาวัลย คลายสุวรรณ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

10. นายชัชชัย กรมชารี พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก 

11. นางสาวดรุณี แกวจินดา ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 

12. นายวิชัย เปยมลาภโชติกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 

13. นางอังคณา อินอน หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

พิษณุโลก 
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 ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 

14. นางนงลักษณ โพธิ์ทอง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

สํานักชลประทานท่ี 3 จังหวัดพิษณุโลก 

15. นางละออง ช่ืนฉอด นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพิษณุโลก 

16. นายสมสมัย แกวบุตรดี ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัด 

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก 

17. นางสาววลัยพร ชนกกําชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 

18. นายทนงศักดิ์ นิเวศนรังสรรค นักประชาสัมพันธชํานาญการ 

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก 

19. นางมานิตย อินทรประสิทธิ์ เจาพนักงานขนสงชํานาญงาน 

สํานักงานขนสงจังหวัดพิษณุโลก 

20. นางอทิตยา มีบึงพราว นักวิชาการฝกอบรมและวิชาชีพ 

ทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก 

21. นายอภินันท ศรียอดแกว นักทัณฑวิทยาชํานาญการ 

เรือนจําจังหวัดพิษณุโลก 

22. นายสุนทร รัชฎาวงษ ผูอํานวยการสวนวางแผนการใชท่ีดิน 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 

23. นายวัชรพล ศุภจักรวัฒนา อาจารย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

24. นางสาวอรอนงค เกตุวิริยะกุล งานสารสนเทศขอมูลพลังงาน 

สํานักวิชาการพลังงานภาค 9 

25. นางสาวลักษณะเลิศ เปรมปรีย นักวิชาการพาณิชย ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

26. นายชนิต ภูมิถาวร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

27. นางศิวาภรณ ภูสุวรรณ พัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย 
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ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

 ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 

1. นางสงบ วิทยา เจาพนักงานขนสงชํานาญงาน 

สํานักงานขนสงจังหวัดสุราษฎรธานี 

2. นางสาวกานตกมล ชมภูทอง 

 

แรงงานจังหวัดสุราษฏรธานี 

สํานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฏรธานี 

3. ดร.อนันต นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 

4. นางสาวธัญฑิกา ยืนสกุล เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน 

สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎรธานี 

5. นายสืบชัย หนูแกว นิติกรชํานาญการ 

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จังหวัดสุราษฎรธานี 

6. นายวิรัตน สมตน เกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี 

7. นายมนูญ ตันติกุล ประมงจังหวัดสุราษฎรธานี 

สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎรธานี 

8. นายสาคร จริตงาม นายชางโยธาอาวุโส 

แขวงการทางสุราษฎรธานี 

9. นางปรีดา ชาติวุฒิ ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร

ธานี 

10. นางอรนาฎย ดุษฎี นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

สํานักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎรธานี 

11. นายพิมล เพชรา นิติกรชํานาญการ 

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสุราษฎรธานี 1 

12. นายศิษฏ อินทรวัตร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

13. นางสาวรุงทิวา พันธุประทุม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 
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 ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 

14. นายจิรวุฒิ เพชรโชติ อาจารย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ.สุราษฎรธานี 

15. นายศักดา ขจรบุญ อาจารย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ.สุราษฎรธานี 

16. นพ.จรัสพงษ สุขกรี รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

17. นายบดินทรธร บัวรอด อาจารย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 

18. แพทยหญิงวิมล ชินกุลกิจนิวัฒน ประธานชมรมจริยธรรม 

โรงพยาบาลสุราษฎรธานี 

19. วาท่ีรอยตรีไพศาล บรรจุสุวรรณ* อาจารย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

เขตการศึกษาสุราษฎรธานี 

20. นายอภิวัฒน อายุสุข* อาจารย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

เขตการศึกษาสุราษฎรธานี 

*สัมภาษณเพิม่เตมิ 
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ครั้งที่ 5 สํานักงบประมาณ 

 

1. นางสาวชวนชม กิจพันธ 

2. นายวิศนุเวศ  เศวตนันทน 

3. นางสาวปยรัตน เต็มญารศิลป 

4. นางสาวฉวีวรรณ ตรีสุทธิวงษา 

5. นางสาวสุรวัฒนา ตริตรอง 

6. นางสาววัลยา  ธูปประดิษฐ 

7. นายถนัด  อัชฌากร 

8. นางสาวจิรนันท  ทานอย 

9. นางลัดดา  จันทรเอียด 

10. นายนอง  เจริญนาค 

11. นายศุภวุฒิ  อุษาจารุวิจิตร 

12. นางสาวปธอารี  แสงเดือน 

13. นางสาววริษา  รุมจิตร 

14. นางเรือนทิพย  รัตนราศรี 

15. นายฐานุพงศ  พงษพฤทธิรัชต 

16. นายเจษฎา  นิลขะ 

17. นางสาวนิภาเพ็ญ เสมรสุต 

18. วาท่ีร.ต.วิชิต  ขวัญมี 

19. นางสาววรุกา  กงประเวชนนท 

20. นายศัณสนะ  ธนศิลป 

21. นายธวัชชัย  กิจรัตนกุล 

22. นางอภิญญา  กะสีวัฒน 

23. นายบุญชู  ประสพกิจถาวร 

24. นางสาวชลลดา  แจงทนงค 

25. นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา 
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26. นายวรบุตร  วภักดิ์เพชร 

27. นายทศพร  ดิเรกสุนทร 

28. นายทัศนัย  ชํานาญศิลป 

29. นายธนาภัทร  เรืองศรี 

30. นางปราณี  ฤกษนิยม 
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ภาคผนวก ง 

สรุปความคิดเห็นการสัมมนาผูทรงคณุวุฒิ 

 

 จากการสัมมนากลุมและเปดใหมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตัวแทน

ผูเขารวมสัมมนาจากหนวยงานตางๆ ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็น

ตางๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ผูทรงคุณวุฒิ (พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร)   

เห็นวาแนวทางเร่ืองจริยธรรม กอนอ่ืนควรความเขาใจเร่ืองจริยธรรมท่ีใหตรงกัน

เสียกอน เพราะเม่ือยังเขาใจไมตรงกันก็ไมสามารถบอกไดวาจะประเมินอะไร รวมไปถึง

ตองสรางความต่ืนตัวในเร่ืองจริยธรรมใหเพียงพอเสียกอน หากมีการประเมินในขณะท่ียัง

ไมต่ืนตัว จะเทากับวาเปนการประเมินในขณะท่ีขาดความพรอม ท้ังน้ีเน่ืองจากเร่ือง

จริยธรรมในปจจุบันยังมีความสับสนอยูมาก อีกท้ังเห็นวาการประเมินจริยธรรมเปนเร่ืองท่ี

ยาก เพราะมีความเปนนามธรรมสูง ซ่ึงจะเปนรูปธรรมขึ้นมาไดก็ตอเม่ือมีการละเมิดในเชิง

พฤติกรรม เคร่ืองมือท่ีใชวัดจึงยากท่ีจะประเมินไดตรงกับความเปนจริง ในสวนของ

หลักเกณฑและตัวบงชี้ ตองใหมีความสอดคลองกับเคร่ืองมือและตองมีตัวบงชี้ท่ีชัดเจน

กอนจึงจะประเมินได  

โดยการพัฒนาตัวบงชี้จําตองมีกรอบซ่ึงเห็นวาในแตละหนวยงานควรมีการวาง

กรอบกันเองเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน รับรูขอบเขตรวมกันวาจริยธรรมคืออะไร และ

จะวัดอะไรยกตัวอยางเชนขาราชการจะตองมีจริยธรรมพ้ืนฐาน ซ่ึงจริยธรรมพ้ืนฐานของ

ขาราชการน้ันอาจใชหลักศีลธรรมของศาสนา เพราะเปนเร่ืองของความประพฤติดี

ประพฤติชอบ ซ่ึงสามารถวัดและประเมินในระดับพ้ืนฐานได เม่ือมีตัวบงชี้ในระดับพ้ืนฐาน

แลวจึงคอยขยับเปนจริยธรรมในระดับท่ีสูงขึ้นคือเปนจริยธรรมระดับองคการ ท้ังน้ีเห็นวา

จริยธรรมน้ันตองเร่ิมตนท่ีตนเองเปนหลัก โดยหัวหนาหรือผูบังคับบัญชาควรจะทําตัวเปน

แบบอยางใหกับผูใตบังคับบัญชาหรือลูกนองไดปฏิบัติตาม 
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ผูอํานวยการศูนยสงเสรมิและพัฒนาพลงัแผนดนิเชิงคุณธรรม                                           

(นางสาวนราทิพย พุมทรัพย)  

 เห็นวาในเร่ืองของการรับรูจริยธรรมของบุคคลควรจะใหมีความเขาใจท่ีตรงกัน 

โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองงานในหนวยงานของบุคคล ท่ีจะตองเขาใจวาตนเองมีหนาท่ีหรือ

ความรับผิดชอบอะไร และมีความสําคัญเพียงใด  

สวนการประเมินจริยธรรมน้ันตองแสดงใหเห็นถึงความชัดเจน ตองตอบคําถามให

ไดกอนวาการวางหลักเกณฑในแตละลําดับขั้นของสายงานในหนวยงานหน่ึงควรจะมีความ

แตกตางกันหรือไม เชน ในระดับของผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชาควรท่ีจะใชเกณฑ

เดียวกันหรือแตกตางกันมากนอยเพียงใด และเม่ือมีการประเมินเกิดขึ้นแลว หากผลท่ี

ประเมินมาผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาอยูในเกณฑท่ีตํ่าจะมีบทลงโทษหรือแนวทางปฏิบัติ

เชนไร อาจจะวัดจากกิจกรรมของแตละองคการซ่ึงไมควรท่ีจะใหมีเพียงการสงเสริม

จริยธรรมแคปละคร้ัง หรือทําในลักษณะเหมือนเดิมทุกป จะตองมีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิด

การพัฒนาและมีความกาวหนาอยางแทจริง หลังจากมีกิจกรรมแลวก็ตองมีกระบวนการ

วัดผลดวยวา เม่ือมีกิจกรรมแลวยังคงเกิดการละเมิดจริยธรรมหรือไม หากยังมีเกิดขึ้นก็

แสดงใหเห็นวากิจกรรมน้ันไมสัมฤทธิ์ผล หรืออาจจะใชวิธีการประเมินตนเองซ่ึงใหแตละ

คนประเมินวากอนมีประมวลจริยธรรมกับหลังมีประมวลจริยธรรมน้ันมีการพัฒนาขึ้นบาง

หรือไหม 

ผูตรวจการแผนดิน (นางผานิต นิติทัณฑประภาศ)    

 เห็นวาเร่ืองของจริยธรรมมีความเปนนามธรรมสูง และยังขาดความเขาใจท่ีตรงกัน 

โดยรัฐธรรมนูญไดกําหนดไววาตองมีการไตสวนหากมีการละเมิดจริยธรรมรายแรงและให

มีการจัดทําประมวลจริยธรรมขึ้น แตดวยความเขาใจท่ีไมตรงกัน โดยเฉพาะหนวยงาน

สวนทองถิ่นท่ียังตางคนตางทํา ทําใหมุมมองไมเหมือนกัน การประเมินกระทําไดยาก 
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 ดานความหมายของการประเมินจริยธรรมในทางพุทธศาสนาก็มีขอหามซ่ึง

สามารถนํามาใชวัดไดชัดเจน แตถาเปนเร่ืองท่ีไมมีบทบัญญัติ หรือเร่ืองของจิตสํานึก จะ

เปนเร่ืองท่ีกําหนดกรอบเคร่ืองมือไดยาก ไมมีแนวทางการกําหนด  

 นอกจากน้ียังมีความเห็นวาจริยธรรมไมควรมีสภาพบังคับ แตเม่ือรัฐธรรมนูญ

มุงเนนสภาพบังคับจึงกลายเปนเร่ืองของวินัยและเอาวินัยมาวัด โดยจัดใหมีคณะกรรมการ

จริยธรรมมาสอบสวนและเอากรรมการทางวินัยมาสนับสนุนซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมเหมาะสม และ

เปนเร่ืองท่ีคาบเกี่ยวกับวินัย สภาพบังคับกับขอพึงปฏิบัติก็ควรจะแยกกันใหชัดเจน เพ่ือ

ไมใหวินัยกับจริยธรรมมาซํ้าซอนปะปนกัน 

ผูแทนจากวัดพระราม 9 (พระอาจารยชายกลาง)    

 เห็นวาประเทศไทยยังมีความออนแอและไมม่ันคงดานจริยธรรม เม่ือพิจารณาถึง

ตัวประมวลจริยธรรมขาราชการแลวจะเห็นไดวาเปนเพียงแคนโยบายท่ีไมสามารถนํามา

ปฏิบัติไดอยางแทจริง ดังจะเห็นไดจากขาวสารท่ีมีปรากฎใหเห็นเกี่ยวกับขาราชการท่ีมี

สวนพัวพันกับคดีอาชญากรรม การทุจริต หรือผลประโยชนทับซอนตางๆ ซ่ึงแมจะมี

ความผิดแตก็ยากท่ีจะเอาผิดและลงโทษ ดวยเพราะไมมีศีลธรรมควบคูไป จึงตองมีการนํา

ศีลธรรมกลับมา ซ่ึงจําเปนตองใชวิธีการท่ีแตกตางหลากหลายและมีความเหมาะสมกับแต

ละบุคคล 

 นอกจากน้ี การสรางกรอบจริยธรรมจึงมีความจําเปน โดยตองมีการสรางกรอบ

หลายกรอบ เพ่ือใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตของบุคคลแตละกลุม เปรียบเทียบไดกับศีลของ

ภิกษุสงฆ สามเณรและฆราวาสท่ีมีขอกําหนดหรือกรอบท่ีแตกตางกัน จํานวนมากนอยของ

ศีลท่ีตองปฏิบัติเปนไปตามความเหมาะสมของแตละกลุม ซ่ึงในการสรางกรอบน้ันยังตอง

ยึดถือคานิยมทองถิ่นและตองทันตอเวลา ไมลาสมัยเน่ืองจากการละเมิดจริยธรรมมี

พัฒนาการไปไกลมาก เพ่ือแสดงใหเห็นวากรอบทางศีลธรรมมีความม่ันคงมากกวากรอบ

ทางกฎหมายท่ีจะยึดถือปฏิบัติตอไป 
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ประธานศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม (รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ)    

 เห็นวาไมควรมีการบังคับในเร่ืองของจริยธรรมขาราชการ แตเพ่ือใหการประพฤติ

ปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองอาจจําเปนจะตองมีการบังคับบาง อยางประมวลจริยธรรมท่ีใช

ในปจจุบันก็มีสภาพบังคับตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีโทษทางวินัย และเม่ือพิจารณาถึง

ประมวลจริยธรรมจะพบวาหากแยกเปนรายขอแลวจะเห็นไดวาบางขอเปนเร่ืองของ

จิตสํานึก บางขอมีบทบัญญัติทางกฎหมายท่ีชัดเจน เชน ขอท่ีเกี่ยวกับการจงรักภักดีตอ

ระบอบการปกครอง เปนตน  

 ในสวนของการประเมินจริยธรรมน้ันควรแบงออกเปนเฟส เน่ืองจากไมมีเคร่ืองมือ

ใดท่ีสรางขึ้นมาแลวสามารถใชไดแมนยําไปตลอด ตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหทัน

ตอยุคสมัยและเหตุการณ ส่ิงสําคัญคือตองปลูกฝงความเขาใจในเร่ืองจริยธรรมใหเกิดขึ้น 

ยกตัวอยางในตางประเทศน้ัน มีการใชวิธี partner ในเร่ืองจริยธรรม คือมีการใหการ

สงเสริม คอยเปนท่ีปรึกษาเวลาเกิดความสงสัยวาพฤติกรรมใดละเมิดหรือไมละเมิด

จริยธรรม จากน้ันเม่ือมีความรูความเขาใจมากขึ้นจึงจัดลําดับความเขมขนเพ่ิมขึ้น ลักษณะ

ท่ีเขาใชไมใชการบังคับแตเปนการสนับสนุน หากใชลักษณะไมบังคับเชนน้ีก็จะทําใหได

แนวทางท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับผูถูกประเมิน 

กฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมในปจจุบันมีการแบงออกเปนสองสวน คือ ตัวประมวล

กับจรรยาขาราชการ ซ่ึงอยางแรกท่ีตองทําในการประเมินคือ ตองวัดวามีกิจกรรม มีการ

สัมมนา มีการระดมคน ปรึกษากันภายใน เร่ืองจริยธรรมมากนอยเพียงใด มีใครทําหนาท่ี

เปนผูประสานงานกับสํานักงาน ก.พ.ท่ีดูแลกํากับเร่ืองจริยธรรมขาราชการ สวนอีกเร่ืองคือ 

ตรวจสอบวาคนในองคกรมีความรูพ้ืนฐานในระดับใด ซ่ึงอาจใชวิธีการสุมตรวจสอบก็ได 

เชน เขารูเร่ืองจริยธรรมมากแคไหน หรือเวลามีสัมมนาไดสงบุคลากรระดับใดไปเขารวม 

ส่ิงเหลาน้ีสะทอนถึงการใหความสําคัญกับเร่ืองจริยธรรมวามีมากนอยเพียงใด ซ่ึงในปแรก

การวัดอาจไดในระดับเดียว แตในปถัดไปจะเพ่ิมความซับซอนขึ้น ตัวชี้วัดจึงควรมีวิธีท่ี

ตางกันและมีความซับซอนในการสอบถามตรวจสอบเพ่ิมมากขึ้น 

 สุดทายเห็นวาหลักการขององคการสวนใหญจะมุงเนนแตสวนไดสวนเสียและ

ผลประโยชน โดยละเลยความเปนอยูขององคการ กลาวคือไมไดมองใหกวางหรือมอง
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สวนรวม ดังน้ันส่ิงท่ีองคการควรทําคือการปลูกฝงคานิยมจริยธรรม ใหเขาใจตรงกันและ

เห็นความสําคัญ โดยจัดกิจกรรมใหคนในองคการมีสวนรวม เปดโอกาสใหเกิดการรับรู 

รับทราบขอมูลขาวสารในการสงเสริมจริยธรรม 

ผูอํานวยการสวนจริยธรรมและวินัย กรมศุลกากร (นายอํามฤต สวัสดิกุล)    

 เห็นวาจริยธรรมมีลักษณะเปนนามธรรม หรือก็คือคุณธรรมท่ีอยูภายในจิตใจ เม่ือ

ผองถายออกมาเปนรูปธรรมจึงจะถือวาเปนจริยธรรม    

สวนในเร่ืองของการวัดจริยธรรมน้ัน หากวัดในเชิงพฤติกรรมตองอาศัยคนใกลชิด 

และตองมีการวัดซํ้าหลายคร้ังวาดีขึ้นหรือไม แตในลักษณะของสังคมปจจุบันเปนเร่ืองยาก

ท่ีจะไดผลท่ีเปนจริงเน่ืองจากมีความชอบสวนตัว ความเกรงใจซ่ึงกันและกัน หรือแมแต

เร่ืองของการกล่ันแกลงท่ีมีผลใหขอมูลท่ีออกมาถูกบิดเบียนไป อีกท้ังการประเมินใน

ปจจุบันก็มีมากมายจนกลายเปนเยอะเกินซ่ึงไมไดใหผลท่ีตรงกัน เคร่ืองมือแตละตัวท่ี

ตางกัน ตัวชี้วัดท่ีหลากหลาย ใหผลท่ีขัดแยงกัน ซ่ึงผลท่ีออกมาจึงไมสามารถเชื่อถือได

เทาใดนัก  

ในการสรางกรอบจริยธรรมน้ันมีความเห็นสอดคลองใหใชศีลหรือหลักศาสนามา

เปนตัวชี้วัด ซ่ึงเชื่อไดวามันสามารถวัดไดจริง เชน ศีลขอหน่ึง ท่ีหามฆาสัตวน้ันไมได

หมายถึงแคการฆากัน แตรวมถึงการเบียดเบียนชีวิตผูอ่ืน หรือศีลขอส่ี ก็ไมใชเพียงแคการ

หามพูดโกหกเทาน้ัน แตรวมถึงการพูดเพอเจอดวย เปนตน ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีใชกรอบ

ประมวลจริยธรรม ก็อาจเอาตัวประมวลมาวัดก็ได ในกรณีประเภทของหนวยงานยอยๆ 

อาจใชเคร่ืองมือน้ี เปนฉบับกลางและใหหนวยงานไปจัดทํากันเอง โดยใหเหมาะสมกับ

หนวยงานตนเองและใหหนวยงานของสํานักงาน ก.พ. เปนท่ีปรึกษาคอยวางแนวทางให 

เน่ืองจากองคกรยอยอาจจะขาดนักวิชาการในดานน้ี 
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ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ธนาคารแหงประเทศไทย (นายพฤธิพงศ ศรีมาจันทร)    

 เห็นวา จริยธรรมบางสวนน้ันเปนขอกฎหมายในตัว เปนขอวินัย และเปนจิตสํานึก 

จึงเห็นวาควรมีวิธีการในการปลูกฝงจริยธรรม เชน ใหหนวยงานมีวิสัยทัศน พันธกิจท่ีระบุ

ถึงการเสริมสรางจริยธรรม ซ่ึงตรงน้ีตองสรางวัฒนธรรมองคการเพ่ือผลักดันใหพันธกิจ

สําเร็จ ใหสมาชิกในองคกรเห็นภาพวาเขาควรปฏิบัติตัวอยางไร    

 ดังน้ันการมีคานิยมรวมซ่ึงจะปลูกฝงไดตองอาศัยการจัดกิจกรรม โดยการรวมกลุม

กันน้ันผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาจะตองเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม อีกท้ังในระดับ

โครงการท่ีมีความแตกตางกันก็ควรท่ีจะตองมีกิจกรรมดานจริยธรรมท่ีแตกตางกันตามไป

ดวย 

ที่ปรึกษาระบบราชการ (นางชมนาด พงศพนรัตน)    

 ไดเสนอแนะวากลไกในการประเมินจริยธรรมน้ัน ควรแบงออกเปนเฟส เฟสแรก

เพ่ือดูความเขาใจกอน เฟสตอมาอาจนําหลักจรรยามาใชประเมินกอน แลวคอยพัฒนา

ตอไป ซ่ึงอาจดึงกรอบความโปรงใสจาก TMQA มาใชกอนได เพ่ือใหมีความเปนรูปธรรม

ชัดเจนในเบ้ืองตน   นอกจากน้ียังไดยกตัวอยางวา ขาราชการบางคนยังไมเขาใจวาการ

กระทําท่ีตนไดทําน้ันผิดจริยธรรมอยู ซ่ึงก็มีอยูในประมวลจริยธรรม ดังน้ันจึงเห็นวาควรจะ

มีการประเมินแยกเปนเฟสเพ่ือวัดความรูความเขาใจกอน 
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ภาคผนวก จ 

สรุปประเด็นการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

 

จากการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาแนวทางและ

เคร่ืองมือในการประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

รองศาสตราจารยงามตา วนินทานนท                                                                                     

(สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ)  

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2553 เวลา 10.30-12.00 น. 

 

1) ความคิดเห็นเก่ียวกับประมวลจริยธรรม 

• มีความซํ้าซอน และมีขอบขายกวางเกินไป 

• ไมชัดเจนและไมไดระบุถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีควรหรือไมควร

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

2) แนวทางการประเมินจริยธรรม 

• การประเมินตองมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 

• ตองมีเกณฑท่ีเปนมาตรฐานและเชื่อถือได  

• เกณฑแตละเกณฑตองนําไปวัดกับหนวยอ่ืนๆ ไดอยางแมนตรง 

3) ขอสังเกตุ/ขอเสนอแนะอื่นๆ 

• ตองทําความเขาใจถึงปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมกอน 

ซ่ึงสวนใหญจะเปนปจจัยภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา เม่ือเขาใจแลวจึงจะทราบไดวาตอง

พัฒนาหรือสงเสริมอยางไรตอไป 
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พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์   (สมาชิกวุฒิสภา แบบสรรหา ภาควชิาชีพ)   

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2553 เวลา 11.00 -12.00 น.   

ณ หองรับรองสมาชิกวุฒิสภา อาคาร 2 รัฐสภา 

 

1) ความคิดเห็นเก่ียวกับประมวลจริยธรรม 

• ความเขาใจในเร่ืองจริยธรรมยังไมตรงกัน กอใหเกิดความสับสนใน

การตีความ หรือนําไปประพฤติปฏิบัติจริง 

• จริยธรรมไมใชเร่ืองของการบังคับแตเปนส่ิงท่ีไมตองมีการบอกกลาว 

เปนส่ิงท่ีบุคคลตองพิจารณาเองวา เม่ืออยูในสถานท่ีหรือสถานการณหน่ึง ควรปฏิบัติตน

อยางไร เชน เม่ือมาท่ีหองรับรองของสภา ควรพูดเสียงเบา ซ่ึงตรงกับเร่ืองของมารยาท 

• จริยธรรมจะไมมีบทลงโทษรุนแรง แตมักเปนบทลงโทษทางสังคม 

เชนเดียวกับคนท่ีไมมีมารยาท จะไมมีการลงโทษทางวินัยหรืออาญา แตจะไมไดรับการ

ยอมรับในสังคม เชน เม่ือกระทําความผิดตอจริยธรรมวิชาชีพ ก็จะถูกยึดใบอนุญาต  

• รัฐธรรมนูญ เขียนบทลงโทษคนละเมิดจริยธรรมเปนความผิดวินัย 

อาจทําใหเกิดความสับสน 

• ควรแยกเร่ืองวินัยออกจากจริยธรรม 

• การเขียนประมวลจริยธรรมของเปนเร่ืองของ “ควร” และ “ไมควร” 

ซ่ึงตองระบุเปนลักษณะพฤติกรรมท่ีชัดเจน สามารถเขาใจและปฏิบัติตามไดทันที หาก

เขียนเปนเชิงกฎหมาย บุคคลจะไมอาน 

• จริยธรรมเปนส่ิงท่ีเหนือกวาวินัย แตตํ่ากวาคุณธรรม คุณธรรมถือ

เปนส่ิงสูงสุด  

• จริยธรรมไมไดอยูในกฎทุกเร่ือง แตอะไรท่ีอยูนอกเหนือกฎ หาก

กอใหเกิดความบกพรอง ก็ถือเปนจริยธรรม 

• จริยธรรมจะขึ้นอยูกับสังคมแตละสังคม เร่ืองบางเร่ืองสังคมหน่ึงบอก

วาทําไดแตสังคมหน่ึงอาจจะมองวาไมควรทํา 
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2) แนวทางการประเมินจริยธรรม 

• การประเมินกระทําไดยาก เน่ืองจากตัวจริยธรรมหรือตัวประมวล

จริยธรรมไมมีความชัดเจน 

• ตองตอบคําถามใหไดกอนวาวัตถุประสงคของประมวลจริยธรรม

จริงๆ แลวคืออะไร เพ่ือใหสามารถวัดไดตรงตามเจตนารมยของประมวลจริยธรรม 

• การประเมินควรประเมินเปน 4 ระดับ คือ ระดับการรับรู ระดับความ

เขาใจ ระดับการนําไปสูการปฏิบัติ และระดับการพัฒนาสูนิสัย 

3) ขอสังเกต/ ขอเสนอแนะอื่นๆ 

• ควรทําการประเมินหัวหนาสวนราชการกอน และแบบสอบถามควร

ออกแบบใหวัดความเขาใจ รวมถึงการนําไปปฏิบัติได อีกส่ิงหน่ึงท่ีควรประเมินก็คือ 

หนวยงานมีการกลาวถึงประมวลจริยธรรมกี่คร้ังในรอบป หรือกลาวถึงสาระบอยแคไหน 

ปรีชา วัชราภัย (อดีตเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ) 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30-9.30 น. 

 

1) ความคิดเห็นเก่ียวกับประมวลจริยธรรม 

• นับเปนจุดเร่ิมตนท่ีดี หากมีการเผยแพรอยางท่ัวถึง ซ่ึงจะปฏิบัติ

หรือไมน้ันก็อาจเปนการบอกสถานะทางจริยธรรมของขาราชการ 

• ชวยใหเกิดเปนคานิยมท่ีตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรม 

• หลายประเด็นในประมวลจริยธรรมมีลักษณะท่ีทําไดยากเชนในขอ 5 

ของประมวล เร่ืองการแยกความสัมพันธสวนตัวกับพวกพองหรือพรรคพวกออกจากหนาท่ี

การงาน ซ่ึงขัดกับวัฒนธรรมและสังคมไทย 

 

2) แนวทางการประเมินจริยธรรม 

• ควรมีการวัดระดับความโปรงใสท่ีสามารถอิงกับเกณฑการประเมิน

ของ Transparency International แตควรปรับตัวชี้วัดและเกณฑมาใชในการประเมิน

บุคลากรของหนวยงานขาราชการพลเรือน 
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• ตัวชี้วัดบางอยางเปนตัวชี้วัดในระดับองคการใหพยายามปรับมาให

สอดคลองกับการวัดในระดับบุคคล 

• ตัวชี้วัดควรสะทอนภาพการวัดในระดับนานาชาติท่ีมาประเมิน 

โดยเฉพาะเร่ืองความโปรงใสของประเทศ  

นายประวีณ  ณ นคร (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน) 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553  ณ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ      

พลเรือน 

1) ความคิดเห็นเก่ียวกับประมวลจริยธรรม 

• ไมเห็นดวยกับรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติใหเร่ืองจริยธรรมเปนเร่ือง

เดียวกับวินัย 

• จริยธรรมเปนหลักพึงปฏิบัติ ซ่ึงมีการเรียกแตกตางกันไปในแตละ

กลุม ถาเปนฆราวาส จะเรียกวาศีลธรรม ถาเปนวิชาชีพจะเรียกวาจรรยาบรรณ ขาราชการ

จะเรียกวาวินัย ซ่ึงแตละอยางก็จะมีสภาพบังคับไมเหมือนกัน 

• จริยธรรมเปนเร่ืองท่ี ”พึง” ปฏิบัติ หากกําหนดใหมีบทลงโทษอาจ

กอใหเกิดความสับสน เน่ืองจากถาจะใหมีบทลงโทษตองใชคําวา “ตอง” 

• การรวมเร่ืองของศีลธรรม จรรยาขาราชการและวินัยเขาดวยกันทํา

ใหประมวลจริยธรรมมีขอบเขตกวางมาก จนยากจะปฏิบัติตามได 

2) แนวทางการประเมนิจรยิธรรม 

• การวัดจริยธรรมจะตองสะทอนใหเห็นถึงจิตสํานึก หากวัดเฉพาะท่ี

การกระทําจะกลายเปนเร่ืองของวินัย 
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• การเอาเร่ืองของจริยธรรม ศีลธรรมและวินัยมารวมกัน จะทําใหเกิด

ปญหาการวัดเชน ดื่มเหลาหลังเลิกงาน แตเดิมอาจผิดศีลธรรมแตไมผิดวินัย หากวัดตาม

ประมวลถือวาผิดวินัยดวย เน่ืองจากรัฐธรรมนูญกําหนดใหการฝาฝนประมวลจริยธรรม

เปนความผิดวินัย 

3) ขอสังเกตุ/ขอเสนอแนะอื่นๆ 

• การจะวัดการรับรูหรือความรูในตัวประมวลพอกระทําได แตหากจะ

วัดถึงระดับจิตสํานึกอาจตองใชหลักจิตวิทยาเขามาชวย เพราะถาไปวัดเฉพาะพฤติกรรม

คงผิดประมวลหมดทุกคน 

นายภริมย สมิะเสถียร  (กรรมการพิทักษระบบคณุธรรม) 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ สํานักงาน ก.พ. (ถ.

พิษณุโลก) 

1) ความคิดเห็นเก่ียวกับประมวลจริยธรรม 

• เม่ือเกิดปญหา ภาครัฐมักนิยมออกกฎหมายออกมาบังคับ 

• ไมมีอะไรใหม เชน ความโปรงใส ความรับผิดชอบ ฯลฯ 

• ควรเปนเพียงกรอบพึงประพฤติ ส่ิงใดควรทํา ส่ิงใดไมควรทํา 

• ไมควรมีมากขอ 

• มีความซํ้าซอนกับกฎหมายอ่ืนๆ (กฎหมายเกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรมในภาครัฐปจจุบันคอนขางม่ัว) 

• ควรมีการกําหนดรายละเอียดในบางขอเกี่ยวกับจริยธรรม เชน การ

ผิดกฎหมาย การผิดศีลธรรม 

• ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ หลายขออาจไมมีสภาพบังคับ 
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2) แนวทางการประเมินจริยธรรม 

• ไมเห็นดวยกับการวัดแบบ likert scale การวัดวาใครมีจริยธรรมมาก

นอยกวาใครจะไมไดขอเท็จจริง 

• ไมเปนดวยกับการประเมินเชิงคุณภาพโดยเขียนวาตนเองเหมาะสม 

หรือไมเหมาะสมอยางไร 

• ไมเห็นดวยกับการประเมินผลระดับบุคคล และประเมินตนเอง 

• ไมควรเพ่ิมภาระใหหนวยงานอีก ท้ังระดับผูบังคับบัญชา และ

บุคลากร 

• ควรวัดจากผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับองคการ หรือ

พฤติกรรมของหนวยงาน โดยดจูากสถิติตางๆ เชน จํานวนขอรองเรียน สถิติการผิดวินัย 

ฯลฯ 

• การวัดสถานภาพการรับรูจริยธรรมมีความเปนไปได และเหมาะสม 

หลังจากน้ันเปนการเนนใหความรูความเขาใจ ถึงการปฏิบัติและคานิยม 

3) ขอสังเกต/ ขอเสนอแนะอื่นๆ 

• ตัวอยางการขับรถฝาไฟสม-แดง ไมมีสภาพบังคับ ไมมี social 

sanction 

• ควรวัดระดับของ social sanction ดวย 

• ควรทบทวน TOR ของนักวิจัย วาไมควรมีการประเมินจริยธรรม

ระดับบุคคล 
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นายปราโมทย โชติมงคล (ประธานผูตรวจการแผนดิน)                                                          

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.00 -14.00 น.                                                

ณ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

1) ความคิดเห็นเก่ียวกับประมวลจริยธรรม 

• ประมวลจริยธรรมประกอบดวย 3 สวนใหญๆ ไดแก มาตรฐาน

จริยธรรมต้ังแตขอ 3 ถึงขอ 12  กลไกท่ีจะบังคับใหมีการปฏิบัติ และบทลงโทษ  

• ประเด็นจริยธรรมควรแตกตางตามบริบทโดยเฉพาะลักษณะงานของ

หนวยงาน เชน งานศาลก็จะเนนเร่ืองความยุติธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต มากกวา

หนวยงานประเภทใหบริการประชาชนโดยท่ัวไป 

• ระดับการประพฤติผิดทางจริยธรรมตองพิจารณาถึงความคาดหวัง

ของสังคมดวย เชน ผูบริหารควรมีระดับความเครงครัดมากกวาผูใตบังคับบัญชา หรือ

อาชีพท่ีควรเปนแบบอยางก็ควรไดรับการประเมินในระดับความเขมขนท่ีแตกตางกัน  

2) แนวทางการประเมนิจรยิธรรม 

• แนวทางแรกอาจจะประเมินจากสาระสําคัญของประมวลก็ไดวา

บุคคลมีความรูความเขาใจเพียงใด และดูการสนับสนุนจากหนวยงานดวย โดยดูขอเท็จจริง 

เชน ผูบริหารใสใจในเร่ืองประมวลหรือไม มีการสงเสริม รณรงค บอกกลาว บรรจุใน 

website มีคูมือ มีการประเมิน มีกิจกรรมสงเสริมตามประมวลจริยธรรมหรือไม 

• อีกแนวทางหน่ึงอาจจะเก็บสถิติวาหลังจากมีประมวลแลววามีการฝา

ฝนมากนอยเพียงใด เพ่ือเยียวยาแกไข และอาจเปรียบเทียบกับหนวยงานท่ีไมคอยถูก

รองเรียนวาทําไม 

• การวัดควรแบงเปนระยะเวลา 1 ป  2 ป หรือ 3 ป 
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• การวัดหรือการประเมินควรทํากับบุคคลท่ีสัมผัสกับผูถูกประเมิน ไม

ควรประเมินตนเอง เชน ผูรับบริการ ผูใตบังคับบัญชา หรือเพ่ือนรวมงานในลักษณะ 360 

องศา 

• การประเมินอาจทําเปนระดับ เชน ระดับแรกการรับรูวามีประมวล 

ระดับสองความเขาใจ  ระดับสามความตระหนัก ระดับส่ีการปฏิบัติไดหรือไมได รวมท้ัง

สาเหตุ 

3) ขอสังเกต/ ขอเสนอแนะอื่นๆ 

• ผูบริหารควรถูกประเมินท้ัง 10 ขอ และมีความเครงครัดกวา

ผูใตบังคับบัญชา 

• ในระยะแรกสําหรับองคการตางๆ บุคลากรควรถูกประเมินในหัวขอท่ี

สําคัญกอนโดยเฉพาะประเด็นท่ีเปนจุดรวมของทุกหนวยงาน  

ศาสตราจารย ดร.โสภา ชปลมนัน (ราชบัณฑิต)                                                           

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-14.30 น. 

1) ความคิดเห็นเก่ียวกับประมวลจริยธรรม 

•  ประมวลจริยธรรมเปนหลักการท่ีดี แตปฏิบัติยาก โดยควรเขียนใหมี

ความยืดหยุนมากกวาน้ี เชน ในขอ 3 (1) ท่ีเขียนถึงขาราชการตองปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอยางตรงไปตรงมา ควรเปดกวางใหมีความยืดหยุนปรับใชกับสถานการณได

มากกวาจะเปนการบังคับหรือส่ัง เชนอาจเขียนวาการปฏิบัติดวยความถูกตองและเปน

ธรรมเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งของผูท่ีเปนขาราชการพลเรือน ซ่ึงการเขียนลักษณะดังกลาวจะ

จูงใจใหคนปฏิบัติมากกวา 

• การเขียนจริยธรรมใหระมัดระวังคําวา “ไม” “หาม” เหมือนเปนการยั่ว

ยุใหทําในทางตรงขามมากกวาจะปฏิบัติตาม 
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• ตัวประมวลควรมีลักษณะของการขอรองใหทํามากกวาส่ังหรือบังคับ  

• ตัวประมวลจริยธรรมใชคําศัพทท่ีมีความหมายสูงเกินไป คือไม

สามารถปฏิบัติไดจริงหรือปฏิบัติตามไดยาก  

• อยาหวังผลของประมวล 100% และถาหากใหเลือกทํากอนในระยะ

เร่ิมตนเปนพ้ืนฐานในปแรกๆ ควรประเมินจากขอ 3, 4, 8, 10 และขอ 12 กอนโดยมี

ตรรกะวา ขอ 3 เหมือนใหมีหลัก ขอ 4 มีจิตสํานึก ขอ 8 มีการปฏิบัติและมีเร่ืองของความ

เท่ียงธรรม ขอ 10 ก็เปนการสรางเปาหมาย ซ่ึงอาจมีตัวชี้วัดดานจริยธรรม และขอ 12 ก็

เปนแบบอยางท่ีดีกับประชาชน และสะทอนการครองตนเปนคนดี ซ่ึงจะทําใหเกิดศรัทธา

ของประชาชนท่ีมีตอขาราชการ 

2) แนวทางการประเมนิจรยิธรรม 

• ควรหาจุดรวมของผูเชี่ยวชาญแตละคนกอน ประเด็นใดท่ีมีความ

สอดคลองใหนํามาใชสรางเปนเคร่ืองมือ 

• แบบวัดควรถามออม มีการยกตัวอยางคํากลอน เชน “ทําดีไดดี มีท่ี

ไหน ทําชั่วไดด ีมีถมไป” ทานคิดวาทานยอมรับหรือไมในสถานการณปจจุบัน แลวไปดูวา

เขากับประมวลจริยธรรมขอใด 

• เกณฑการประเมินก็อาจวัดในเร่ือง (1) ความรูความเขาใจ และความ

ตระหนัก (2) การปรับเปล่ียนคานิยมท่ีเปนเชิงลบ และ (3) ขั้นการปฏิบัติในทุก

สถานการณ นอกจากน้ี ควรถามผูเชี่ยวชาญวาประมวลท่ีมีอยูขาดเร่ืองอะไรเพ่ิมเติม 
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นายพะนอม แกวกําเนิด                                                                                                               

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00-12.00 น. 

 1. ความคิดเห็นเก่ียวกับประมวลจริยธรรม 

จากการสัมภาษณทานอาจารยพะนอม แกวกําเนิด ทานไดใหความเห็นตอประเด็น

ประมวลจริยธรรมของสํานักงาน ก.พ. วามีสาระบางตัวไมชัดเจน ทําใหปฏิบัติยากหลาย

ขอตอเน่ือง และหยุดชะงัก เพราะอาจมีผูทักทวง และจริยธรรมระบุใหตองหยุดกระทําการ

และสงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย จริยธรรมขอน้ีอาจารยพะนอมให

ความเห็นวา ควรเขียนใหสามารถดําเนินงานไดโดยใหทบทวนแนวทางปฏิบัติและเสนอ

หรือปรับแนวทางปฏิบัติกอน 

ในขอ 3(2) ในทางปฏิบัติเม่ือเห็นคนฝาฝนเราก็อาจไมกลา เพราะบางคร้ังไม

ชัดเจน ชี้ชัดไมได ขาดหลักฐานพยาน และยากตอการตัดสินใจวาผิดหรือไม ดวยความ

ยาก จึงมีโอกาสท่ีจะไมปฏิบัติตาม อาจารยพะนอมใหขอเสนอวา ควรจัดทําคูมือประกอบ 

เชน ยกตัวอยางกรณีศึกษา (case) ท่ีเคยมีปญหาหรือคิดวานาจะมีปญหา หรืออาจมอง

ประเทศอ่ืนๆ ในประเด็น 1) การดูแลเร่ืองจริยธรรม 2) การบังคับใช และ 3) การชมเชยให

รางวัล 

ขอ 5 ใหเติมคําวา เหนือกวาประโยชนสวนตนและพวกพอง 

ขอ 5(1) ไมสมบูรณในสวนของวลีท่ีวา “เพราะชอบหรือชัง” เพราะการใหคุณให

โทษ อาจเกิดจากอคติ ความกลัว หูเบา ลุมหลง 

ในขอ 6(1) ยังไมกระชับ ตรงวลี “เวนแตใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตาม

ประเพณี” (แตอาจใหตอนงานศพ 80 ลานบาท) เปนตัวอยางท่ีทําได หรือใหตอนประสบ

ภัย ซ่ึงเปนการใหอยางมีส่ิงแอบแฝง ดังน้ันควรมีคูมือและเอกสารแนบในการปฏิบัติให

ชัดเจน 
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ขอ 7(2) การใหผูใตบังคับบัญชาทักทวงเปนลายลักษณอักษร ขอน้ีจะปฏิบัติยาก 

อาจทําเพียงการทําบันทึกเพ่ือทบทวนคําส่ัง เพ่ือใหนุมนวลขึ้น เม่ือเกิดมีการฟองรองก็

นํามาใชเปนหลักฐานวาไดทัดทานแลว 

ขอ 7(3) ในทางปฏิบัติทําไดยาก ท้ังในประเด็นท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงบางคร้ัง

ยากตอการตีความ และแมแตขาราชการระดับสูงก็ยังไมกลา 

ขอ 7(7) กฎหมายบางอยางไมเปนธรรม ตองรีบปรับ ทบทวน อะไรท่ีขัดตอสิทธิ

มนุษยชน หรือใหทุกหนวยงานต้ังคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงทีละกรม 

ท่ีทําใหเกิดผลดี ผลเสีย และ/หรือ หากขาดกฎหมายท่ีดีก็ควรพิจารณาสรางกฎหมาย

ขึ้นมาเพ่ิมเติม 

สําหรับในขอ 8 น้ัน วินิจฉัยยาก ในเร่ือง “ความเปนกลางทางการเมือง” โดยเฉพาะ

ปจจุบันทําใหคนปฏิบัติไมได 

ขอ 8(1) เปล่ียนคําวา “หรือ” เปน “และ” ความเปนจริงวินัยกับจริยธรรมแยกกันไม

ขาดมีสวนท่ีซอนกันอยู 

ขอ 8(2) ในเร่ือง “สิทธิเสรีภาพของบุคคล” ความเปนจริงจะเทาเทียมเฉพาะ

พ้ืนฐานเทาน้ัน แตตามหนาท่ีสิทธิของแตละคนก็จะมีตามบทบาท 

สิทธิตามหนาท่ีตองมาดวยกันคือ เม่ือมีสิทธิ ก็จะมีหนาท่ีอะไร เชน รปภ. มีสิทธิ

ตรวจคน เม่ือใชสิทธิจะมีหนาท่ีตรวจคน 

ขอ 8(3) มีคําวา “เวนแต” มีไดแตตองอธิบาย เชน การเขียนภาพ กลอนวาเบ้ืองสูง 

ก็จะถูกหามมิใหใชสิทธิในการสอบเขาเรียนของนักเรียนคนหน่ึง  

ท้ังน้ีในหลายประเด็น เชน “ความจงรักภักดี” เปนส่ิงท่ีพิสูจนยาก 

ขอ 8(4) ละเวนการใหสัมภาษณท่ีอาจทําไดยาก เชน ในเร่ืองความเปนกลาง เวน

แตตามหลักวิชาการ ซ่ึงอาจใชเปนขออาง 
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ในขอ 11 นาจะมีบทยอยกวาน้ี คําวา “ยึดม่ันในการปกครอง” คําวา “ยึดม่ัน” ตอง

ตีความ อาจตองทําใหชัดเจน เชน มีสวนรวมในกิจกรรม เชน เลือกผูแทนตางๆ  

ในขอ 12(1) ไมละเมิดหลักศีลธรรม ไมทําในส่ิงท่ีศาสนาหาม 

• หลักของศีลธรรม นาจะเปนองคประกอบท่ีมีท้ังขอหาม แตยังขาดขอ

ปฏิบัติ (มี Don’t แตขาด Does)  

• กรณีท่ีใชศาสนาเปนตัวกําหนดหลักจริยธรรม อาจทําไมได และบางขออาจ

ขัดกับหลักศาสนา เชน การดื่มสุรานอกเหนือเวลางาน 

ขอ 12(2) การควบคุมผูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรมอยางเครงครัด ควร

ระบุเลยวา มี 1) การตักเตือนใหคําแนะนํา 2) การฝกอบรม 3) การติดตามควบคุม และ 4) 

ยกยองเชิดชูเกียรติ 

2. ขอเสนอแนะตอจริยธรรมในภาพรวม 

1) ควรประกอบดวย 3 สวน ไดแก (1) ตอตนเอง (2) ตอหนาท่ี ซ่ึงสํานักงาน 

ก.พ. ไดเนนในฉบับน้ี และควรมี (3) เนนสังคมและชุมชน ประเทศชาติ ควรมีการมีสวน

รวมในหนาท่ีตอผูอ่ืนสังคม หรือบานเมืองใหมากขึ้น 

2) ควรสรางบรรยากาศใหมีการอยูรวมกันท่ีอบอวลดวยความรักความอบอุน 

และอาศัยหลักการมีสวนรวม หรือธรรมาภิบาล มิฉะน้ันสังคมก็จะเกิด Frustration 

ขาราชการไดรับการยกยองชมเชย และอาศัยหลัก Emotional Needs หลักของความ

เมตตาเปนหลักท่ีชวยคํ้าจุน เชน ครูตองมีเมตตากอนใหความรู ใหความรักกอนใหความรู 

3) ในแงพุทธศาสนา อาจนํามาใช ศีล สมาธิ ปญญา อันมีความหมายดังน้ี 

ศีล หมายถึง รูวาอะไรดี อะไรชั่ว ทําดี ละชั่ว 

สมาธิ หมายถึง สติ การระงับทําใจใหบริสุทธิ์และสงบ 
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ปญญา คือ ส่ิงสําคัญ เพราะเปนเร่ืองกระบวนการคิดท่ีจะเลือกทางปฏิบัติท่ี

ดีงาม ซ่ึงสภาพปจจุบัน มีปญหาในการใชปญญา เชน เจานายส่ังใหทํา แตมีความเส่ียงติด

คุก เราจะเลือกอยางไร 

หรืออาจจะเจอเหตุการณ เชน แมจะตายอยูโรงพยาบาล จําเปนตองใชเงิน 

2 แสนบาทในการรักษา บังเอิญเจอเงินจะตัดสินใจอยางไร น่ีคือตัวอยางของความขัดแยง

ในจริยธรรมระหวางความกตัญูกับความถูกตองชอบธรรม หรือทาจะเลือกอะไรระหวาง 

ความดี หรือพวกพอง 

 3. แนวทางการประเมินจริยธรรม 

สําหรับแนวทางการประเมินอาจารยพะนอม ใหแนวทาง ซ่ึงอาศัยหลักคิด

พ้ืนฐานของการแกปญหา ซ่ึงคือแนวทางท่ีทําใหเกิดปญญา ดังน้ี 

1) ทําใจใหเปนกลาง ไมโกรธ ไมโลภ ไมหลง ไมมีโทสะ โมหะ 

2) คิดแกปญหา ตอง identify วิเคราะหสาเหตุ 

3) กําหนดเปาหมาย 

4) กําหนดทางเลือก ทางปฏิบัติหลายทาง เชน เงินไมพอใชจะทําอยางไร 1, 

2, 3,… เปนตน 

5) ประเมินทางเลือก ความเปนไปได ผลกระทบ ขอดี ขอเสีย เชน ถารับงาน

ตามเจานายจะมีความเส่ียงในการติดคุก 

6) เกิดปญญาหาคําตอบดวยตนเองโดยตัดสินใจ 

จากหลักดังกลาว อาจารยพะนอม จึงเสนอแนวทางการประเมิน 5 รูปแบบท่ีตอง

ทําท้ัง 5 รูปแบบ ไดแก 
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การประเมินแบบที่ 1 (ใหดูประมวลประกอบ) 

1.1 การใหแสดงความคิดเห็น ผลดีหรือผลเสีย จากการปฏิบัติหรือไม

ปฏิบัติ มองในแงดีและในแงเสียวาอะไรมีมากกวากัน (สะทอนความรู ความเขาใจ และ

ความตระหนัก) 

1.2 การแกปญหาจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ และถามวาจะแกปญหา

น้ีอยางไร ถาเห็นดวย ถามตอวาจะพิจารณาตนเองใหดีขึ้นไดอยางไร 

1.3 ลองใหยกตัวอยางดู ท้ังในแงบวกและแงลบ เชน ไมใชขอมูลท่ี

ไดมาจากการทํางานหาผลประโยชน เชน รูวาถนนตัดผาน รูตําแหนง รูแนวโนมอัตรา

แลกเปล่ียนเงิน 

การประเมินแบบที่ 2 (ใหดูประมวลประกอบ) 

ใหวิเคราะหเหตุและผล ในแตละขอ ทําไมถึงตองมีการกําหนดขอดี และผล

ถาทําตามน้ีจะไดอะไร ใครวิเคราะหไดมากก็จะเห็นแนวปฏิบัติได (มองมุมกลับ) 

การประเมินแบบที่ 3  

นําผลกระทบท่ีเกิดขึ้นวามีผลกระทบตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นนําผลกระทบมา

โยงกับการประพฤติหรือไมประพฤติในขอตางๆ ของประมวล เชน เกิดความแตกความ

สามัคคีในฝาย มันเกิดจากการไมประพฤติปฏิบัติในขอไหน หรือการท่ีเจาหนาท่ีมาสาย 

ออกกอนเวลางาน ทํางานผิดพลาด ทานคิดวาขาดจริยธรรมขอใด เพราะเหตุใด ผูตอบจะ

ถูกประเมินจากเกณฑจํานวนหรือเน้ือหาสาระท่ีอธิบาย 

การประเมินแบบที่ 4  

มีการประเมินแบบนํากรณีท่ีมีปญหา ขอขัดแยง วามีขอบกพรอง กรณีท่ี

เกิดเชนน้ี เกิดจากสาเหตุใด ขาดจริยธรรมขอใด และมีผลดีผลเสียอยางไร รวมท้ังการถาม

วา ควรมีการพัฒนาไปในแนวทางใด 
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ลักษณะน้ีเหมือนนํากรณีศึกษาหรือ Case ปญหามาใชถามและควรถาม

ผูบังคับบัญชา 

การประเมินแบบที่ 5  

เปนการประเมินโดยถามขาราชการวา “ในกรณีท่ีมีการละเมิดประมวลใน

หนวยงานท่ีทานอยู ในฐานะท่ีทานเปนสมาชิกองคการ ทานจะดําเนินการอยางไร 

โดยเฉพาะกรณีวินัย อาจยกตัวอยางจริงๆ เชน รูวาเพ่ือนขายยาบาจะทําอยางไร เพ่ือน

เลนพนันบอลจะทําอยางไร 

การประเมินจะเนนการวัดเชิงพัฒนาประมวลหรือ Concept มากกวาการปฏิบัติ 

เหมือนกับการประเมินสถานะของการใชประมวลและประเมินประมวลในขณะเดียวกัน 

อยางไรก็ตาม การประเมินขาราชการตองสรางขอสอบมาวัดจากการประเมินท้ัง 5 รูปแบบ

น้ี ซ่ึงตองอาศัยผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล และการประเมินก็อาจแบงขาราชการเปน 3 

ประเภทคือ 1) ขาราชการใหม 2) ขาราชการอายุเกิน 5 ป และ 3) ขาราชการในระดับ

หัวหนาหรือผูบังคับบัญชา  

(ทําแบบประเมินท้ัง 5 รูปแบบ แลวพัฒนาเคร่ืองมือประเมินจากกรณีศึกษา) 

ศาสตราจารยศรีราชา เจริญพาณิช  (ผูตรวจการแผนดิน)                                           

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 15 มิถนุายน 2553 เวลา 14.30-15.30 น.                                                       

ณ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550  

1) ความคิดเห็นเก่ียวกับประมวลจริยธรรม 

• ประมวลจริยธรรมท่ีใชอยูของแตละหนวยงานควรมีความแตกตางกัน

ไปตามลักษณะงาน แตทางสํานักงาน ก.พ. ทําออกมาเปนฉบับกลางแลวครอบคลุมหมด

ทุกหนวยงาน ดังน้ันตัวประมวลจริยธรรมท่ีระบุถึงลักษณะเฉพาะของหนวยงานจึงไมมี 

หนวยงานท่ีควรมีประมวลจริยธรรมเฉพาะของตนเอง ยกตัวอยางเชน กรมศุลกากร 
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กรมการแพทย ฯลฯ เน่ืองจากหนวยงานเหลาน้ีมีลักษณะงานท่ีแตกตางจากหนวยงาน

ท่ัวไป 

• ตัวประมวลไมตองลงรายละเอียดมากเกินไป เพราะปฏิบัติตามได

ยาก และขัดตอการดําเนินชีวิตปกติของบุคคล ควรใหเปนหลักกวางๆ แลวตีความจาก

เจตนารมณ สภาพการกระทําหรือผลกระทบดีกวา ท้ังน้ีรางประมวลจริยธรรมเดิมเขียน

ระบุถึงขอหามตางๆ มาเปนรายขอ แตก็ไดมีการปรับเปล่ียนใหม เพราะเกรงวาหากนําไป

บังคับใชจริงจะเกิดปญหากรณีท่ีการกระทําไมมีระบุในประมวลจะถือวาไมมีความผิดได 

นอกจากน้ีอาจใชมาตรฐานทางสังคมมาตัดสินประกอบดวยก็ได 

• การบังคับใชและการลงโทษ แมรัฐธรรมนูญจะบัญญัติใหการละเมิด

ประมวลจริยธรรมเปนความผิดวินัย แตกรณีบางอยางหากมีความผิดตามกฎหมายอ่ืนและ

ไดรับโทษทางกฎหมายอ่ืนอยูแลวก็เห็นวาไมตองมีการลงโทษซํ้าอีก  

2) แนวทางการประเมนิจรยิธรรม 

• การประเมินจริยธรรมขาราชการเห็นวากระทําไดยาก หากจะ

ประเมินจะตองมีเกณฑท่ีเปนมาตรฐานกอน อาจทําในรูปแบบ Benchmark หรือ

เปรียบเทียบกันวาตํ่ากวาหรือสูงกวา ซ่ึงอาจเปรียบเทียบกันระหวางบุคคลภายใน

หนวยงานหรือเปรียบเทียบระหวางหนวยงานก็ได 

3) ขอสังเกต/ขอเสนอแนะอื่นๆ 

• ขอเสนอแนะสําหรับตัวประมวลจริยธรรม คือ ใหบูรณาการกฎหมาย

ทุกอยางไวในประมวล โดยใหมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ จะไดไมมีกฎหมายซํ้าซอน

เกินไป ท้ังน้ีรายละเอียดตางๆ ตองไมเจาะจงมาก แตตองใหมีความครอบคลุมและมีความ

ยืดหยุน  
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ดร.อมเรศ ศิลาออน                                                                                                                     

(อดีตรัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย และประธานกรรมการองคการเพ่ือการ

ปฏิรปูระบบสถาบันการเงิน)                                                                                                  

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 17  มิถุนายน พ.ศ.2553 

1) ความคิดเห็นเก่ียวกับประมวลจริยธรรม 

• ตัวประมวลจริยธรรมท่ีออกมา ในสวนของเน้ือหาและการใชถอยคํา 

ยังมีความไมชัดเจนในแงของการนิยาม เชนคําวา “อคติ” ตองไปตีความอีกวาอยางไรคือ

อคติ อีกกรณีหน่ึงคือในขอ 12 (1) ท่ีระบุวาไมละเมิดหลักสําคัญทางศาสนา ซ่ึงไมชัดเจน

เลยวาศาสนาใด แมแตละศาสนาจะมีขอหามตางๆ คลายคลึงกันแตก็อาจมีความแตกตาง

กันบางในสวนรายละเอียด ซ่ึงจะทําใหยากตอการตีความและบังคับใช 

• หลักสําคัญท่ีควรนํามาใชในการปรับปรุงประมวลจริยธรรมมีอยู

ดวยกัน 3 ประการคือความชัดเจน โดยเฉพาะในเร่ืองสําคัญท่ีมีผลกระทบมาก ตองไมให

เกิดขอสงสัยหรือถกเถียงไดเลย เชนเร่ืองการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอน ความเปนไป

ไดในการบังคับใช ตองมีความจริงใจในการบังคับใช มีกระบวนการ มีคณะกรรมการท่ี

สามารถดําเนินการควบคุมตามท่ีบัญญัติไวในประมวลได อีกกรณีหน่ึงคือขาดคนรองทุกข

กลาวโทษ เน่ืองจากเร่ืองจริยธรรมเปนเร่ืองละเอียดออน ซ่ึงขึ้นอยูกับจิตสํานึกของบุคคล 

บางคร้ังบุคคลท่ัวไปอาจไมรูสึกวาเปนการกระทําผิด ท้ังท่ีเกิดความผิดขึ้นแลวไมมีการ

กลาวโทษ ตรงน้ีจะมีวิธีการในการเอาผิดอยางไร ประการสุดทายคืออยามุงเนนท่ีการ

ควบคุมพฤติกรรมหรือบุคคลท่ีกระทําความผิดมากจนเกินไป ควรใหความสนใจไปท่ี

ผูกระทําความดีดวย ท่ีผานมาเรามักละเลยคนท่ีทําดี ไมไดใสใจในสวนน้ัน บุคคลก็หันไป

ทําความผิดกันหมด เพราะบางคร้ังก็ไมถูกเอาผิด 

• หลายฝายเห็นวาเร่ืองจริยธรรมควรมีการลงโทษทางสังคม คือเม่ือมี

คนประพฤติผิด สังคมตองไมใหการยอมรับคนเหลาน้ี แตสําหรับประเทศไทยเห็นวาถาจะ

รอใหมีการลงโทษทางสังคมคงเปนไปไดยาก เพราะสังคมไทยเราเวลามีความผิดเกิดขึ้น 
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จะมีทางเลือกอยู 3 ประการ คือ วางเฉย เขาไปหามปราม หรือแจงผูเกี่ยวของ แตโดยสวน

ใหญถาไมกระทบถึงตนเองก็จะวางเฉย 

2) ความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินจริยธรรม 

• การประเมินจริยธรรมเห็นวา ควรมีการนิยามใหชัดเจนโดยเฉพาะ

ประเดน็ท่ีอาจถูกตีความเปนอ่ืนไดงาย 

• ตองมีมาตรฐานท่ีเชื่อถือได เชนเดียวกับการตรวจสอบบัญชี จะตอง

มีมาตรฐานกอน หรือมีกรณีศึกษาขึ้นมากอนวากรณีอยางน้ีเปนความผิด แลวนํามา

เทียบเคียงหรือมาเปนมาตรฐานได 

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล (เลขาธิการมูลนธิิชยัพัฒนา)                                                                   

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 23 มิถนุายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ มูลนิธิชัยพัฒนา 

1) ความคิดเห็นเก่ียวกับประมวลจริยธรรม 

เห็นวาตัวประมวลไมสามารถปฏิบัติไดจริง บางขออานแลวไมเขาใจ ตอง

ยอมรับวาไมมีใครอานกฎหมายท้ังหมด แตเปนธรรมดาของขาราชการท่ีมักสรางอะไร

เพียงผิวเผิน เพ่ือใหมีขึ้นมา พอเร่ิมขึ้นมาแลว ไมเคยบอกวามีหลักยึดอะไรหรือมีแนว

ปฏิบัติอยางไร คนก็ปฏิบัติตามไมถูก  

จริยธรรมเปนเร่ืองนามธรรม ถาไมมีการปลูกฝงหรือมีประสบการณส่ังสม

มายอมไมสามารถเขาใจหรือปฏิบัติตามไดทันที ท้ังน้ีเห็นวาจริยธรรมไมมีสําเร็จรูป ตอง

สรางและส่ังสมมา ถาบุคคลมีการปลูกฝงท่ีดีก็ไมจําเปนตองมีประมวลจริยธรรม 

ตัวประมวลจริยธรรมมองวาเขียนออกมามากเกินไป คนไมอาน ถาเปนไป

ไดควรมีนอยขอ เพ่ือใหจดจําไดงายและขึ้นใจ เชนเขียนวาใหซ่ือสัตยสุจริต ควรมีการ

ปรับปรุงประมวลใหส้ันและงายตอความเขาใจและปฏิบัติ ถาทําใหงายหรือชัดเจนต้ังแตตน

การวัดก็จะงายตามไปดวย 
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ปญหาท่ีเกิดขึ้นกับตัวประมวลจริยธรรม สะทอนถึงการขาดประสิทธิภาพ

ของขาราชการท่ีทําตามแบบแผนเทาน้ัน หากแตขาดในสวนของสาระสําคัญ เน่ืองจาก

แนวทางการดําเนินงานของภาครัฐจะเปนแบบตางคนตางทํา จึงขาดการแชรขอมูลหรือ

ทํางานรวมกัน เปรียบเหมือนกับแตละหนวยงานก็มีเคร่ืองมือของตนเองแตไมมีเคร่ืองมือ

ของชาติ ของสวนรวม ตรงน้ีเปนจุดออนท่ีสําคัญของราชการไทย 

หลักการท่ีสําคัญในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม คือไมวาเราจะอยูใน

หนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ถามวาหนวยงานตองการอะไรจากเรา อยางแรกก็คือ

การปฏิบัติงาน  

“เรากินเงินเดือนเคา เราก็ตองทํางานใหเคา ทําหนาท่ีของเรา ไมใชบอกวา

ไดแคน้ี ก็ทําแคน้ี มันไมถูก” 

ปจจุบันกลายเปนงานคนทําตามหนาท่ี กลับถูกมองวาทําเกินมาตรฐาน 

แลวมาตรฐานคืออะไร คือทํางานนอยๆ ใชหรือไม ท้ังๆ ท่ีเปนหนาท่ีท่ีตองทําอยูแลว แต

พอทําก็ถูกหาวาไมเหมือนคนอ่ืน 

2) ความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินจริยธรรมขาราชการพลเรือน  

ควรหยิบประเด็นบางสวนมาทําเอาเฉพาะท่ีสําคัญ ไมตองมาก ยิ่งมากยิ่ง

ขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงประเด็นท่ีควรนํามาใชเปนแนวทาง มีดังน้ี 

ประเด็นท่ี 1 ประสิทธิภาพของงาน จริยธรรมตองมีการ Perform คือ ตองรู

ไดเองและแสดงออกมาอยางเหมาะสม คือเปนความรับผิดชอบตอตนเองและหนาท่ี เชน 

คุณมาทํางานก็ตองสรางประโยชนใหเกิดขึ้นแกหนวยงาน 

ประเด็นท่ี 2 ความซ่ือสัตย สุจ ริต นอกจากหนวยงานจะคาดหวัง

ประสิทธิภาพของงานจากเราแลว ส่ิงตอมาก็คือ ตอมีความซ่ือสัตย อยางบริษัท SCG โกง

ลูกปงปอง 3 โหล ก็โดนท้ังคดีแพงและอาญา ถาจะสรางจริยธรรมใหเกิดขึ้นตองมีความ

เด็ดขาด ใหบุคคลรูสึกวาการกระทําความผิดจะไดรับผลจริงๆ แตภาคราชการมักปลอย

ปละละเลย  
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ประเด็นท่ี 3 เม่ือไดเคร่ืองมือท่ีงายและส้ันแลว ตองมีการควบคุมติดตาม 

หรือบังคับใหปฏิบัติ (Enforcement) สอดคลองกับการประเมินคือเปนการตรวจสอบวามี

การปฏิบัติจริงหรือไม และไดผลปฏิบัติเปนอยางไร การวัดยกตัวอยางเชน มีคนเขามาใน 

website มากนอยแคไหน มีคนถามขอสงสัยเขามาบางไหม มีกรณีปญหาอะไรบาง เม่ือ

เสร็จแลวก็ตองมีการเผยแพรใหคนไดเรียนรูตอไป การติดตามตรวจสอบน้ีตองทําอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือใหเปนนิสัย 

3) ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

เห็นวาหลักของทศพิธราชธรรมมีความครอบคลุมในจริยธรรมทุกมิติ ดีกวา

หลัก ธรรมาภิบาลของตางประเทศเสียอีก ซ่ึงเราตองรับมาแลวนํามาประยุกตใหเหมาะสม

กับเรา รวมท้ังเทคโนโลยีตางๆ มีความกาวหนาไปมาก ควรนํามาใชใหเกิดประโยชน เชน

สงขอความเตือนใจทุกคนในทุกๆ วันวา “วันน้ีคุณทําดีหรือยัง” เตือนบอยๆ ก็จะกลายเปน

นิสัยได อาจใหหนวยงานแตละหนวยผลัดกันหามาวันละประโยค เปนการสรางกระแส

ความดีใหเกิดขึ้น ส่ิงสําคัญคือตองเสริมสราง ไมใชออกมาแลวก็ประเมินเลย อยางน้ันไม

ตางจากการเปนโรคแลวไปใหหมดตรวจ แตไมเคยคิดวาจะทําอยางไรใหรางกายแข็งแรง 

รศ.ดร. ดุจเดือน พันธุมนาวิน                                                                                    

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 28 มิถนุายน พ.ศ. 2553 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

1) ความคิดเห็นเก่ียวกับประมวลจริยธรรม 

• ขอบเขตของตัวประมวลกวางมากเกินไป ทําใหไมสามารถนําไป

ปฏิบัติได 

• จากรายละเอียดของตัวประมวลจริยธรรมจะเห็นไดวาไมไดเปนเร่ือง

จริยธรรมเพียงดานเดียว แตมีดานอ่ืนๆ เชน เร่ืองของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ดวย  
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2) ความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินจริยธรรม 

• การประเมินความมีจริยธรรมของขาราชการทําไดยาก เพราะตอง

ระบุใหชัดเจนวาจะประเมินจริยธรรมดานใด เชน จริยธรรมของผูบังคับบัญชาท่ีปฏิบัติตอ

ลูกนอง หรือ จริยธรรมเร่ืองการใหบริการ จริยธรรมตอหนาท่ี ฯลฯ หากจะวัดท้ังหมดตอง

อาศัยระยะเวลานาน และตองใหสอดคลองกับลักษณะของงานในแตละหนวยงานดวย  

• การประเมินในระยะแรก อาจเลือกเพียงบางกลุม หรือบางเร่ืองมา

ประเมินกอน แลวคอยพัฒนาไปกลุมอ่ืนๆ 

• เคร่ืองมือท่ีจะนํามาประเมินตองมีการทดสอบใหแนชัดกอนวา

สามารถจําแนกกลุมผูถูกประเมินระดับตํ่ากับระดับสูงออกจากกันไดจริงหรือไม 

• การประเมินหากใชวิธีประเมินตนเองตองระมัดระวังวาผูตอบจะไม

ตอบตามความเปนจริง แตมักจะตอบตามความตองการของสังคมเปนหลัก 
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 ภาคผนวก ฉ 

ดัชนีจริยธรรมภาครัฐและภาคเอกชน 
 

 

Ethics Indices: Country 

Averages 

(Note: Theoretical range of 

indices 0-100%) 

1.  

Corporate 

Illegal 

Corruption  

Component 

(CICI) 

2.  

Corporate 

Legal 

Corruption  

Component 

(CLCC) 

3.  

Corporate 

Ethics Index 

(1+2) 

 

(CEI) 

4.  

Public 

Sector 

Ethics Index 

 

(PSEI) 

5.  

Judicial/ 

Legal 

Effectiveness 

 

(JLEI) 

6.  

Corporate 

Governance 

Index 

 

(CGI) 

1 Algeria  39.4 39.3 39.4 27.0 31.8 34.4 

2 Angola  18.3 30.7 24.5 13.7 15.5 15.4 

3 Argentina 30.1 16.2 23.1 21.8 12.3 36.2 

4 Australia 92.0 50.3 71.1 78.6 89.0 88.4 

5 Austria  82.3 57.2 69.7 67.8 83.9 78.4 

6 Bahrain  66.9 52.3 59.6 57.3 57.2 52.4 

7 Bangladesh  12.3 18.9 15.6 9.0 12.6 24.3 

8 Belgium  75.9 54.1 65.0 64.1 68.9 85.9 

9 Bolivia  23.8 14.5 19.1 14.5 13.2 14.6 

10 Bosnia-Herzegovina  24.3 14.9 19.6 21.5 12.4 20.1 

11 Botswana  54.4 47.3 50.8 55.9 60.2 45.2 

12 Brazil  50.9 19.9 35.4 35.2 41.5 56.3 

13 Bulgaria  38.6 18.4 28.5 25.2 22.4 20.5 

14 Canada  83.3 42.9 63.1 59.7 81.6 84.4 

15 Chad  18.7 14.4 16.6 11.6 9.6 17.3 

16 Chile  78.6 53.5 66.0 62.9 66.1 62.2 

17 China  43.6 49.4 46.5 42.1 42.0 35.3 

18 Colombia  51.2 22.2 36.7 22.6 30.0 42.0 

19 Costa Rica  56.0 24.3 40.1 34.2 47.2 47.8 

20 Croatia  29.9 18.5 24.2 27.7 18.2 25.4 

21 Cyprus  55.1 36.7 45.9 54.8 63.4 31.5 

22 Czech Republic  32.1 30.9 31.5 35.4 37.4 42.8 

23 Denmark  97.1 74.7 85.9 93.6 95.3 94.8 

24 Dominican Republic  27.2 22.0 24.6 15.8 27.0 24.9 

25 Ecuador  28.5 12.3 20.4 12.1 15.0 19.9 

26 Egypt  49.2 40.4 44.8 35.0 46.9 49.3 

27 El Salvador  59.4 33.9 46.7 38.2 33.9 36.3 

28 Estonia  72.7 40.9 56.8 57.9 75.2 61.2 

29 Ethiopia  33.5 24.3 28.9 24.6 23.4 31.4 

30 Finland  96.9 72.6 84.8 93.8 92.1 95.4 

31 France 79.6 39.9 59.7 61.4 76.4 73.7 

32 Gambia  40.6 40.2 40.4 33.1 41.6 47.7 

33 Georgia  19.0 14.0 16.5 10.9 12.6 27.0 

34 Germany  85.0 62.4 73.7 74.3 85.5 90.8 
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Ethics Indices: Country 

Averages 

(Note: Theoretical range of 

indices 0-100%) 

1.  

Corporate 

Illegal 

Corruption  

Component 

(CICI) 

2.  

Corporate 

Legal 

Corruption  

Component 

(CLCC) 

3.  

Corporate 

Ethics Index 

(1+2) 

 

(CEI) 

4.  

Public 

Sector 

Ethics Index 

 

(PSEI) 

5.  

Judicial/ 

Legal 

Effectiveness 

 

(JLEI) 

6.  

Corporate 

Governance 

Index 

 

(CGI) 

35 Ghana  45.9 47.2 46.5 36.9 64.4 52.9 

36 Greece  47.0 26.1 36.5 39.8 55.6 44.6 

37 Guatemala  24.5 14.0 19.2 16.7 14.6 24.3 

38 Honduras  24.1 11.2 17.7 11.3 17.6 16.7 

39 Hong Kong SAR  90.8 59.1 75.0 82.2 82.3 69.2 

40 Hungary  42.8 22.5 32.6 40.7 47.1 46.7 

41 Iceland  95.3 69.6 82.4 92.6 91.1 78.6 

42 India  39.4 29.8 34.6 31.7 59.9 55.4 

43 Indonesia  38.2 42.4 40.3 47.3 39.9 44.7 

44 Ireland  77.9 42.6 60.3 64.1 77.7 80.4 

45 Israel  80.1 36.7 58.4 64.3 72.9 73.2 

46 Italy  47.3 34.4 40.9 33.9 40.7 32.6 

47 Jamaica  39.2 20.4 29.8 21.1 38.7 47.8 

48 Japan  78.7 46.2 62.4 62.0 75.9 79.2 

49 Jordan  66.9 59.4 63.2 58.8 67.0 38.1 

50 Kenya  36.1 33.4 34.8 22.3 30.4 47.4 

51 Korea, south  41.9 31.0 36.4 40.9 48.5 55.4 

52 Latvia  36.9 20.7 28.8 32.3 33.6 43.1 

53 Lithuania  46.0 16.3 31.2 35.1 32.6 45.0 

54 Luxembourg  81.2 57.2 69.2 83.6 89.5 68.4 

55 Macedonia  25.2 20.5 22.8 26.0 19.4 28.8 

56 Madagascar  20.0 15.8 17.9 16.0 19.1 32.2 

57 Malawi  43.5 30.4 36.9 22.6 46.6 42.3 

58 Malaysia  66.8 47.1 56.9 58.6 77.5 66.7 

59 Mali  31.5 24.6 28.0 18.1 27.4 31.5 

60 Malta  63.4 38.4 50.9 46.3 66.8 39.7 

61 Mauritius  36.9 16.8 26.8 27.1 46.3 39.7 

62 Mexico  40.0 22.2 31.1 23.3 29.8 38.4 

63 Morocco  46.3 28.6 37.5 46.1 52.2 43.5 

64 Mozambique  18.3 17.1 17.7 12.7 18.2 26.4 

65 Namibia  55.2 42.5 48.8 37.8 65.8 50.2 

66 Netherlands  91.1 79.2 85.2 84.3 87.4 88.5 

67 New Zealand  96.4 68.7 82.5 89.7 87.6 90.2 

68 Nicaragua  37.1 18.4 27.7 18.6 16.3 17.1 

69 Nigeria  23.3 28.8 26.1 15.1 26.7 45.7 

70 Norway  91.2 78.6 84.9 90.1 86.9 83.8 

71 Pakistan  22.1 23.5 22.8 10.3 4.8 31.3 

72 Panama  37.6 12.4 25.0 20.3 25.9 30.6 

73 Paraguay  19.3 23.2 21.2 10.2 13.4 11.2 

74 Peru  39.3 19.9 29.6 23.5 17.5 32.8 
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Ethics Indices: Country 

Averages 

(Note: Theoretical range of 

indices 0-100%) 

1.  

Corporate 

Illegal 

Corruption  

Component 

(CICI) 

2.  

Corporate 

Legal 

Corruption  

Component 

(CLCC) 

3.  

Corporate 

Ethics Index 

(1+2) 

 

(CEI) 

4.  

Public 

Sector 

Ethics Index 

 

(PSEI) 

5.  

Judicial/ 

Legal 

Effectiveness 

 

(JLEI) 

6.  

Corporate 

Governance 

Index 

 

(CGI) 

75 Philippines  20.8 7.4 14.1 7.6 17.7 48.9 

76 Poland  25.3 14.4 19.8 19.1 18.3 26.4 

77 Portugal  68.2 42.0 55.1 60.4 65.0 49.5 

78 Romania 21.0 19.5 20.2 28.4 29.7 39.5 

79 Russia  19.9 21.2 20.5 20.4 15.8 29.9 

80 Serbia  27.0 21.5 24.2 21.3 15.8 18.7 

81 Singapore  93.3 72.6 83.0 92.7 89.9 80.9 

82 Slovak Republic  38.2 17.9 28.0 38.0 34.9 56.4 

83 Slovenia  55.0 27.3 41.2 49.3 51.1 46.2 

84 South Africa  71.4 46.5 59.0 42.2 71.4 80.9 

85 Spain  62.2 39.7 51.0 59.4 53.0 52.4 

86 Sri Lanka  35.7 23.9 29.8 20.2 38.5 43.8 

87 Sweden  93.9 60.0 77.0 84.0 93.2 92.6 

88 Switzerland  89.3 59.1 74.2 81.7 90.5 82.8 

89 Taiwan  69.3 44.6 57.0 65.9 65.1 72.1 

90 Tanzania  20.6 26.3 23.4 18.4 34.2 35.5 

91 Thailand  45.8 11.6 28.7 36.3 52.8 49.7 

92 Trinidad and Tobago  35.9 19.9 27.9 26.7 41.0 44.1 

93 Tunisia  65.6 48.8 57.2 62.0 65.1 46.0 

94 Turkey  31.5 19.5 25.5 27.5 37.2 36.4 

95 Uganda  25.4 32.4 28.9 17.7 36.0 36.4 

96 Ukraine  18.0 22.5 20.3 18.8 9.6 22.4 

97 United Arab Emirates  77.8 68.2 73.0 76.2 66.9 48.7 

98 United Kingdom  93.2 67.4 80.3 79.7 92.1 87.9 

99 United States  84.0 30.8 57.4 70.1 83.7 89.8 

100 Uruguay  63.8 38.9 51.3 40.9 50.5 24.3 

101 Venezuela  29.9 19.4 24.6 12.9 12.8 26.0 

102 Vietnam  28.9 39.3 34.1 29.7 35.0 38.1 

103 Zambia  33.2 35.0 34.1 29.1 40.6 50.9 

104 Zimbabwe  45.0 37.4 41.2 20.3 16.3 56.9 

ที่มา: World Bank, 2004. 
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ภาคผนวก ช 

สรุปความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒ ิ

ตอคูมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 

  รายชื่อผูทรงคุณวุฒิซ่ึงใหความคิดเห็นตอคูมือประเมินสถานภาพจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน  

• ประวีณ ณ นคร 

       อดีตเลขาธิการ สํานักงาน ก.พ. 

วันท่ี 30 กันยายน 2553 

• ภิรมย สิมะเสถียร 

        กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

วันท่ี 27 กันยายน 2553 

• รศ.ดร.โสภา  (ชูพิกุลชัย)  ชปลมันน 

         ราชบัณฑิต 

วันท่ี 15 ตุลาคม 2553 

• พะนอม แกวกําเนิด 

         คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล       

         ประจํากระทรวงวัฒนธรรม 

วันท่ี 28 กันยายน 2553 

• ปรีชา นิศารัตน  

        ท่ีปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. 

วันท่ี 19 ตุลาคม 2553 
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 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิตอรางเคร่ืองมือประเมินสถานภาพจริยธรรมขาราชการ

พลเรือนสรุปไดดังน้ี 

• ประวีณ ณ นคร อดีตเลขาธิการ สํานักงาน ก.พ.  

- กรณีศึกษาควรมุงเนนประเด็นดานจริยธรรมเปนหลัก ควรหลีกเล่ียง

ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการผิดวินัยหรือการละเมิดกฎหมายโดยตรงเพราะ

เปนความผิดท่ีชัดเจนและมีกฎหมายท่ีชัดเจนอยูแลว 

- ใหใชคําวา “ตอง” แทนคําวา “ควร” สําหรับกรณีท่ีละเมิดจริยธรรม บาง

กรณีใหระบุขอความใหชัดเจนเชนคําวา “ไมควรรับไวเปนของตนเอง” ให

ปรับเปน “รับไวเปนของตนเองไมได” 

- กรณีซ้ือวัสดุครุภัณฑใหตัดคําวาครุภัณฑออกไป 

- กรณีพรรคการเมืองใหปรับแกแนวปฏิบัติเปน ไมสามารถทํากิจกรรม

รวมกับพรรคการเมืองได ยกเวนการเขารวมการประชุมเปนการสวนตัว 

- กรณี การเลนการพนันและดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจนขาดสติถือเปน

ความผิดชัดเจนอาจตัดออกไปหรือปรับแกไขเหมาะสม 

- ปรับแกไขขอความเล็กนอยในกรณีศึกษาตางๆ 

- โดยรวมเคร่ืองมือน้ีสามารถนําไปใชได 

 

• ภิรมย สิมะเสถียร กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

- กรณีท่ีไมสามารถกระทําไดใหใชคําวา “ตอง” แทนคําวา “ควร” 

- กรณีการไปบรรยายภายนอกใหเพ่ิมเติมในแนวปฏิบัติวาตองขออนุญาต

จากผูบังคับบัญชากอน 

- กรณีจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ ใหตัดคําวาครุภัณฑออกไปเน่ืองจาก การจัดซ้ือ

ครุภัณฑมีขั้นตอนท่ีชัดเจนและอาจมีกรรมการตรวจรับซ่ึงแตกตางจากการ

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณซ่ึงกระทําไดงายกวา 

- การเลนการพนัน และการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจนขาดสติถือเปน

ความผิดทางวินัย อาจปรับใหเกี่ยวของกับดานจริยธรรมมากขึ้น 
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- การประเมินผลใชได 

- โดยภาพรวมนําไปใชได 

 

• รศ.ดร.โสภา  (ชูพิกุลชัย)  ชปลมันน  ราชบัณฑิต 

- ควรใหความหมายของคําจํากัดความในประมวลจริยธรรม อาทิ คําวา “มี

จิตสํานึกท่ีดี” “การมุงผลสัมฤทธิ์” จะทําใหผูตอบตอบไดงายขึ้น 

- หลีกเล่ียงคําวา “เหมาะสม” เน่ืองจากอาจเปนปญหาวาอะไรเปนตัวกําหนด 

- ควรมีคําถามปลายเปดในจริยธรรมแตละขอ 

 

• พะนอม แกวกําเนิด คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจํา

กระทรวงวัฒนธรรม 

- ปรับแกขอความในประมวลจริยธรรม อาทิ ขอ 4(2) ควรเพ่ิมเติมคําวา

ไมใชตําแหนงหนาท่ีดวยวิธีการใดๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนสวนตน

และพวกพอง ขอ 7(2) มีคําอธิบายท่ีไมชัดเจน  

- กรณีการบังคับบัญชาใหบุคลากรปฏิบัติตามประมวลอยางเครงครัด ใน

แนวปฏิบัติใหเ พ่ิมเติมคําวาพรอมท้ังจัดใหมีการฝกอบรมคุณธรรม

จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมโดยเฉพาะเร่ืองท่ีเปนปญหาอยู 

แบบประเมินสําหรับหัวหนาสวนราชการ 

- ปรับแกแบบประเมินสําหรับหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม 

และกลุมงานคุมครองจริยธรรม และเพ่ิมเติมเกณฑมาตรฐานโดยละเอียด 

- คําถามปลายเปดสําหรับ ก.พ. คําถามขอ 2 เสนอแนะใหเพ่ิมเติมคําวา “ได

จัดทําคูมือแนะนําการปฏิบัติ” คําถามขอ 11 เสนอแนะใหเพ่ิมเติมคําวา 

“พรอมใหคําปรึกษาแนะนํา” 

- คําถามขอ 13 เสนอแนะใหเ พ่ิมเติมคําวา “ไดทําหนาท่ีเปนองคกร

ศูนยกลางรวบรวมขอมูลและขอวินิจฉัยตางๆ” 
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- แบบสํารวจชุด 6-7 อาจเพ่ิมเติมคําวา “ตระหนัก” ดานจริยธรรมเน่ืองจาก

เปนการนําไปสูการสรางทัศนติท่ีด ี

- เสนอแนะใหปรับปรุงคําถามบางขอ และเพ่ิมเติมคําถามบางขอ เชน 

คําถามเร่ืองการยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกตอง “บุคลกรในสวนราชการของทาน

ตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติโดยยึดถือความถูกตองชอบธรรมเปนหลัก” 

คําถามเกี่ยวกับการมุงผลสัมฤทธิ์งาน “บุคลากรในสวนราชการของทาน

ปฏิบัติงานดวยความพากเพียรใหงานประสบผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย” 

เปนตน 

- คําถามสําหรับขาราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคควรดูใหเหมาะสมท่ี

สามารถตอบได 

- คําถามท่ีมีท้ังเชิงบวกและเชิงลบใหระมัดระวังในการประมวลและวิเคราะห

ผล 

• ปรีชา นิศารัตน ท่ีปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. 

  ใหความคิดเห็นในกรณีศึกษา ในประเด็นตอไปน้ี 

- แกไขคําวาคําวินิจฉัย ไปเปนแนวทางพิจารณาวินิจฉัย 

- ใหดูพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน และวินัยขาราชการ

ประกอบการเขียนกรณีศึกษา 

- ปรับปรุงกรณีศึกษาในขอตางๆ  
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Dr. James Andersen Speech 
Progress in Reducing Corruption, Whether the Indicators Agree or Not 

 

Thank you very much for the kind introduction and thanks especially to the OIC here 

for inviting me today. I am happy to talk to you about some of the issues that were 

raised in the introduction, mainly about what can be done to reduce the corruption, 

once you know what the indicators say; and the title of presentation emphasize 

reducing corruption not the indicators. Although. I will talk about the indicators as a 

part of the presentation. So, it’s progress reducing corruption whether the indicators 

tell you, you succeeding or not. And I am basically going to address two questions 

during the presentation. One, is can the most popular corruption indicator be used to 

track progress in reducing corruption. And second, what is the best approach to 

corruption once you know what the indicator say. So, first question is all about the 

indicator and really what I am going to do is focus on only those leaders most well-

known and talk a little bit about how they created and then draw from their 

implications about how they could be used to track progress overtime. So, when 

thinking about different types of indicators of any sort and particular for corruption in 

this case. It is useful to distinguish to two different types of indicators. One is the 

whole set of indicator surrounding the policy institutional environment in which 

people behave and in which citizens firms operate, public officials operate etcetera. 

So things like the set of ethical rules and civil service processes those are all part of 

the policy and institutional environment in which everyone operates. Secondly, there 

is at the outcomes side which is to look at some other levels of corruption or some 



ภาคผนวก                                                                                                   287 

 
other measure of public sector performance. We pretty much presume that if you have 

a good policy and institutional environment you will get better outcomes. The 

question will always be what aspect of the policy and institutional environment are 

most important for generating good outcomes. But, nevertheless for the purposes of 

this target the key thing is to keep in mind the sort of conceptual distinction between 

these types of issues and therefore you get from that a conceptual distinction of the 

different types of indicators. So, it is also useful to think about what some of the 

features there might be of good indicators. One, is it clear what is being measured. 

Second, is the procedure for creating indicators fairly transparent? Third, can the 

indicators make comparisons overtime. Fourth, can the indicators be used to make 

comparisons across countries to allow benchmarking? Lastly, are the indicators 

actionable? This is a term that probably did not exist five years ago. But now it is 

widely used of those who follow indicators. Actionable means that if progress is made 

that it will be reflected in the indicator. Second, is does the indicator tell you exactly 

what you need to do in order to improve performance. So, it is not necessary for every 

indicator to be able to answer all of these questions. But, it is useful to think about 

these questions when you think about how an indicator can be used and how it cannot. 

This is very fussy, apologies for that but the importance of that is not the detail but 

rather the overall picture. As I said, I am going to talk about two different, two of the 

most popular indicators of corruption. One is the Transparency International (TICPI) 

Corruption Perceptions Index and second is one produced by some researchers at the 

World Bank and these are the worldwide governance indicators. 

 

This is a picture from the worldwide governance indictors website and one very 

useful thing that the researchers who produce those indicators is they put up this sort 

of a chart which gives a summary of the different elements that make up those 

indicators and what those scores say overtime and also very useful feature is that they 

give the websites for each one of those indicators. But, what I particularly wanted to 

draw attention to here is the notion that this is for the Worldwide Governance 

Indicators (WGI) control of corruption indicator; and draw attention to the fact that it 

is basically a mixture of other indicators. So it is not an original primary source of 

data it is a secondary source of data. Second, the key thing I really wanted to point out 

was if you look over here you will see some numbers but you will also see a lot of 

blank spaces and this is what I really am going to draw attention to when I talk about 
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both the TICPI and WGI is the implications of the fact that there is a lot of missing 

information for producing these. I should say also at the outset that both of these 

institutions TI and WB care deeply about corruption and the indicators are very useful 

in one sense and that is when they come out of the spotlight of the world is on the 

issue of corruption which is a fundamental issue for long run economic development. 

But, the real question is about whether there are more uses for this sort of awareness 

raising function; and in particular are the indicators useful for gauging whether or not 

you are making progress overtime. So, as I said that the indicators of both TI and 

WGI are a mix of different sub-indicators. What I wanted to do next is to talk just a 

little bit about what sorts of things are in there so there are some and there are survey-

based and these include questions from mostly from firms some from citizens but 

mostly from citizens about their experiences and perceptions of corruption with 

regard to tax customs, ports etcetera. On the other hand there are also quite a large 

number of what we call expert-opinion type indicators. One is from the Brett Battles 

Transformation Index where they look more into policy and its institutional side of 

the equation that I showed earlier and look at things like auditing of state spending, 

regulation of party financing, access to information, transparency of public 

procurement system etcetera. These are basically externally generated subjective 

assessments of the qualities of these aspects of the policy and institutional 

environment. Similarly, many of the expert-opinion indicators of the sort similar to 

the Economists Intelligence Unit (EIU) which has an indicator for corruption there is 

emphasizes misuse of public office for personal financial gain among the politicians 

and civil servants etcetera. Now, the reason that EIU and others create these indicators 

is to give some indication of risk for many of them, give some indication of risk for 

foreign investors and their clients and so they come up with measures for assessing 

risk. It is not necessarily suited for tracking changes overtime that does not mean that 

they are not useful for the purposes that these institutions create them but nevertheless 

they are not so useful for tracking changes overtime. So, going back to the feature I 

mentioned here with quite a lot of missing values in the WGI, the same is actually 

true for the TICPI and what this means if you think mathematically, how do you take 

an average of numbers when you do not know what those numbers are. This is a 

fundamental challenge that the creators of both of these indexes had to face. What 

they do is basically just drop them. So, you take whatever you have left and then 

average them together. What that means is that if you add up the weights that are 
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given to different types of indicators they tend to depend quite a bid on the mix of 

indicators that are available in each country. So, these are all countries that are ranked 

somewhere around Thailand in the CPI and what we have are the different sub-

indicators that are used for creating that CPI and of cause the ones that are not 

available on a particular country simply get dropped. So, For Example, African 

Development Bank (AfDB) and that it is obviously not relevant or not applicable to 

countries in East Asia. So, it is not included at all.  

 

For Thailand, as you could see, if you scan across here it is likely you might find, one 

other country that have actually the same mix of indicators which would be China. 

Other than that there is a different mix in different countries. So, if you think back to 

what I was showing you where each of the indicators is basically measuring a 

different thing. If you put them together into an index and you drop some from one 

country and some from one another it basically means that what you are measuring is 

a little bit different in each country. You are not measuring the same thing in each 

country. So, those are differences across countries. Also, because the availability of 

indicators changes overtime it means that the implicit definition of corruption of what 

is being assessed is also changing overtime. These are the relevant relative weights for 

different sub-indicators overtime for Thailand. You can see again for 2009 there is no 

year in the past that had exactly the same mix of sort of sources to create a 2007-2008 

the same mix of sources. Now for the TICPI they give each individual data point in 

equal weight in calculating the CPI. But, you notice some of the little bars here are 

shorter than some of the others. The reason for that is that they had a changing policy 

on that which I will talk about in a moment. But, for surveys they use up to two years 

running of the survey. So, actually in this slide it shows a little better because we put 

the year here. So, WEF 2009, WEF 2008 means two different rounds of the World 

Economic Forums Surveys; similarly, PERC 2009, PERC 2008. So, because in 2009 

they used two years running of the same survey you will notice in 2007-2008 they had 

only one year running and in earlier running they had up to three years running of the 

surveys. So, that means that for example, in 2002; I know in some other countries that 

I worked in, Central and Eastern Europe the 2002 indicators were based on data that 

was in part on data that was three to five years old. So, one other thing to know about 

these indicators is that they are largely based on expert-opinion type sources rather 

than survey s of people in the country. Again, this is from the WGI of control of 
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corruption and basically all I did was highlight in yellow the ones that are survey and 

the once that are red are the expert-opinion indicators. The balance varies by country. 

The WGI has a little bit different weighting scheme so that rather than giving every 

source an equal weight they give higher weight to sources which are more similar to 

other indicators. But, the key thing to note here is that half or more of the weight 

depending on the country goes to the assessments of foreign exports rather than 

surveying people within the country about what is actually going on. Now, I am 

generally a fan of surveys, the surveys that tend to have the largest weight however in 

both of these sets of indicators, the CPI and the WGI are good because they cover 

many countries. That is why the people who create the CPI and the WGI like them is 

that they are not in a single country they cover many many countries. However, it is 

worthwhile to look at some of the details of the surveys because these do take up a big 

portion of the indicators. So, I am looking at particularly at two big cross-national 

surveys. One is the World Economic Forum Survey and the other one is the one done 

by IND in Switzerland. If you go back to this one, for Thailand WEFS these two bars 

here. The next two down here are the IND and these are another one called the PRC. 

So, actually the comment I made about being mostly experts and less surveys is 

somewhat less true for TICPI because they use multiple years for surveys for 

Thailand. But, these two make up a sizable weight so what are these surveys and who 

are the respondents? How good are they, for this particular purpose? Well, if you look 

at the details and looking at three different aspects here. One, is the transparency one, 

back to those questions I had earlier of whether features that good indicators have. 

One is the transparency of reporting, for survey you are also interested in things like 

the sample size. You are also interested in the consistency of things like sampling 

approach, questionnaires etcetera. When it comes to transparency, the WEFS does 

have a nice Annex if you buy the book or if you go online and read some details about 

exactly how they put together and exactly what the sample size are etcetera. For the 

IMD surveys there is much lesser information available on exactly how they put it 

together. So, how big are the Samples, for these surveys? Well they vary quite a bit in 

no country are they really large. So, if you at the sample size of the Philippines 59 

firms survey, Thailand 83 firms survey, Mongolia which is a very small country has 

about the same number of observations as Thailand, 81 firms. For IND survey they do 

not publish how much, how many firms are in each country? But if you do the math’s, 

you could see that they do publish the total number of respondents and the total 
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number of countries and it works out to less than a 100 respondents in each country. 

So, these are particularly for big countries, these pretty small sample sizes of the 

business community. In terms of sample structure there is also quite a lot of variation. 

In Thailand, there is relatively small proportion of firms with small of less than a 100 

employees. The first time I did this presentation was a couple of years ago and at that 

time they had zero firms that were under a hundred employees in their sample. I 

updated it for this presentation and it is now a larger number and still it can be a very 

different from other countries one country to another have different kinds of structure. 

There is also considerable variation in the method of administering the surveys in 

different countries. So, the WEFS they do a mixture of different types of surveys. 

They do some online, some face-to-face and they do some by telephone etcetera. It is 

not always a consistent methodology applied across the world. So, from all these 

different types of indicators sub-indicators they have to be put together in some way 

and I characterizes these as a salad where different ingredients are put in and stirred 

up. If you read through the documentation for both TICPI and the WGI produced by 

researchers at the WB; They do describe their methodology for putting these things 

together and they use different approaches and different mathematical techniques. In a 

way they it gives a sense of sophistication of the approach and of cause the 

researchers are trying to do the best job as they can to take information that is 

available and put it together into something that is used for measuring changes 

overtime or comparing across countries etcetera. So, they are doing the very best to 

put together the meaningful way with some nice properties. But, I think there is a 

tendency to sort of bedazzle by the sophistication of the techniques without really 

focusing on the underlying indicators and the fact that many indicators are missing. In 

the case of TI they use what they call the percentile matching score and they actually 

anchor it on the previous year’s score. Intentionally, in order to try to minimize 

changes overtime so this is something to keep in mind if you think it is going to 

reflect changes overtime. They employ something from the Beta transformation in 

order to keep the indicators for being compressed around the median. Similarly, the 

WGI uses a fairly sophisticated sampling model to mix it together and make what I 

call the indicator salad. Why are all these things different things mixed together? I 

talked before about policy institutional and environment on the one hand and 

corruption outcomes on the other hand. Basically, both sets of authors say that they 

try to put them together because they are very similar sorts of phenomena. In the case 
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of WGI they say that each of the indicators provides an imperfect some signal and 

deep underlying notion of governance. In the case of TI they say that all of the 

underlying sources can be said to measuring the same broad phenomena. I would 

actually argue that they are not really the same phenomena some of the experts that I 

talk about before the Brett Battles Transformation index focuses more on the policy 

and institutions side and others look at corruption etcetera. So, in addition I think 

there are other very concrete and direct reasons not to use these indicators for 

measuring changes overtime. One is that, every year and this is the case of the WGI 

they rescale these things so that the mean across the world is zero. So, what it means 

is that at best what you are showing is some sort of relative movement and not an 

absolute movement. And so the mean zero and the standard deviation equal to one so 

that they also adjust the numbers so that the distribution is the same. Basically, year 

after year another reason as I mention before they tend to use some old data in the 

case of the WGI they for years they only use the single year for any data source. But 

for some sources more recently they have switched and they have used up to three 

years data. TICPI has also changed their approach overtime they used for a while and 

up to three years data and they switched to two etcetera. So, they have considerable 

lags and some of the information that is available. Now, our colleagues who produced 

the WGI would argue with me on this point and say yes. But, the fact that we are 

doing they were looking at relative changes also means that we are looking at absolute 

changes because we know that the mean is not changing overtime. We, know that 

governance is not improving so therefore relative changes are the same as absolute 

changes. But there are certain problems with that one is that actually from the best 

information we have there does appear to be improvement worldwide in improving 

corruption indicators. This is looking at the WEFS again it is imperfect but it does 

cover a lot of countries. If you look at changes from 2002 to 2006 and you look at 

various aspects of corruption that are being measured such as customs tax, utilities 

codes, procurement etcetera. There is really statistically pretty good evidence that 

firms are reporting less corruption than they had earlier. So, I remain unconvinced 

that those are useful for being able to track changes overtime. So, what are the 

alternatives if these big aggregates such as the WGI and TICPI if they are not useful 

for tracking changes overtime what can you use. Then going back to the picture we 

had before policy, institutional environment and outcomes. There are other options 

available they are also imperfect but I think there is a little bit greater clarity about 
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exactly what they are trying to be measured and exactly how they are put together. 

For the policy and institutional environment there are emerging actionable indicators 

such as those put together by Global Integrity. The WB also has a project right now of 

looking in great detail at aspects of the legal framework for different types of what 

you might think of as the anti-corruption infrastructures and being able to benchmark 

across countries on issues such as conflict of interest as set monitoring etcetera. When 

it comes to the measuring and understanding outcomes what is actually happening to 

levels of corruption. The WB does periodically does these large enterprise surveys 

and in the past four to five years they have become much better at being consistent 

and giving the same exact approach overtime. I think in Thailand I don’t think it has 

been dome for some years. But when they are done again that would give you better 

mechanisms for tracking changes overtime. Lastly, what is very important is that it is 

country specific surveys attempting to track perception and experience. So, this is 

basically where researchers in the country or government body in the country decides 

to monitor themselves  take these externally generated indicators and monitor 

themselves what citizens And firms are saying about levels of corruption and tracking 

that overtime so that you can see what has happened. Second question, is once you 

know what your indicators say or even if you don’t know what your indicators say 

what the best approach to reducing corruption is. What I am going to do is present 

some empuirical findings from some research that I have been involved in the past 

several years. 

 

This is starting from a large scale survey that I was involved with in my old region. 

This is the Central and Eastern Europe former Soviet Union and it is a survey by now 

more than 20thousand firms in the region that asks similar sorts of questions overtime. 

The ones that are identical we used to track changes overtime. For the region as a 

whole every time this was done and repeated the news was good news so, for the 

region as a there was consistently declining statistically significant  declining reports 

of the frequency of bribery that firms were encountered. Of course the fact that the 

trend was in a good direction does not mean that there is no work to be done and in 

fact in 2005 we also added some countries in western Europe Germany Portugal, 

Spain, Ireland and Greece. And use them as sort of competitor countries to ensure that 

although things were improving there were considerable difference. So in a way this 

is good news, but the question then is why was corruption decreasing? There are 
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different influences for causing the reduction in corruption and I am going to draw 

attention first two sector specific reforms that contributed to reducing corruption. One 

is with regards to tax administration, I gave the example here from Slovakia, which 

moved from not a very good tax system to one with more consistent broad based and 

low tax rate and the impact was greater compliance with tax rules so when you ask 

firms about how much of their income they report to tax purposes that improve 

considerably and at the same time ask firms about how often they pay bribes for taxes 

and tax administration there was a big improvement between 2002 and 2005 . I should 

say also most of this trends have continued on through to 2008 and focusing on these 

years 2002 and 2005 because those were the years that I work and also those were the 

two most highly comparable in terms of sampling approach. So, another example a 

sector-specific approach to reform is that is not necessarily aimed directly reducing 

corruption but that has that effect and these are reforms in the area of customs. There 

is a large project in of South East Europe covering eight countries called Trade in 

Transportation Facilities Projects in South East that involve a number of different 

components, one is to move towards more user information technology which makes 

the performance of the customs office much more transparent move towards risk 

graded  inspections which allowed better targeting of inspection towards shipments of 

higher risk less interference with unrisky shipments and what happened the results 

from all these and these was tracked because of the use newer information 

technology, clearance times were tracked at each of the customs border point and 

overtime and newly all of them you have a picture similar to this where overtime the 

clearance time improved. So this combination of this combination of transparency and 

better targeting helps to make customs more efficient. But also based on surveys that 

was done for this project and also for surveys that we did in these countries the 

amount of bribery that firms encountered when going through customs also declined 

overtime. Another example of sector-oriented reform is regulatory simplification quite 

a large number of countries have undertaken this sort of reform, Georgia was one 

example, that moved towards a process of having less frequent inspection and that 

why it takes generally and they also had great improvement in terms of what firms 

said about the level of bribery that they encountered. So those are all sector-specific 

reform not really aimed at reducing corruption but having the very good impact at 

reducing corruption. But there has also been a large number  in that region, of reform, 

that I describe as cross-cutting reforms in the sense they that affect a large number of 



ภาคผนวก                                                                                                   295 

 
civil servants regardless of which sector in which they work . this from actually, a 

PhD dissertation, that a woman did when she for 15 countries she compiled different  

sort of  a checklist of the  different types of  policy and institutional environment and 

different qualities of those laws and came up with index of the quality of different 

types of laws, like conflict of interest, assets monitoring, public procurement, freedom 

of information, party finance, financial law and control and immunity etcetera. 

Comparing 1995 with 2003, for nearly all of them, there was a big improvement . One 

that there was not such improvement was immunity. This is also in bit sort of good 

news , countries that are undertakening this sort of reforms and they are associated 

with generally declining levels of corruptions. So that was a good news, the less good 

news was that when you try to associate these, with the actual changes, in the levels of 

corruption narrows, a very long lags so actually if you compare and look around to 

see how and what is the best predictor for the frequency of bribes in 2005 it was not 

the quality of all these different things access to information in conflict of interest 

laws etcetera. It was not the concurrent quality it was actually the quality given ten 

years earlier. So, very long lags. This is the application of anti-corruption legislation 

for parliaments. I believe focusing on conflict of interest. So, that was actually the 

best predictor of the amount of bribery that firms were reporting ten years later. Some 

of the cross-cutting reforms take a very long time to have impact. Another set of 

research that I wanted to mention that I think has some important lessons for 

understanding  the second question about how to reduce corruption once you know 

the indictors is based on a set of surveys of public officials that we undertook in three 

countries in the early 2000. What we try to do was look statistically, at the 

relationship between different aspects of the policy and institutional environment and 

see how they contributed to greater performance of public sector organizations. 

Performance could be things like the quality of the work they do or the level of 

bribery and we try to look in particular at three different aspects of the institutional 

environment in which public officials operate one is the personnel management 

system and in particular things like transparency and the level of competency in 

recruitment and promotion etcetera. How meritocratic is the entire system. If you do a 

good job as a civil servant will be promoted etcetera. Second is the internal 

administrative procedures the level of bureaucracy if you will and how transparent 

internal procedures are etc. and lastly, performance management systems by which 

we really thinking more of specific incentives like financial incentives to do  a better 
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job, separate from the normal career trajectory and meritocracy focusing on most 

sophisticated aspect of managing performance and basically try to ask the question if 

you think back to the earlier slide where were policy and institution on one side and 

performance on the other, and say what do these tings really contribute to better 

performance, and if so what contribute the most to better performance, and I will give 

you examples from all three countries. And basically, what I have done is taking the 

first two that have the most importance and made them big and bold and those that 

were not good at explaining, the level of bribery, I make them smaller or grey. So 

indicators we publish is a very strong result that they overall performance of 

personnel management system, transparency, competition and recruitment and sense 

of meritocracy within the civil service was much more important for explaining level 

of bribery, in organization. Then either of the other two aspects that we looked at 

administrative procedures, they have some impact and it was mainly through making 

personnel management more efficient, but the main results was that personnel 

management system was the most important in explaining the level of bribery. In the 

Slovak Republic, all three of the different aspects that we  looked at contributed to 

performance in this case the level of bribery. Again the most important and strongest 

single impact was the personnel management system, the degree of meritocracy in the 

civil service. If you do a good job you get promoted, and if not do a bad job you 

don’t. Romania, again a third country, basically similar results of personnel 

management system was much more important and one way of thinking about these 

results is that really almost a universal feature that having the good basics of the civil 

service with transparent and competitive recruitment and promotion in a the 

meritocratic system, is very important for reducing bribery and even more important 

for reducing sophisticated thing like performance management. So in summary the 

major international indexes are not very good measures for benchmarking progress 

overtime. The very useful once a year for putting in the spotlight on an important 

issue which is corruption. But if you set out to say how can we improve these bigger 

aggregate indexes. In my view it will be a frustrating experience. Second, actionable 

or large scale surveys provide more useful information. But really the central message 

is to focus on reforms don not be too concerned about what these index measures say. 

Much of what I talk about in the last five minutes was basically saying that many 

reforms that helped to reduce corruption were actually, in the hands of the sectors not 

in the hands of the people who were told that it is in your job to reduce corruption. 
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And lastly, the cross cutting measures such as civil service reforms were universally 

important even if not easy to measure or easy to change it was very clear from the 

research that we did that they are important. And that is the end of my presentation 

Thank you very much for your attention. 

 

Summary: 

There has been greater concern about the sort of indicators to employ in 

benchmarking corruption at a country level. This includes exploring the sort of 

indicators that can be used to access the level of bribery and corruption at the 

international arena and how they can be imposed to access country level corrupting. 

These debaters centre on the overall notion of the institutional and other policy 

environmental context together with the concerns prevailing at the local level.  
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DISCUSSION SESSION 

Question 1 

QA: If I am correct you say that reform helped to reduce corruption but in Thailand 

you have to edit a file. what exactly do you mean by reform?. Because there are 

different definitions of reform. In my country and your country may interpret 

differently, so that is why If it is reform sometime reform in term of  structural reform 

but not in term of  integrity or accountability of the people in an organization. What is 

your idea? 

 

QB: When you are talking about personnel management system, this happen all over 

the world especially in developing countries. The key three areas that you have 

mentioned, the first thing in term of the merit system of personnel management one 

thing everybody knows about the merit system. you say that the level of competition, 

promotion or recruitment of those acting. However sometime of performance 

management you mentioned in term of the motivators or monitoring motivator or non-

monitoring motivator are also important and too many rules and regulations has been 

issued as one of the key issue that all government officials had to follow. These are 

sometimes be the thing that lead to the corruption. Some people or some senior 

government officers are using this kind of regulation to provide what they want of the 

need in order to support their own group or team. They use patronage system that’s is 

why this is the key thing if you are going to reduce corruption in terms of personnel 

management as you said. What is your suggestions in this area? 

 

Answer: Thank you very much for the questions. Both questions were part comment, 

so I accept and agree with our comments. There can be different understanding of 

reform and there can be different understanding of corruption as well and in fact I 

think one of the things that we found in doing our surveys is that asking about 

corruption and using the word corruption can give very confusing answers because 

what one person see as corruption the other person might not see as one. So we tend 

to and we do ask questions about corruption and we also ask about questions about 

specific types of behavior. And one other sort of empirical results that we found is 

related to the question of codes of ethics and conduct and I think actually one very 

useful thing that such codes and do for civil servants is how to clarify these questions 
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of what is acceptable and what is not acceptable in several of the countries that I talk 

about. We ask questions regarding what were fairly Vague definitions in the code of 

ethics as to what is acceptable and what is not. And you know for example what sort 

of gift is acceptable to receive and it was not well defined in the law and so we ask the 

respondents citizens and enterprises what level of gift would you think is acceptable 

for public official to accept and in the cause of their duty and of cause the responses 

that you get range tremendously and poorer people tend to give much smaller fresh-

hold of what they consider acceptable richer people and businessmen tend to give 

much higher levels even within pubic officials most of them would say zero that if it’s 

in the cause of their duties that they should not accept at all. But the point is that there 

is very divergent understanding of what this is and a part of what the rules can do is 

try to clarify what I acceptable and what I not that is one the sort of understanding of 

corruption and on the understanding of reform. I tend to agree with you that we really 

need and it is not only a matter of cleaning up customs procedures and sector oriented 

things it is also important to instill the notion of integrity and though systems of 

accountability. I think Part of the Accountability system tends to less developed in 

many countries is the aspect of Accountability that focus on organization less 

accountability of what they are suppose to deliver. Think it is better sort of 

understanding and better mechanisms of translating that information on quality of 

service delivery towards an evaluation of bodies that are delivering those services 

then that is the beginning of a better system for accountability and within that 

organization as well. So if the organisation is in some way accountable for delivering 

high quality efficient service for the population in a transparent and non-

discriminatory way then they will have incentive to set up the accountability system 

within the organisation as well. On performance management personnel management 

system I think you are right there that the concept of having a meritocratic civil 

service is one that is not hard to crasp and most people everywhere would tend to 

agree that this is sounds like a good thing. The suggestions would vary from country 

to country, but I think the universal suggestions are to start with the basics and try to 

ensure good transparency and competition for different stages o the civil service 

recruitment process and after you have the basics right then you can work on the more 

sophisticated aspects of performance management. But the key is to get the basics 

right. Thank you! 
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Question 2 

QC: I am a civil servant from Thailand, the OCC actually I have few questions to ask. 

The first one is I wonder if why accept information I mean in terms of comparisons 

between the private sector and public sector.  I am not sure that if these two sets of 

data would go in the same direction. For example if one country with CPI go quite 

high and the same as the private in that country. 

 

QD: In some countries from my personal perception there exist the mindset of 

tolerance of the corruption and some say that politicians can corrupt but they have to 

perform well in their acceptance in some culture. So, I wonder if also throughout 

different cultures for example in South East Asia and Eastern Europe from your 

experience and perception as expert in this field? 

 

QE: Congruency about the performance and corruption, is possible that the country 

with high corruption would have high performance and vice versa and from general 

perception of ours is that in the country with high corruption the performance will be 

fairly inferior, poor maybe we have to look at the performance in various aspects 

more than one for example in general perception of layman like us not in the field 

performance as the citizen perceive is more like operational performance we do not 

tend to accept or realize much about the ethical performance or anything better than 

operational and effectiveness so would it be possible that in one context that high 

corruption would create better performance in terms of operational performance? 

 

Answer: Thank you for the questions and comments on the first question on public 

sector verses private sector, I presume you mean public sector corruption verses 

private sector corruption. I am not aware of any evidence that really compares the two 

across countries. Except to the extend to say that a lot of what we think of as public 

sector corruption also involves the private sector in particular when we talk about 

bribery of cause some types of public sector corruption, embezzlement of funds that 

do not necessarily focus on their interaction between the public and private sectors. 

But bribery for procurement contracts or clear customs and dealing with taxes if these 

sorts of things that I talk about are at the interface between public and private sectors. 
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I would presume that they would move in the same direction but I am not aware of 

any research that shows that.  

 

The last two questions were related to tolerance for corruption is it possible to be 

corrupt and perform well and second about this relationship between performance and 

corruption can they go together and is it possible to have good performance at the 

same time with high corruption. I think from a research perspective at the broad level 

in the long-term we know that the countries that have managed to grow very well for 

all and sustain periods of time have tended to be those that have reduced their 

corruption over the long-term. In the short-run it is much less clear and in fact a lot of 

countries that grow up very rapidly because of for example a natural resource boom 

also do experience quite a lot of corruption and this is the causation is important to 

think about here. A country that is growing up rapidly because of something like  

natural resources boom will have a lot of rents in the economy and so the pressure and 

the incentive to become more corrupt are there. So, to the extent that these two are 

related it is not that the country is growing and that is fine but there is no corruption is 

getting bad but I would argue that doing better if corruption was controlled but it is an 

external thing. The natural resource boom that is generating both the higher levels of 

corruption and the rapid economic growth. In fact in the study I was talking about in 

Central Eastern Europe former Soviet Union we looked at exactly this question 

because in the very short-run we did not find that we would have liked to have shown, 

which is higher corruption leads to slower growth in fact we didn’t find that but once 

you control for booming natural resources that some countries in the region had then 

it was explained much better. I think it is also important that this question of 

congruency between performance and corruption to think about what sorts of 

measures of performance we are talking about usually just for simplicity and in fact 

everyone knows that we tend to think about economic growth in terms of changes in 

the levels of GDP per capita you see some countries that are growing very rapidly in a 

kind of macro level even though they have high level of corruption. But if you think 

about what corruption and who corruption benefits it is generally not the little guy, it 

is usually those with more positions of power and with better insider information 

etcetera. So, even if you do observe high levels of corruption coinciding with high 

levels of economic growth that does not mean that this is in anyway a good thing 

because the people who are suffering most from the corruption may not benefit at all 
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despite the high levels of growth. Again from the research perspective it is a very 

tricky set f issues to try to disentangle but if you think about the impacts of specific 

aspects of corruption it is really hard to think of anything good about it. So, what you 

observe is more likely to be a country is doing well despite the high levels of 

corruption and perhaps could be doing even better if levels of corruption were 

controlled. Thanks for the question! 

 

Comment: These are interesting questions anymore!  

 

 

Question 3 

QF: Dr. Andersen you have mentioned that many countries have improved overtime 

on the corruption prevention. Through your CPI are there any countries performing on 

the worse and if they are performing worse what are the reasons? 

 

Answer: Thanks, in the surveys that we did there are countries that performed worse, 

but it was not so much on poor performance but they did not improve. Some of these 

were countries that did quite a lot in a sort of performer way so if you at that list of 

legislation that was passed for example you would see that they adopt certain types of 

reforms and they have done those but I think what a lot of them miss is that the sort of 

real push to actually implement them. So, as I said a lot of research that I was 

presenting was from my previous region which was central Europe, in the former 

Soviet Union. What we included in that the ten countries that during the cause of 

working and these surveys during the European Union (EU) and we actually found 

that the draw to join the EU was a really big important thing but there were two 

aspects to that one was that there was a push to legislation and to harmonize it with 

the requirements from the EU. It was a push that had almost universal political appeal 

in most of those countries. There was one thing that almost all politicians agreed on 

was to get involved in the EU. So, there tended to be pretty good progress in that 

respect but the EU also, would put pressure on implementation so not just to pass on 

the laws but to really implement these things and to show us the action was the sort of 

sense you would get about those reports. Once a year the EC would come up with 

reports and really I think helped let the fire, to get them to really move, so the 

countries that tended not to make progress they did not really have that push. No 
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political competition, which I think is generally a good thing some did have political 

competition though the system did not improve in the end focusing on the countries 

that made big improvement. We argued in the study which was called the Anti-

Corruption Transition Three. We concluded by saying that there is no way to look at 

countries that really made success without attributing to at least some of it Top-down 

leadership that set an example and say that this is not going to be tolerated anymore 

and we are going to undertake systematic reform necessary that is part of it. But the 

other is that the more authority saying there are going to be changes as you say in 

America ‘there is a new sheriff in town’. We are serious about this issue and that 

made a big difference in those countries. 

 

 

Question 4 

QG: Thank you Dr. Anderson for a wonderful presentation today and thank you for 

your summary that major international index are good benchmark for measuring 

progress. I will try very much to compare benchmark to other countries but today we 

know that we have to find a way to solve this problem. By the way my question is 

based on your paper. The major affecting the bribery in Czech Slovak Republicand 

Romania. What is the difference between three countries especially in Romania, why 

performance management system did not have effect to bribery or not affect to 

administrative procedure and what do you think in Thailand the major factor affecting 

bribery? Thank you. 

 

Answer: Thank you for the question the second question I do not think I can answer. 

What are the main things in Thailand as for the other question about why did the 

picture look different in different countries and we only have three countries but as a 

whole what I thought was kind of an interesting findings was that countries that well 

basically we have three countries that have relatively three different stages of 

development the more advanced being Slovakia the least developed being Kurkitz 

Republic and Romania a little closer to Slovak Republic but still not advanced. The 

interesting thing is that as whole this sort of conceptual model that we had in the 

presentation of policy and institutions having an impact on outcomes. This is 

something that we assume and this is why we try to work on policy and institutional 

environment that we try to do is look at how the whole thing put together and does it 
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reduce levels of corruption and does it improve quality of services and the interesting 

thing is that if you do not look at the details what aspects improve outcomes and just 

look at the question of does this model make sense. Is it true does a better policy and 

institutional environment lead to better performance and we found that it works much 

better in a place like Slovakia than it does in a place like the Kurkitz Republic. And so 

the story that we told there where the overall environment is better a better quality 

there is less room for manoeuvre and that the policy and institutional environment 

does contribute to better performance. But where a lot of that is not well defined then 

the differences that you find across public sector agencies or bodies those differences 

tend not to be explained by the formal rules that are written down but the differences 

tend to be explained more by the idiosyncrasies of those bodies and again you can 

think of those against the leadership. So in somebody where there is organising 

principles are informal but the leader is very good at sort of specifying things more 

even if it is in an informal way where other bodies would be the opposite and then 

that explains some of the more of the differentiation and our model is not going to 

capture that as well. So, I think that it also leads a little bid towards the conclusion 

that these are really long run processes if you go back to this picture here we often get 

the question about how long I is going to take us to be Sweden. Of course if you 

frame the question that way then you can be fairly pessimistic and suggest some of 

these things take long time but of course a long journey consists of a lot of smaller 

steps and what we find in our survey is that overtime things are moving in the right 

direction even if they are not, its not going to get you all the way to the goal overnight 

and even in the most advanced developed countries they have a fair share scale of 

corruptions and it is not a fight that is ever going to end. It is something that you just 

make constant progress in order to improve but there will always be need for some 

more work to do. Thank you!  

 

 

Question 5 

QG: Going back to your slide a little bit on improvement of laws on patenting the 

anti-corruption it was the first time in 2008 in Thailand that the services Act of 

Thailand require that the office of Civil Service Commission allows or rules or 

regulations on visible protection to help protect the smaller ones from being fired and 

having the ones in power benefiting from corruption. What do you think, do you think 
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that the law on visible protection will help reduce corruption and does it really help in 

the use of other countries? 

 

Answer: Thanks for the question, I think these and of cause I cannot say for Thailand, 

but for other countries I think the experience and the link to public sector performance 

in general in the sense depends on where country falls in a specific spectrum and in 

where I used to work in Central and Eastern Europe there tended to be a lot of 

turnover of civil service associated with political changes in many of those countries 

and this is of cause a cavoure to what I said about political competition on being a 

good thing. I do think that political contribution is  good thing but if the civil service 

in the sense not insulated from the political changes then it is not necessary it is a bad 

aspect of it. So, a lot of reforms in civil service and that sort of situation are aimed 

towards trying to make the civil service carrier more stable and therefore making the 

individual civil service more responsive to the rules that they are supposed to follow 

and their performance rather than sort of vagaries of whether their supervisor likes 

them or not an so on. At the other extreme where it is so hard to change civil servants 

that the reforms that my colleagues often recommend are in the opposite direction 

which is to try and clarify when it is reasonable to downsize the civil service or to 

remove people who are not performing well, depending on where you fall in the 

spectrum. I think the answers will differ but just thinking logically the more 

transparent the system is for determining the criteria under which someone could be 

fired the less likely it is that that person will be terminated for doing something good, 

like not playing the game and not blowing the whistle something like that. So in 

general I do tend to think that civil service reform that are oriented towards making 

the criteria more transparent are a good thing everywhere. Thank you. 

 

 

Question 6 

QH: I think it may be specifically on what we have said but it will be the general 

question you see that sort of three words that are important to corruption the first one 

is power, the second one is money and the third one is status. These are included in all 

politicians in developing countries. Are we going to develop, promote to end 

corruption in every developing country but it is very difficult if the policymakers 

especially the government in various countries especially in developing countries, 
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they focus more and more on power, money and status instead of the people from 

your experience in the three countries do you have some kind of research, is there any 

suggestions from those countries, that might apply to other country too. So, what is 

your idea, what is your suggestion or what you have faced? 

 

QI: We are talking about ethics, integrity that is the word that have taken long time 

but environment support, one of the key factors in promoting or preventing corruption 

in some certain countries if you look in terms of environment and in this case I mean 

leadership, rules and regulations and misconception of the people for example if you 

think the rich people are good people if they have mixed conceptions like this, it is 

difficult for us to solve the problem. Any idea or suggestion would you like to share 

with us? Thank You. 

 

Answer: Thank you for the other good questions. So on the suggestions for dealing 

with the basic issue of power, money status actually I will give one answer for both 

questions and the second about key factors for influencing integrity in this 

misperception that the rich are good. It is almost cliché, I would say it anyway that 

part of dealing with misperceptions is ensuring that there is a good independent 

mechanism for providing better information to the public and this involves different 

thing. It involves free and independent active and relatively independent civil society 

that can also help play this role of raising awareness correcting misperceptions 

etcetera. On the public sector side, I think they also need good information about 

those with our money and status in one country where I worked in is Romania. They 

had passed in 2003 a law on income asset declarations that made them public for 

everyone above like state secretary and actually they have had those declarations for 

some years prior they have not had any impact because of confidential and 

mechanisms for making any kind of use for them for opening declarations and 

investigation etcetera was not clear. Basically, no one was clear, really responsible for 

doing that so they did not have any impact but when they made the information public 

then it d have a very big impact in terms of the public’s perceptions about their high 

level officials and then if you have all the ingredients and you course put them 

together like open elections where the ingredients are information from the asset and 

income declarations, active NGO community that downloaded this information from 

the web and raised attention to declarations that either seem to be inaccurate or had 
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large amounts of unexplained wealth. A media that disseminated this information as 

part of the ingredient, then all of that plus fairly open democratic process that this 

information feeds into the political process and I think that helped Romania and really 

raised attention to the issue of corruption and put the spotlight on public officials and 

of cause many of them were very good people and they did find throughout all that 

many others had large amounts of money they could not explain and that caused 

problems for them an had an impact on the elections So, I am not so naive to think 

that if you have these things that everything will be great and the media even 

sometimes they can be vigorous unnecessarily independent everywhere. NGOs are 

not always as independent as we would like them to be. But I  do think that providing 

better information generally it is a good thing specifically subject to this discussion 

things like asset and income declarations does have impact on in some countries. And 

of cause correcting this perception could take a long time but awareness raising is 

important part of it. Thanks! 
 
Summary 

 

There has been greater concern about the sort of indicators to employ in 

benchmarking and reducing corruption at a country level. This includes exploring the 

sort of indicators that can be used to access the level of bribery and corruption at the 

international arena and how they can be employed to access country level corruption. 

These debates centre on the overall notion of the institutional and other policy 

environmental context together with the concerns prevailing at the local level. Before 

focusing on the means by which corruption can be reduced, it is important to touch on 

the set of indicators that are employed to track and benchmark corruption so that one 

can easily be convinced of what they say and their usefulness. Among key indicators 

internationally are those compiled by Transparency International Corruption 

Perception Index and World Governance Indicators. These indicators although useful 

for the purposes to which they were developed, they only serve as spotlight to attract 

attention to corruption. This means they are not in themselves an end to articulating 

the extent of corruption and how really they can be reduced. The contentious 

implication of the international level indicators lies in the way they are compiled in 

terms of aggregation and approach to data collection as well as analysis.  
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The limitations of these indicators are that they use secondary data and there is a lot of 

missing information. Therefore, can we really rely on these indicators at country level 

in raising corruption awareness if they possess these limitations? There are other more 

reliable data that are used like the Brett Battle’s Transformation Index, Economists 

Intelligence Unit, IND in Switzerland that can be used that are much more dealing 

with relationship between institutions and policy environment. These indicators 

depend on a mix of indicators that are available in each country. It basically depends 

on the availability of data in each individual country. Countries are grouped according 

to their economic performance and for Thailand there are no countries in the same 

rank except China in this case. So, these indicators do not take into account changes 

overtime and availability of uniform data across groups of countries. There is no 

consistency in the data from year to year. For example, in Thailand 2007/2008 data is 

different from 2002 and other previous years. The indicators depend on expert-

opinion data which is not very reliable. This type of data captures a lot of foreign 

activities than local ones such as assessment of exports. In the case of Thailand TICPI 

uses survey than expert’s method, which is a different case from other countries. The 

manner in which surveys are administered differs in each country. Good indicators 

should adhere to transparency, sample size and sampling approaches. WEFS does 

provide this information but IMD there is little information available and sample sizes 

differ by country and are not uniform. A total number of firms in each country is not 

given. For example, in Thailand the sample structure is not the same in composition 

of firms. WEFS uses different types of surveys in different countries. Generally, 

looking at these big indicators, the TICPI and the WGI do provide very sophisticated 

methodologies but these indicators have a weakness because they give results in 

relative terms and not absolute and they use old data. WEFS is also not perfect 

although it uses a wide range of countries. The best option in this case is Global 

Integrity which can be used as a good indicator against these already discussed 

indicators. For example, in Thailand if we want to track changes it is important that 

specific surveys on perceptions and experiences are carried out in order to facilitation 

monitoring at country level and track changes overtime. 

 

Dr. Andersen uses previous experience from Central and Eastern Europe former 

Soviet Union survey where more than 20, 000 firms were employed for the whole 
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region and carried out repeatedly overtime. This facilitated decline in statistical 

declines in bribery encountered by firms. Success was based on two factors which 

were reforms in tax administration in Slovakia where the impact came from 

compliance with tax rules 2002 to 2005. This is one example that was earlier on 

alluded to, the strength in sampling approach. The focus of this  Reforms were in the 

area of customs where information technology played a key role, targeting shipments 

in and out of the country as a result of transparency and better targeting. Another 

reform is regulatory simplification and Georgia is a good example in this case. Firms 

reporting on bribery reduced overtime. These sector reforms were not meant to target 

corruption but had spillover effects which impacted a lot on the levels of corruption. 

They are cross-cutting reforms.  

 

To supplement my experience is a Phd research which was carried out in 15 countries 

in the same region on policy and institutional environment and an index was 

developed such as conflict of interest, asset monitoring, public procurement, freedom 

of information, partly finance and financial law for the period 1995 to 2003 and this is 

shown by improvements. But, when you consider into the real impact it was the past 

earlier ten years; anti-corruption legislation for parliaments. Another important factor 

firstly towards corruption is a set of surveys of public officials that was undertaken in 

three countries in early 2000 which considered the relationship between different 

aspects of policy and institutional environment against the public sector 

organizations’ performance such as quality of work they do, the level of bribery and 

institutional environment aspects such as personnel management system mainly 

focusing on transparency, level of competency in recruitment and promotion. 

Secondly, internal administration focusing on procedures in the areas of bureaucracy 

and transparency are essential. Lastly, the performance management systems which 

places premium on financial incentives are also important. 

 

Performance outcome against policy and institutional environment can be observed 

from three countries and the results are coming from the overall performance of 

personnel management system, transparency, competition and recruitment and a sense 

of meritocracy within the overall civil service in explaining the level of bribery. 

Personnel management system was the most important aspect in explaining the level 

of bribery. In Slovak Republic all three aspects contributed to the level of corruption 
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reduction. In Romania personnel management was much important too. This really 

shows that having good basics of the civil service with transparency and competitive 

recruitment and promotion in a meritocratic system is very important in reducing 

bribery than performance management. 

 

In summary, international indexes are not good measures for benchmarking progress 

overtime. They are just indicative and at country level large scale surveys are more 

important. But the central point to note is that more emphasis should be put on sector 

reforms than international indicators. Many reforms that worked were in the hands of 

sectors and on individuals directly as duty-bearers to reducing corruption. Cross-

cutting measures such as civil service reforms were universally important. 
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การเสวนาเรื่อง “มองลอดแวนธนาคารโลก  

ทะลุเปาหมายตัวเลขคะแนนชี้วัดความโปรงใสนานาชาต”ิ 

โดย Dr. James Anderson 

ขอบคุณท่ีทางสํานักงาน ก.พ. เชิญผมมาพูดท่ีน่ีวันน้ี ในประเด็นซ่ึงทานรองเลขาฯ 

ไดพูดไปแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีตัวชี้วัดออกมาแลวควรจะดําเนินการตอไปอยางไร 

ซ่ึงจากประเด็นอยูท่ีการลดปญหาคอรรัปชันไมใชเร่ืองตัวชี้วัด ไมวาตัวชี้วัดจะระบุผลวา

อยางไรก็ตาม ผมจะพูดถึง 2 ประเด็นหลักในวันน้ี ซ่ึงประการแรกคือ ตัวชี้วัดดานคอรรัป

ชันเราจะสามารถนํามาใชติดตามความคืบหนาในการตอตานการทุจริตหรือไม และ

แนวทางในการแกปญหาท่ีดีท่ีสุดหลังจากท่ีเรารูผลจะเปนอยางไร  

ประการแรกหลังจากท่ีตัวชี้วัดออกมาแลวจะนํามาใชอยางไร ผมจะเนนตัวชี้วัดท่ี

รูจักมากท่ีสุด ในแงท่ีวาตัวชี้วัดเหลาน้ีมีท่ีมาอยางไรและจะมีนัยยอยางไรในการใช

เคร่ืองมือน้ีในการติดตามความคืบหนา  บรรดาตัวชี้วัดตางๆ น้ีพยายามจะวัดอะไร เปน

เร่ืองสําคัญท่ีเราจะแยกแยะความแตกตางระหวางสองประเภท  ประเภทแรกคือ  เร่ือง

ตัวชี้วัดเกี่ยวกับนโยบายกับสถาบัน และเร่ืองส่ิงแวดลอมตางๆ เชน กฎเกณฑตางๆ 

กระบวนการ ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของส่ิงแวดลอมทางดานนโยบายและเชิงสถาบัน ประการท่ี

สอง เร่ืองผลลัพธ ระดับของคอรรัปชันและผลการดําเนินงาน ถาหากวาเรามีกรอบแบบน้ี

เราจะมีผลลัพธท่ีดีขึ้น และคําถามท่ีตามมาคือวาแงมุมทางดานไหนท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะนํามา

ซ่ึงผลลัพธท่ีดี  

อยางไรก็ตามประเดน็หลักของ presentation วันน้ีคือเราจะมาพยายามแยกแยะให

ไดในเร่ืองประเด็นตางๆเหลาน้ี ซ่ึงก็จะทําใหเราสามารถแยกแยะในเชิงแนวคิดเกี่ยวกับ

เร่ืองตัวชี้วัดตางๆ และประเด็นท่ีเราควรตองคิดคือคุณลักษณะสําหรับตัวชี้วัดท่ีดี อันแรก

คือความชัดเจนวาเรากําลังวัดอะไรอยูดวยตัวชี้วัดเหลาน้ี สองกระบวนการในการสราง

ตัวชี้วัดมีความโปรงใสหรือไม ตัวชี้วัดสามารถจะนํามาใชเปรียบเทียบเม่ือเวลาผานไปหรือ

เปลา สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับหลายๆ ประเทศเพ่ือ Benchmark หรือเปลาๆ และ

ตัวชี้วัดน้ัน actionable หรือไมในแงวาจะสามารถนําไปใชไดหรือเปลา เดี๋ยวน้ีคําวา 

actionable เปนท่ีใชกันท่ัวไปในหมูคนท่ีติดตามเร่ืองตัวชี้วัด actionable ในท่ีน้ีหมายความ

วาถาหากวามีความคืบหนามันก็จะมีการสะทอนออกมาในตัวชี้วัด และตัวชี้วัดน้ีสะทอน
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ออกมาหรือเปลาวาเราจะตองดําเนินการอยางไรในการปรับปรุงใหมันดีขึ้น ดังน้ันไม

จําเปนวาตัวชี้วัดทุกตัวจะตอบคําถามทุกคําถามไดหมด แตการคิดประเด็นตางๆเหลาน้ีมี

ประโยชนในแงท่ีวาจะนําไปใชไดหรือไม  

slide แรกดูไมคอยชัดแตความสําคัญอยูท่ีภาพรวมมากกวารายละเอียด ตัวชี้วัดท่ี

รูจักมากท่ีสุด 2 ตัว ตัวแรกคือ transparency international ท่ีเราแรกวา CPI ตัวท่ีสองทาง

ธนาคารโลกเปนผูจัดทําคือ  World Wise  Governance Indicator หรือ WGI น่ีเปนภาพ 

จากตัวชี้วัด WGI web-site  ส่ิงท่ีมีประโยชนอันหน่ึงท่ีนักวิจัยทําคือเขาสรางแผนภูมิอันน้ี

ขึ้นมาเพ่ือท่ีจะใหขอสรุปเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ ซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวชี้วัดในแง

ท่ีวาคะแนนน้ีมันสะทอนถึงอะไร และระบุท่ีมาวาตัวชี้วัดแตละตัวนํามาจาก web-site ไหน 

แตท่ีจะชี้ใหฟงสําคัญคือเร่ืองการควบคุมคอรรัปชัน และอันน้ีเปนการนํามาผสมของตัวชี้วัด

ตางๆ ดังน้ันน่ีไมใชขอมูลปฐมภูมิแตเปนขอมูลท่ีรวบรวมนํามาจากท่ีตางๆ จะเห็นตัวเลข

วามีชองวางชองโหวดวย ซ่ึงผมจะใหทุกคนใหความสําคัญดวยตอนท่ีผมพูดถึงตัวชี้วัดของ 

transparency international และ WGI ในแงท่ีวามีขอมูลจํานวนมากขาดหายไป ตองขอ

แจกแจงต้ังแตแรกวา World Bank กับ transparency international ใหความสําคัญกับการ

ตอตานการทุจริตเปนอยางมาก ทุกตัวชี้วัดมีความสําคัญมาก ทุกคร้ังท่ีผลออกมาท่ัวโลกก็

ใหความสนใจเพราะคอรรัปชันเปนปญหาในเชิงโครงสรางหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อีกแงคือความสําคัญในแงการสรางความตระหนัก และดูดวยวาบรรดาหนวยงานจะ

นําไปใชประโยชนไดมากขนาดไหน อยางท่ีผมบอกวาตัวชี้วัดท้ังสองตัวน้ีท้ัง CPI และ 

WGI  เราก็นําตัวชี้วัดหลายๆ ตัวมาผสมผสานกัน และผมจะอธิบายนิดหน่ึงวามี

องคประกอบอะไรบางในตัวชี้วัดกรอบใหญบางอันใชเร่ืองแบบสอบถาม ซ่ึงสวนใหญจะ

ถามบรรดาบริษัทตางๆเร่ืองประสบการณของเขาวาเขาคิดอยางไร ตอหนวยงานตางๆ ใน

ขณะเดียวกันก็มีความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญซ่ึงนํามาพัฒนาเปนตัวชี้วัด เชน 

Transformational Index  ซ่ึงเขาจะมาดูเร่ืองนโยบายในเชิงสถาบันมากกวาและมาดูเร่ือง

การตรวจสอบบัญชีคาใชจายของรัฐ เร่ืองการกํากับดูแล การเขาถึงขอมูลเร่ืองความ

โปรงใสของระบบการจัดซ้ือจัดจางของรัฐบาลเปนตน ซ่ึงท้ังหลายเหลาน้ีเปนขอมูลการ

ประเมินจากมุมมองของคนภายนอกในเร่ืองคุณภาพของกรอบการทํางานในเชิงนโยบาย

ในสถาบันและตัวชี้วัดของผูเชี่ยวชาญก็เปนทํานองเดียวกันกับตัวชี้วัดท่ีทําออกมาจาก 

EIU ซ่ึงเนนการเร่ืองการใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนสวนตัวท้ังในบรรดา
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นักการเมืองและขาราชการ และสาเหตุท่ี EIU หรือหนวยงานอ่ืนสรางตัวชี้วัดน้ีออกมาก็

เพ่ือท่ีจะ แสดงใหเห็นถึงความเส่ียงสําหรับนักลงทุนตางประเทศเปนวิธีการการประเมิน

ความเส่ียงซ่ึงอาจจะไมมีประโยชนในการติดตามความเปล่ียนแปลงมากนักแตวาก็เราจะ

นํามาประกอบการเปรียบเทียบในชวงเวลาได  

เราจะกลับมาท่ี Slide ตรงน้ีวามีขอมูลท่ีหายไปจํานวนหน่ึงเกี่ยวกับการรวบรวม

ตัวชี้วัด WGI และ ทํานองเดียวกันกับ CPI ของ Transparency Internationalเชนกัน ซ่ึง

ถาคิดกันในเชิงคณิตศาสตรแลวคุณจะพัฒนาไดอยางไรในเม่ือคุณยังไมมีขอมูลตัวเลขท่ี

นํามาเปนพ้ืนฐานเลย ซ่ึงก็เปนความทาทายและวิธีการแกไขปญหาของเขาก็คือตัดท้ิงไป

เลยคือวามีอยูแคไหนก็เอาพวกน้ันมาทําเปนคาเฉล่ีย คากลาง ซ่ึงตรงน้ันก็หมายความวา

ถาเอามาบวกกันเอานํ้าหนักตัวชี้วัดประเภทตางมารวมกันมาวัดกันก็หมายความวาตอง

พ่ึงพาขอมูลท่ีพึงหาไดใน ประเทศตางๆ น่ีคือประเทศท่ีถูกจัดอันดับใกลเคียงกับประเทศ

ไทยใน CPI เราก็จะเห็นตัวชี้วัดยอยตางๆ ท่ี CPI นํามาประมวลกันและอันท่ีหาไมไดเขาก็

ตัดออกไป อยางเชน FDB ซ่ึงธนาคารพัฒนาอัฟริกา ซ่ึงนํามาใชไมไดกับประเทศในแถบน้ี

เขาก็ไมเอามารวม สําหรับประเทศไทยถา scanไปรอบๆ ขาง มันจะมีประเทศอีกประเทศ

หน่ึงท่ีมีตัวชี้วัดทํานองเดียวกันคือประเทศจีนสวนท่ีเหลือก็เปนประเทศท่ีหางไกลออกไป  

ถากลับไป Slideท่ี  6 ในแงท่ีวาตัวชี้วัดตางๆ มันวัดในประเด็นตางๆ กันแตถาเอา

มารวมกันเขาไปเปนดัชนีแลวบางประเทศก็ตัดบางอยางท้ิงไป จะเห็นวาผลท่ีออกมาเราวัด

ในส่ิงท่ีไมเหมือนกันในแตละประเทศ อันน้ีก็เห็นวาในแตละประเทศวัดส่ิงตางไมเหมือนกัน

และเม่ือเวลาผานไป หมายความวานัยยะของคอรรัปชันท่ีเราประเมินก็เปล่ียนไปตาม

ระยะเวลาดวย อันน้ีเปนตัวชี้วัดยอยในชวงระยะเวลาหน่ึงของประเทศไทย เชนในป 2009 

มันไมมีตัวชี้วัดในปใดกอนหนาน้ันท่ีจะนํามาเปรียบเทียบได และสําหรับตัวชี้วัดCPI ของ 

Transparency International เขาใหนํ้าหนักของแตละ Data Point เทากันในการคํานวณ 

CPI แตจะเห็นวาบางชองมันจะแคบกวาและสาเหตุก็คือเขาไดเปล่ียนแปลงนโยบายซ่ึงผม

จะอธิบายใหฟง แตวา survey เขาจะทําอยางนอย 2 ปติดกัน ซ่ึงจะเห็นภาพไดชัดเจนกวา 

ในภาพน้ี WEF 2008,2009ซ่ึงหมายความวา World Economic Forum เขาทํา survey 2 

รอบ และก็ ป 2008,2009ทําการสํารวจในหัวขอเดียวกันใน 2 ปตอเน่ืองกันจะเห็นวาในป 

2007,2008เขาทําเพียงปเดียว แตในกอนหนาน้ันเขาทํา 3 ป ซ่ึงหมายความวาในป 2002 
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คือในบางประเทศท่ีผมทํางานอยูในยุโรปตะวันออก indicator 2002 เขานําขอมูลซ่ึงมีอายุ

เกาแก 3-5 ปมาประมวล อีกประเด็นซ่ึงควรจะพิจารณาตัวชี้วัดเหลาน้ีคือมาจากความเห็น

ผูเชี่ยวชาญมากกวาการสํารวจความคิดเห็นของคน อันน้ีมาจาก WGI เร่ืองเกี่ยวกับการ

ควบคุมคอรรัปชันและสีเหลืองเปนผลจากการ survey ขณะท่ีสีแดงเปนความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ ผลท่ีออกมาในแตละประเทศก็แตกตางกันออกไป  WGI ใช Waging ท่ีตางกัน

ออกไปหนอยเขาใหนํ้าหนักมากกวาคร่ึงหน่ึงขึ้นอยูกับตัวประเทศอีกคร่ึงหน่ึงเปนการ

ประเมินของผูเชี่ยวชาญแทนท่ีจะเปนการ surveyของผูคนในประเทศ เพ่ือท่ีจะระบุวาเกิด

อะไรขึ้น สําหรับผมเอง ผมชอบการสํารวจและการสํารวจท่ีมีนํ้าหนักมากท่ีสุดสําหรับ

ตัวชี้วัดท้ังสองประเภทท้ัง CPIและ WGI เปนเร่ืองท่ีดีเพราะมันครอบคลุมหลายประเทศ 

และดวยเหตุน้ีคนท่ีสราง CPIและ WGI เขาชอบมากในแงท่ีวาไมเปนผลจากประเทศเดียว

แตวาหลายๆ ประเทศ  

ผมคิดวาเรานามาดูในเร่ืองรายละเอียดของ survey เพราะวา survey เปนสวน

ใหญมากสําหรับตัวชี้วัดโดยเฉพาะอยางยิ่ง survey ขนาดใหญ อันแรกคือการ survey ของ 

World Economic Forum และอีกอันมาจากสถาบัน IMD ใน Switzerland กลับมาดู slide 

อันน้ีซ่ึงแสดงใหเห็นของประเทศไทยวา WEF ใน 2 ชองขางบนน้ันกับ 2 ชองถัดมาเปนผล

จากการ survey ของIMD อีก 2 อันเปนของPRC ดังน้ันส่ิงท่ีผมพูดเร่ืองท่ีวา CPI พ่ึงพา

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญนอยกวาเพราะเขาทํา survey ในหลายป สําหรับประเทศไทย 

แตการ surveyของท้ัง 2 ท่ีไดรับนํ้าหนักมาก และเราจะมาดูวามันดีแคไหนถาดูใน

รายละเอียดผมดูใน 3 ประเด็นหลักอันแรกคือเร่ืองความโปรงใส ไปถึงคําถามแรกท่ีผมพูด

ถึงวาตัวชี้วัดควรจะมีลักษณะอยางไร อันแรกคือเร่ืองความโปรงใสของการรายงาน สําหรับ 

survey ก็สนใจดวยวากลุมตัวอยางมันใหญขนาดไหน และสนใจในเร่ืองความสมํ่าเสมอ

เชนวิธีการ ตัวคําถามแบบสอบถาม WEF ถาคุณไปซ้ือหนังสือแลวอานรายละเอียดวาเขา

มีวิธีการรวบรวมตัวชี้วัดอยางไร และขนาดของกลุมตัวอยางใหญขนาดไหน สําหรับ IMD 

survey เขาใหขอมูลนอยกวาในเร่ืองท่ีวาเขารวบรวมขอมูลเร่ืองตัวชี้วัดอยางไร อันน้ีคือ

ขนาดของกลุมตัวอยาง แตวา ฟลิปปนส สํารวจ 59 บริษัท แตประเทศไทย 63 บริษัท และ

มองโกเลียซ่ึงประเทศเขาเล็กมากเขาไปสํารวจคนมากแทบจะเทาประเทศไทย สําหรับ 

IMD เขาไมไดระบุวาเขาไปสํารวจกี่รายในกี่ประเทศ แตวาเขาจะใหตัวเลขกลมๆ วามีเจา

ไหนตอบมา ซ่ึงถาทําตัวเลขงายในแตละประเทศจะมีคนตอบกลับมานอยกวา 100 ราย
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ดังน้ันสําหรับประเทศใหญๆแลวถือวาตรงน้ีเปนกลุมตัวอยางท่ีเล็กมาก ในแงโครงสราง

ของกลุมตัวอยางก็มีความหลากหลายเชนกัน ในประเทศไทยคอนขางจะมีสัดสวนนอย 

สําหรับบริษัทท่ีมีขนาดเล็ก ตอนท่ีผมมาชวยทําสํารวจแทบจะไมมีบริษัทใหญๆ เขามามี

สวนรวม คือทุกวันน้ีมันดีขึ้น ประเด็นคือในแตละประเทศโครงสรางของกลุมตัวอยางมัน

แตกตางกันอยางมาก นอกจากน้ียังหลากหลายแตกตางในเร่ืองวิธีการท่ีจะทําสํารวจ เชน 

WEF เขาทําสํารวจหลายๆแบบเชนทํา online ออกไปสัมภาษณ หรือสัมภาษณทาง

โทรศัพท ไมไดมีวิธีการท่ีเปนแบบเดียวกันท่ีเขาทําท่ัวโลก ดังน้ันจากตัวชี้วัดและตัวชี้วัด

ยอยแบบตางๆ ตองมีวิธีนํามาประมวลซ่ึงผมจะเรียกวาวิธีการทําสลัดคือการนําของ

สวนผสมตางๆ มาโยนลงไปในชามและกวนๆผสมเขากัน ถาดูตัวชี้วัดของ CPI และ WGI 

ของ World Bank เขาจะอธิบายวิธีการวาเขาประมวลอยางไร เขาจะใชแนวทางใหเทคนิค

ทางคณิตศาสตรท่ีแตกตางกัน พยายามท่ีจะใหภาพวามีความประณีตในแนวทาง บรรดา

นักวิจัยพยายามทําหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุด พยายามท่ีจะรวบรวมขอมูลท่ีมีอยู นําเอาส่ิงท่ี

ไดตางๆ มาเปนตัวท่ีวัดท่ีจะนําไปใชประโยชนได แตผมคิดวามันก็มีแนวโนมท่ีคนจะสนใจ

ในเร่ืองความประณีตของเทคนิคโดยท่ีไมไดมุงเนนในเร่ืองท่ีวามีอะไรท่ีหายไป ในกรณี 

Transparency International เขาใชวิธีท่ีเรียกวา Percent Matching Score ซ่ึงเขาจะนําไป

เปรียบเทียบกันกับคะแนนของปกอนหนาน้ัน อันน้ีเปนประเด็นท่ีทานควรคํานึงถึงหาก

ตองการเปรียบเทียบความแตกตางในชวงตางๆ อีกวิธีคือ Beta Transformation ท่ีจะไม

อัด Indicator เขาไปมากเกินไป ทํานองเดียวกัน WGI ของ World Bank ก็มีโมเดลท่ี

คอนขางท่ีจะเน้ียบเหมือนกันในการทําส่ิงท่ีผมเรียกวาสลัดตัวชี้วัดออกมา และทําไมเขาถึง

นําเอาท้ังหลายท้ังปวงมาผสมกัน ผมพูดถึงเร่ือง นโยบาย สถาบัน เร่ืองคอรรัปชัน นักวิจัย

ท้ังสองกลุมกลาววาท้ังสองกรณีเปนสถานการณท่ีคลายๆ กัน ในแงท่ีวาตัวชี้วัดมันใหเคา

รางในแงท่ีวาการปกครองเปนอยางไร ในสวนของ CPI เขาบอกวาบรรดาแหลงขอมูล

ตางๆ มีจุดประสงคท่ีจะวัดปรากฏการณในทํานองเดียวกัน แตผมจะขอแยงวาน่ีไมใช

ปรากฏการณในทํานองเดียวกัน ในบรรดาผูเชี่ยวชาญจะมีกลุมหน่ึงท่ีมุงเนนเร่ืองนโยบาย

ในสถาบัน อีกกลุมหน่ึงจะเนนเร่ืองคอรรัปชันเปนหลัก นอกจากน้ีผมคิดวายังมีสาเหตุอ่ืนๆ 

ท่ีจะไมใชตัวชี้วัดเหลาน้ีในการวัดความเปล่ียนแปลงครอบคลุมระยะเวลา สาเหตุประการ

หน่ึงก็คือวาทุกๆ ป ผมพูดถึงกรณี WGI เขาจะมีการ Rescale ใหม หมายความวาคา

มาตรฐานท่ัวโลกเทากับ 0 ซ่ึงหมายความวาจะเปนการแสดงใหเห็นวามีการเปล่ียนแปลง
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ในเชิงเปรียบเทียบไมใช Absolute และก็คาเบ่ียงเบนมาตรฐานก็คือ 1 เขาก็จะมีการ

ปรับตัวเลขการแจกแจงน้ีก็จะเหมือนกันทุกๆ ป และอีกสาเหตุหน่ึงท่ีผมพูดกอนหนาน้ัน

คือเขาจะใชขอมูลเกา เชนในกรณีWGI เขาจะใชหลายๆ ปท่ีผานมาเขาจะใชขอมูลสําหรับ

ชวงเวลาหน่ึงปเทาน้ัน แตในบางกรณีเขาก็กลับไปพ่ึงพาขอมูลท่ียอนหลังไป 3 ป ทางดาน

ของ CPI เขาเปล่ียนแนวทางคือ ณ จุดหน่ึงเขาก็เคยใช 3 ปแลวเปล่ียนเปน 2 ป ดังน้ันมัน

จะมีระยะหางมากพอสมควรสําหรับขอมูลท่ีพึงจะหาไดในการพัฒนาตัวชี้วัด สําหรับเพ่ือน

รวมงานของผมท่ีทํา WGI อาจจะแยงกับผมแตการท่ีเรามาดูเร่ืองความเปล่ียนแปลงใน

ลักษณะเชิงเปรียบเทียบ ก็หมายความวาเราก็ดูความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจริงๆ ซ่ึงเรารู

วาคากลางมันไมไดเปล่ียน เรารูวาธรรมาภิบาลยังไมไดปรับปรุงขึ้น ดังน้ันความ

เปล่ียนแปลงซ่ึงแมแตนิดเดียวก็คือความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจริงๆ แตมีปญหาในแงท่ีวา

ขอมูลท่ีดีท่ีสุดท่ีเราพึงจะหาได ดูเหมือนวามีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น โลกเราสามารถ

ตอตานคอรรัปชันไดดีขึ้น ท่ีน้ีถาเรามาดูความเปล่ียนแปลงในชวงปค.ศ. 2002-2006 แลวก็

มองไปท่ีแงมุมเฉพาะท่ีเราวัด เชน ศุลกากร ภาษี ระบบยุติธรรม จะเห็นวามีประจักษ

พยานจากบริษัทตางเห็นวาคอรรัปชันมันลดนอยลง ดังน้ันผมจึงไมเชื่อวา Indicator ตางๆ 

เหลาน้ีสามารถจะใหคาความเปล่ียนแปลง ทีน้ี ทางเลือกของเราคืออะไรถาหากวาบรรดา

ตัวชี้วัดไมมีประโยชนในการติดตามความเปล่ียนแปลงเราจะสามารถกลับไปใชอะไรได 

ลองกลับไป Slide กอนหนาน้ี ก็คือในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบายในเชิงสถาบันเราก็มีทางเลือก

ซ่ึงเปนทางเลือกท่ีอาจจะไมสมบูรณ แตวามันใหความชัดเจนมากกวาในแงท่ีวาเรากําลังวัด

อะไรอยู เขามีการรวบรวมและประมวลอยางไร ในแงนโยบายสถาบันจะมีตัวชี้วัดท่ี

นําไปใชไดเชน  Local Integrity ทําออกมา ทุกวันน้ีธนาคารโลกก็มีโครงการมาดูเร่ือง

กรอบทางกฎหมาย ของส่ิงท่ีเราเรียกวาโครงสรางพ้ืนฐานของการตอตานคอรรัปชัน ซ่ีง

สามารถท่ีจะเปรียบเทียบกันในระดับประเทศในเร่ืองผลประโยชนท่ีขัดแยงกัน ทีน้ีเร่ืองการ

วัดผล วาระดับคอรรัปชั้นเกิดอะไรขึ้น World Bankทําการ survey บริษัทใหญๆ ในชวง 4-

5 ปท่ีผานมาการ survey น้ีมีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมากในประเทศไทยผมคิดวาไมไดทํา

มาหลายปแลวแตถาหากวาจะมีการทําอีกผมคิดวาตรงน้ีจะเปนกลไกท่ีดีกวาในการติดตาม

ความเปล่ียนแปลง อีกอันท่ีสําคัญคือการสํารวจในระดับเจอะลงไปในแตละประเทศในการ

ดูทัศนคติ ก็คือปกติบรรดาหนวยงานมักจะติดตามตนเองมากกวาองคกรนอก เขาไมคอย

ติดตามวาภายนอกคิดอยางไรในเร่ืองการคอรรัปชัน ประเด็นท่ี สอง คือเม่ือทานรูแลววา
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ตัวชี้วัดมันบอกผลอะไรเราหรือแมวาถาเราไมรู แนวทางท่ีดีท่ีสุดในการลดปญหาคอรรัป

ชันคืออะไร ซ่ึงผมจะนําเสนอขอมูลท่ีตัวผมเองมีประสบการณในการทํางานในชวงหลายป

ท่ีผานมาก เราจะเร่ิมกันท่ีการ survey ในระดับใหญซ่ึงผมมีสวนในการทําในยุโรป

ตะวันออกและอดีตสหภาพโซเวียตซ่ึง survey 20,000 กวาบริษัท ท่ีประกอบธุรกิจใน

ภูมิภาคน้ันและก็มีหลายๆ คําถาม คําถามเหมือนกันท่ีเรานําไปใชติดตามการเปล่ียนแปลง

ในกรอบระยะเวลาและทุกๆ คร้ังท่ีเราทําการสํารวจ เราก็จะไดฟงขาวดี ดังน้ันในภาพรวม

ของภูมิภาคสถิติจะทําใหเห็น วามีการติดสินบนนอยลง แตวาพัฒนาการในทิศทางท่ีดี

ไมไดหมายความวาแกไขปญหาหมดแลว ในป 2005 เราก็ไดเติมบางประเทศทางยุโรป

ตะวันตกคือ โปตุเกต เยอรมัน กรีซ นํามาเพ่ือเปรียบเทียบเพ่ือท่ีจะใหเห็นภาพวาถึงวาจะ

ดีขึ้นแตความแตกตางก็มีอยางมากซ่ึงอาจจะเปนขาวดี แตคําถามคือทําไมการทุจริตถึงได

ลดลง สาเหตุท่ีคอรรัปชันนอยลงมีหลายสาเหตุคือประการแรกคือการปฏิรูปท่ีมุงเนน

เฉพาะภาคในการท่ีจะแกไขปญหาคอรรัปชันเร่ิมแรกคือระบบภาษี อันน้ีเปนตัวอยาง

ประเทศ สโลวาเกีย ซ่ึงเปล่ียนแปลงระบบภาษีท่ีไมคอยดีเทาไหรมาเปนระบบท่ีเชื่อไดมาก

ขึ้นมีฐานภาษีกวางขึ้นและผลท่ีเกิดขึ้นคือคนปฏิบัติตามมากขึ้น ดังน้ันถาหากวาเราไปถาม

บริษัทวาเขารายงานรายไดเทาไหรสําหรับการเสียภาษี ผลท่ีออกมามันดีขึ้นมาก 

ขณะเดียวกันถาถามบริษัทตางๆ วาเขาติดสินบนบอยแคไหนสําหรับเร่ืองเกี่ยวกับการจาย

ภาษี ก็จะเห็นระหวาง 2002-2005 มันดีขึ้นมากและแนวโนมอันน้ีก็ตอเน่ืองไปจนถึงป 

2008 แตผมเนนป 2002-2005 เพราะเปนเวลาท่ีผมทํางานท่ีน่ัน และในขณะเดียวกันในแง

ของกลุมตัวอยางเราเปรียบเทียบไดมากขึ้นดวยและอีกตัวอยางหน่ึงสําหรับตัวอยางของ

การปฏิรูปท่ีเนนเฉพาะภาคซ่ึงอาจจะไมจําเปนตองเนนการลดคอรรัปชัน แตมันไดผลซ่ึง

ตรงน้ีทําใหเห็นถึงการปฏิรูปในเร่ืองศุลกากร มีโครงการใหญใน ยุโรปตะวันออกเกี่ยวกับ

เร่ืองการอํานวยความสะดวกของการคาใน 8 ประเทศ จะเห็นวาเขามุงเนนในเร่ืองการใช 

IT มากขึ้น ซ่ึงทําใหการทํางานของศุลกากรโปรงใสมากขึ้น แลวก็มาใชวิธี risk wages 

inspection ซ่ึงหมายความวาการตรวจสอบภาษีจะมุงเนนไปยังท่ีท่ีมีความเส่ียงมากกวา 

โดยท่ีจะไมไปสงผลกระทบตอ ท่ีซ่ึงมองวาไมมีความเส่ียง เราจะไปติดตามความ

เคล่ือนไหวตางๆ เหลาน้ัน หลังจากท่ีใช IT เราก็จะติดตามการปฏิบัติงานเม่ือเวลาผานไป

เราก็เห็นความเปล่ียนแปลงวาระยะเวลาท่ีใชในการเคลียรมันนอยลงทํางานไดเร็วขึ้น ก็

แสดงใหเห็นวาความโปรงใสทําใหศุลกากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นและจากผลการสํารวจท่ี
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เราทําสําหรับโครงการน้ีและการสํารวจในประเทศตางๆ เหลาน้ี ความถี่ท่ีบริษัทเหลาน้ีตอง

จายสินบนก็ลดลง อีกภาคสวนหน่ึงก็คือเร่ืองการทําระบบการกํากับดูแลใหงายขึ้น  และ

จอรเจียก็เปนตัวอยางหน่ึงเขาลดขั้นตอนการตรวจสอบ ผลท่ีออกมาก็คือบรรดาบริษัทเขา

รายงานวามีความคืบหนาในทางท่ีดีขึ้นในเร่ืองท่ีไมตองติดสินบน Cost cutting reform ใน

การปฏิรูปทุกภาคสวนก็มีผลในการทางท่ีดีในการลดการทุจริต ในภูมิภาคน้ันก็ในการ

สํารวจบริษัทตางๆ เขาก็รายงานผลในแงท่ีดีขึ้น วาหนวยงานราชการทุกภาคสวนมีผลการ

ปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น น่ีคือการสํารวจขอมูลใน 15ประเทศ คือมีการประมวล check list ของ

ระบบและก็ทําดัชนีออกมาเกี่ยวกับคุณภาพ เร่ืองการจัดซ้ือจัดจาง conflict of interest 

เร่ืองการใชเงินของพรรคการเมืองตางๆ เปนตน พอถึงป 2003 ปรากฏวามีความ

เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น มีอันเดียวท่ีไมดขีึ้นคือ immunity ซ่ึงก็เปนขาวดีสําหรับประเทศ

ตางท่ีดําเนินการปฏิรูป ซ่ึงก็มีความเกี่ยวโยงในเร่ืองท่ีวาระดับการทุจริตคอรรัปชันน้ัน

ลดลง น้ันเปนขาวดี แตขาวท่ีดีมากกวาคือวาเม่ือพยายามเชื่อมโยงความเปล่ียนแปลง

ตางๆเหลาน้ันกับเร่ืองคอรรัปชันจะเห็นวามีระยะท้ิงหางนานมาก หากเราดูเพ่ือพยายาม

ประเมินวาตัวไหนเปนตัวคาดการณท่ีดีท่ีสุดสําหรับความถี่ของการติดสินบนใน ค.ศ. 2005 

มันไมใชเร่ืองของคุณภาพของส่ิงตางๆ เชน การเขาถึงขอมูล กฎหมาย การขัดแยงของ

ผลประโยชน จริงๆ แลวมันเปนผลของคุณภาพเม่ือ 10 ปกอนหนาน้ัน เชนเร่ืองการออก

กฎหมายหมายตางๆ มันจะเปนตัวท่ีดีท่ีสุดท่ีจะคาดการซ่ึงมันจะสงผลในอีก 10 ใหหลัง 

ดังน้ันการปฏิรูปขามทุกๆ ภาคสวนจะตองใชเวลามากกอนท่ีมันจะสะทอนออกมาใน

ตัวชี้วัด   

ผลงานวิจัยอีกชิ้นหน่ึงท่ีผมอยากจะพูดถึง ซ่ึงมีความสําคัญในการท่ีจะเขาใจ

ประเด็นเร่ืองการตอตานการคอรรัปชันจากผลของตัวชี้วัดคือ เร่ืองการสํารวจขาราชการใน 

3 ประเทศในชวงตน ค.ศ.2000 ท่ีเราพยายามท่ีจะทํา คือสํารวจในแงสถิติระหวาง

ความสัมพันธของปจจัยทางดานนโยบายกับสถาบันวามีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานตางๆ ไดอยางไร เชนคุณภาพของงานท่ีเขาทํา ระดับของการติดสินบน 

เราะพยายามท่ีจะมาดู 3 แงมุมของส่ิงแวดลอมในเชิงสถาบัน ท่ีขาราชการทํางานอยู อัน

แรกคือระบบทรัพยากรบุคคล เชนความโปรงใส การแขงขัน การจาง การประเมิน ดูเร่ือง

คุณสมบัติถามีผลงานดีจะไดรับการเล่ือนขั้นไดอยางไร เร่ืองวิธีขั้นตอนการบริหารจัดการ

วามีความโปรงใสอยางไร ทายท่ีสุดเร่ืองการบริหารผลงานซ่ึงก็คิดถึงเร่ืองแรงจูงใจ เชน
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ดานการเงินท่ีจะใหสําหรับขาราชการ เราจะมามุงเนนเร่ืองของแรงจูงใจท่ีจะผลักดันให

ขาราชการทํางานไดดีขึ้น เรามาพูดถึงสไลดกอนหนาน้ีคือวาเรามีเร่ืองสถาบันอีกเร่ืองคือ

เร่ืองผลสําเร็จอะไรท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จมากท่ีสุด ผมอยากจะใหตัวอยางจากท้ัง 3 ประเทศ  

ท่ีผมทําคือ นําเอา 3 ปจจัยมาเนนใหมันเปนตัวใหญๆ อันท่ีจะไมมีประโยชนในการติด

สินบนในประเทศ ในประเทศเคกีสจะเห็นวาระบบการบริหารบุคคลมีความสําคัญมากท่ีสุด

เร่ืองความโปรงใส ขาราชการมีความรูสึกวาจะไดเล่ือนขั้นตามคุณสมบัติ สวนอีกสองมุมท่ี

เราดู เร่ืองขั้นตอนภายในก็มีผลกระทบในระดับหน่ึง จะมีผลในแงท่ีวาระบบบริหาร

บุคลากรมีประสิทธภาพมากขึ้น แตวาผลลัพธหลักๆ คือเร่ืองระบบบริหารบุคลากร มี

ความสําคัญมากท่ีสุดท่ีจะอธิบายเกี่ยวกับระดับของการติดสินบน ในประเทศสโลวาเกีย ท้ัง

สามแงมุมท่ีเราดูก็มีผลกระทบตอผลปฏิบัติงานในกรณีน้ีก็คือเร่ืองสินบน ผลกระทบท่ี

สําคัญมากท่ีสุดก็คือเร่ืองการบริหารบุคลากร คือถาหากวา ถาเราปฏิบัติงานดีก็ไดรางวัล

ตอบแทน โรมาเนียประเทศท่ี 3 ผลท่ีออกมาก็ทํานองเดียวกันระบบบริหารบุคคลมี

ความสําคัญมากท่ีสุด และวิธีหน่ึงท่ีเราจะอานผลลัพธอันน้ีไดก็คือวาตรงน้ีแทบจะเปน

คุณลักษณะท่ีเปนสากล คือถาหากวาระบบราชการมีความโปรงใสต้ังแตเร่ืองรับคน เร่ือง

การสงเสริมการเล่ือนขั้นตามคุณสมบัติ  จะมีสวนชวยอยางมากในการลดปญหาการติด

สินบน  ดังน้ัน บรรดาดัชนีระหวางประเทศตางๆ  ไมไดเปน Benchmark ท่ีดีในการวัดผล

ความกาวหนา  มันเปนเร่ืองดีในแงท่ีวาจะมาเนนความสําคัญเร่ืองคอรรัปชัน  แตถาเราจะ

มาดูวาจะทําตัวชี้วัดใหดีขึ้นไดอยางไรเปนเร่ืองท่ีลําบากมาก  และ Indicator ท่ีนํามาใช

ประโยชนได  และการ survey ใหญๆ ก็จะนํามามีประโยชนในเชิงปฏิบัติไดดวยเหมือนกัน  

และใหมุงเนนในเร่ืองการปฏิรูปท่ีจะชวยลดคอรรัปชันอยูในมือของบรรดาภาคสวนตางๆ  

ไมไดอยูในมือของหนวยงานท่ีบอกทานวาทานตองลดคอรรัปชัน  และมาตรการ  เชน  

การปฏิรูปท้ังระบบมีความสําคัญเปนอยางยิ่งแตมันเร่ืองยากท่ีเราจะวัด และน่ันคือโจทย

การ Presentation ของผม ขอบคุณทุกทานท่ีติดตามรับฟง 
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ชวงการถามตอบ                                                                                                                             

คําถามทานที่ 1: 

ถาผมเขาใจถูกการปฏิรูปชวยลดคอรรัปชัน เวลาเราพูดถึงปฏิรูป เราตีความคําวา

ปฏิรูปไมเหมือนกัน บางคร้ังการปฏิรูปหมายถึงการปฏิรูปเชิงโครงสราง แตไมไดหมายถึง

การปฏิรูปในเชิงความรับผิดชอบของประชาชน ผมอยากจะฟงวาคุณมีแนวคิดอยางไร

เกี่ยวกับการปฏิรูป 

เม่ือคุณพูดถึงระบบบริหารบุคลากรวามันเปนปญหาท่ัวโลก โดยเฉพาะประเทศ

กําลังพัฒนา และ 3 ประเด็น เร่ืองการให รางวัลตามคุณสมบัติ คุณพูดถึงความโปรงใสใน

การรับคนเขาทํางาน การเล่ือนขั้นตางๆ และแรงงจูงใจท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน มี

การออกขอบังคับกฎเกณฑตางๆ ขึ้นมา บรรดาขาราชการตองทําตามกฎเกณฑตางๆ 

อาจจะเปนส่ิงท่ีนําไปสูคอรรัปชัน การนําเอาระบบน้ีไปใชสนับสนุนทีมของเขา ใชระบบ

อุปถัมภ ตรงน้ีเปนสาเหตุหลักในการลดปญหาคอรรัปชันระดับบุคคล คุณมีขอแนะนํา

อยางไร       

คําตอบ: 

ขอบคุณสําหรับท้ัง 2 คําถาม และเปน comments ดวย เร่ืองปฏิรูปเราอาจจะ

เขาใจแตกตางกัน และเขาใจเร่ืองคอรรัปชันแตกตางกัน ประเด็นหน่ึงซ่ึงเราเจอในการทํา

แบบสํารวจ คือ การถามคําถามเกี่ยวกับคอรรัปชัน การใชคําวาคอรรัปชัน อาจนํามาซ่ึง

คําตอบท่ีสับสนมาก เพราะวาบางคนอาจจะมองวาเปนคอรรัปชันบางคนอาจจะไมไดมอง

ตรงน้ีวาเปนคอรรัปชัน ดังน้ัน นอกจากคอรรัปชันเราจะถามคําถามเฉพาะเกี่ยวกับ

พฤติกรรมดวย และผลลัพธอันหน่ึงท่ีเราเจอก็เกี่ยวของกับปญหาคุณธรรมจริยธรรม ผม

คิดวาแนวทางท่ีเปนประโยชนอันหน่ึงคือเร่ืองแนวปฏิบัติสําหรับขาราชการวาอะไรเปนท่ี

ยอมรับไดอะไรเปนท่ียอมรับไมไดในหลายๆ ประเทศท่ีผมพูดถึง เราถามคําถามเกี่ยวกับ

คํานิยามซ่ึงคอนขางคลุมเครือวาอะไรเปนท่ียอมรับได เชน การรับของขวัญ มันไมมีนิยาม

ไว เราจึงถามคนท่ีตอบแบบสอบถามวาควรจะใหของขวัญขาราชการไดแคไหน คําตอบ

แตกตางกันมาก คนรวยกวาก็จะใหขอบเขตท่ีสูงกวา ในขณะท่ีขาราชการจะบอกวาศูนย

รับของขวัญไมไดเลย มีความแตกตางกันมากเลย ดังน้ันส่ิงท่ีกฎระเบียบปฏิบัติขาราชการ
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จะชวยตีกรอบไดวาอะไรท่ีขาราชการจะรับไดรับไมได ในเร่ืองความเขาใจเกี่ยวกับการ

ปฏิรูป ผมเห็นดวยกับทาน ไมใชเปนเร่ืองการจัดการศุลกากร หรือการปฏิรูปท่ีมุงเนนเร่ือง

การปลูกฝงจริยธรรม ความรับผิดชอบตอประชาชน ในหลายๆ ประเทศยังไมไดมีการ

พัฒนามาก ท่ีขาดหายไปคือการมุงเนนในระดับองคกรวาเขาจะตองปฏิบัติอยางไรเร่ือง

ความรับผิดชอบตอประชาชน เร่ืองกลไกท่ีจะปรับปรุงคุณภาพเพ่ือสอดคลองกับการ

ประเมิน ซ่ึงอาจจะเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีในของการพัฒนาความรับผิดชอบตอประชาชนใน

ระดับองคกร ในแงท่ีวาองคกรมีกรอบอยูวาเขาจะตองมีการบริหารประชาชนอยางไรถึงจะ

ไปถึงระดับน้ัน หลังจากน้ันพวกเขาจึงจะมีแรงจูงใจ สวนในเร่ืองระบบการบริหารผลงาน  

และระบบการบริหารบุคคล เร่ืองแนวคิดวาขาราชการมีคุณสมบัติมีผลงานอยางไรถึงจะ

ไดรับการเล่ือนขั้น เปน concept ท่ีเขาใจไดงายๆ ทุกคนก็เขาใจและเห็นวาเปนระบบท่ีดี 

ซ่ึงคําแนะนําสําหรับแตละประเทศก็จะไมเหมือนกัน แตผมคิดวาคําแนะนําท่ัวๆ ไป คือ

เร่ิมตนจากพ้ืนฐานในการสรางความม่ันใจเกี่ยวกับความโปรงใส การแขงขันกันอยาง

โปรงใส ต้ังแตการรับคนเขามาเปนขาราชการ และเม่ือคุณไดพ้ืนฐานตางๆ เขามาคุณก็จะ

ปรับปรุงระบบใหมีความประณีตมากขึ้น แตประเด็นหลักคือตองทําพ้ืนฐานใหม่ันคง

เสียกอน   

คําถามทานที่ 2: 

ผมเปนขาราชการอยูท่ี ก.พ. มี 3 คําถาม 

1. มีขอมูลในเชิงเปรียบเทียบระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนหรือไม ผมไมแนใจวา

ขอมูล 2 ชุดน้ีเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือเปลา เชน มีตัวชี้วัดของท้ังภาครัฐและเอกชน

มันสูงพอกัน   

2. มุมมองสวนตัวของผมมีความคิดวาผูคนเห็นวาคอร รัปชันมันไมเปนไร  

นักการเมืองท่ีทุจริตแตมีผลงานท่ีดี ประชาชนก็รับได ผมอยากจะทราบวาแนวคิดน้ีเปนท่ี

ยอมรับในหลายประเทศหรือเปลา เชน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในยุโรปตะวันออก จาก

ประสบการณการทํางานของคุณ   
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3. เร่ืองความสอดคลองเขาประเด็นของการคอรรัปชัน วาเปนไปไดไหมวาประเทศ

ท่ีมีการคอรรัปชันสูงจะมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี หรือวาในทํานองกลับกันภาพท่ีเรามอง

ท่ัวไปวาประเทศท่ีมีการคอรรัปชันสูง ผลการปฏิบัติงานก็จะตํ่า บางทีเราอาจจะตองดูใน

เร่ืองผลปฏิบัติงานในแงมุมอ่ืนๆ ดวย เชน สําหรับคนท่ัวไปท่ีไมไดอยูในระบบ ส่ิงท่ี

ประชาชนท่ัวไปจะมองผลการปฏิบัติงานมากกวา เขาจะไมคอยตระหนักเกี่ยวกับผล

ประกอบการดานจริยธรรมคุณธรรม เขามองเร่ืองประสิทธิภาพมากกวา เปนไปไดม้ัยวา

ภายในบริบทหน่ึงการคอรรัปชันสูงจะนํามาซ่ึงผลการปฏิบัติงานท่ีดีกวา 

คําตอบ:  

ขอบคุณสําหรับคําถามและ comments ประเด็นแรกเกี่ยวกับภาครัฐภาคเอกชน  

ผมเขาใจวาคุณหมายถึงเร่ืองคอรรัปชัน ผมไมเคยเห็นขอมูลใดๆ ท่ีเปรียบเทียบ 2 ภาคน้ี

ในประเทศตางๆ เวนแตวาในหลายๆ กรณีของคอรรัปชันภาครัฐเกี่ยวโยงกับภาคเอกชน

ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาเราพูดกันถึงเร่ืองสินบน คอรรัปชันในภาครัฐการฉอโกง

เงินทุนอาจจะไมจําเปนท่ีจะเปนการปฏิสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนเสมอไป แต

วาในเร่ืองสินบนสําหรับสัญญาการจัดซ้ือจัดจาง การ Clear ศุลกากร เร่ืองเกี่ยวกับภาษี  

มันเปนการปฏิสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนท้ังส้ิน ผมคาดวาจะเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน แตผมยังไมเคยเห็นงานวิจัยอันไหนท่ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะเปรียบเทียบดังท่ี

คุณวา อีก 2 คําถามของคุณคิดวามันจะเปนเร่ืองวาคนเราจะรับเร่ืองคอรรัปชันไดมากแค

ไหน วาถาหากวาผลงานดีแตคอรรัปชันก็ไมเปนไรหรืออีกอันหน่ึงเร่ืองความสัมพันธ

ระหวางผลการปฏิบัติงานกับการคอรรัปชันวามันไปดวยกันไดม้ัยท่ีจะมีผลงานดีมากเลย

แตระดับการคอรรัปชันสูงดวย ผมคิดวาจากมุมมองจากการวิจัยในระดับกวางๆ และดูกัน

ในระยะยาว เรารูวาประเทศท่ีจะสามารถเติบโตในระยะเวลานานๆ อยางยั่งยืน มักจะเปน

ประเทศท่ีสามารถลดอันดับการคอรรัปชัน ในระยะส้ันความชัดเจนมีนอยกวา สําหรับ

ประเทศท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็ว เชน อาจจะเปนเพราะวามีการบูมของการใช

ทรัพยากรธรรมชาติก็เจอปญหาคอรรัปชันมากมายพอสมควรเหมือนกัน แตผมคิดวาเรา

จะตองใหความสําคัญกับเร่ืองสาเหตุดวย บางประเทศโตอยางรวดเร็วอาจจะเปนเพราะมี

รายไดมากในเศรษฐกิจ มีการบูมของการใชทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ัน ก็มีแรงจูงใจใหมี

การทุจริตคอรรัปชันมากขึ้น แตในท่ีวาเร่ือง 2 ประเด็นน้ีมันเชื่อมโยงกันมากนอยแคไหน 
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ถึงแมวาประเทศน้ีจะแยแลวแตประเทศน้ียิ่งเติบโต แตผมจะขอคิดแยงอีกแงหน่ึง ในแง

ท่ีวาการบูมของทรัพยากรธรรมชาติมันสงผลใหเกิดท้ังระดับการคอรรัปชันท่ีสูงขึ้นและ

ระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วขึ้น ท่ีจริงการศึกษาใน Eastern Europe กับอดีต

สหภาพโซเวียตเราดูเร่ืองประเด็นน้ีโดยตรง เพราะวาในระยะเวลาท่ีใกลๆ เราไมไดเจอใน

ส่ิงท่ีเราตองการอยากจะพบ ในแงท่ีวาคอรรัปชันเปนตัวถวงการเจริญเติบโตแตประเด็น

หลักคือวาเม่ือเกิดการบูมของทรัพยากรธรรมชาติมันสงผลใหเกิดท้ังการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและการทวีขึ้นของคอรรัปชันมากกวา และในเร่ืองเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของ

ความเติบโตกับคอรรัปชัน เรามาดูในเร่ืองการวัดผลการปฏิบัติงานไดอยางไร เพ่ือความ

งายเราทุกคนอาจจะมองเร่ืองการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเติบโตของ GDP บางประเทศ

โตเร็วมากในระดับเศรษฐกิจมหภาคแมวาจะมีระดับการทุจริตคอรรัปชันท่ีสูงมาก แตถา

หากเรามาคิดวาใครไดประโยชนจากคอรรัปชัน ปกติจะไมใชคนตัวเล็กตัวนอย ผูท่ีได

ประโยชนจากคอรรัปชันจะเปนพวกท่ีอยูในตําแหนงท่ีมีอํานาจมากและมีขอมูลวงในท่ี

ดีกวาเปนตน ดังน้ันถึงแมวาเราจะมองเห็นระดับการคอรรัปชันท่ีเพ่ิมขึ้นซ่ึงมาเคียงคูกับ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ตรงน้ีก็ไมไดหมายความวาเปนส่ิงท่ีดี ซ่ึงคนท่ีไดรับผลกระทบท่ี

เลวรายท่ีสุดจากการคอรรัปชันอาจจะไมไดผลประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเลย 

จากมุมของนักวิจัยตรงน้ีเปนประเด็นท่ียากท่ีจะแยกแยะถาเราคิดถึงในแงผลกระทบของ

คอรรัปชันเราแทบจะมองไมออกเลยวามีผลดีอยูตรงไหน ดังน้ันมุมมองของคุณอาจจะเปน

เพราะวา นาจะพูดใหมไดวาประเทศหน่ึงอาจจะมีผลประกอบการไดดีกวาน้ีอีก ถาหากวามี

การทุจริตคอรรัปชันนอยลง   

คําถามทานที่ 3:  

คุณบอกวาหลายๆ ประเทศลดและปองปรามคอรรัปชันไดดีขึ้นจาก CPI มีประเทศ

ไหนท่ีแยลงไหม แลวประเทศท่ีมีผลการดําเนินงานแยลงสาเหตุเปนเพราะอะไร   

คําตอบ:  

ในผลสํารวจท่ีเราทํามันมีบางประเทศ ไมใชวาผลประกอบการเลวรายลง แตเคาไม

มีการปรับปรุงใหดีขึ้นเลยมากกวา และบางประเทศก็เปนประเทศท่ีพยายามอยูเหมือนกัน 

เชน ดูเร่ืองกฎหมายท่ีออกมาก็จะเห็นวาเคาก็ไดพยายามทําตามคําแนะนําวาจะปฏิรูป
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เร่ืองน้ันเร่ืองน้ี แตผมคิดวาส่ิงท่ีหลายประเทศพลาดไปคือเร่ืองการผลักดันการปฏิบัติการ

ปฏิรูปน้ันจริงๆ งานวิจัยเปนส่ิงท่ีผมทําในยุโรปตะวันออกกับอดีตสหภาพโซเวียต และใน

กลุมน้ันก็มีอยู 10 ประเทศ ซ่ึงในชวงท่ีผมทําการสํารวจก็ไดเขาไปอยูในสหภาพยุโรป  

และพบวาความตองการท่ีจะเขาเปนสมาชิกประเทศ EU เปนส่ิงท่ีสําคัญมากสําหรับ

ประเทศเหลาน้ัน ซ่ึงก็มีนัยใน 2 ประเด็น คือ 1.มีแรงผลักดันท่ีประเทศเหลาน้ีจะผานราง

กฎหมายและทํากฎหมายตางๆ ใหสอดคลองกับสหภาพยุโรป ก็คือประเทศตางๆ เหลาน้ัน 

บรรดานักการเมืองเห็นพองตองกันวาจะตองเขาเปนสหภาพยุโรป จึงเกิดความคืบหนา ใน

ขณะเดียวกันทางฝง EU ก็กดดันดวยในเร่ืองการนําเอากฎหมายตางๆ เหลาน้ันไปปฏิบัติ  

ไมใชแคผานรางกฎหมายก็พอ  แตวาจะตองเอาไปปฏิบัติ เอากฎหมายไปใชใหเกิดผล

ดวย ซ่ึงทุกๆ ปคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปก็จะนําเอารายงานผลมาประเมิน แตผมคิด

วาเรามีคําพูด “จุดไฟลนกน” เพ่ือพวกเขาจะไดลุกขึ้นมาทําอะไรสักอยาง สําหรับประเทศท่ี

ไมมีความคืบหนา ก็มักจะเปนประเทศท่ีไมเจอแรงผลักดันในลักษณะน้ัน มีการเลน

การเมือง ซ่ึงปกติการแขงขันทางการเมืองเปนส่ิงท่ีดี แตวาบางประเทศไมมีการแขงขัน

ทางการเมืองแตกระน้ันระบบก็ไมไดมีการพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น ในทายท่ีสุดผมคิดวาเรา

มาเนนในประเทศท่ีมีการพัฒนาอยางดีขึ้น ในรายงานของเราก็สรุปวาไมมีวิธีการท่ีจะมอง  

เราจะตองมาประเมิน คือ ในประเทศท่ีมีการพัฒนาไดอยางดีขึ้น มันเปนประเทศท่ีผูนําตอง

แสดงตัวอยางเองหรือวาจะไมยอมทนเห็นคอรรัปชัน และในขณะเดียวกันท่ีสําคัญพอกัน 

คือ การปฏิรูปท้ังระบบในเชงิโครงสราง อยางในสหรัฐอเมริกา หากมีนายอําเภอขึ้นมาใหม

ท่ีใหความสําคัญกับเร่ืองน้ีก็จะมีการผลักดันใหเกิดความเปล่ียนแปลงตามมาเอง   

คําถามทานที่ 4: 

ขอบคุณสําหรับการนําเสนอ และท่ีต้ังขอเสนอวาบรรดาตัวชี้วัดตางๆ วาไมไดเปน

มาตรวัดท่ีดี และเราก็มองเห็นวาพวกเราตองมองหาวิธีการแกปญหาดวยตัวเอง คําถาม

ของผมอยูใน paper ท่ีคุณนําเสนอเกี่ยวกับ 3 ประเทศยุโรปตะวันออกวาในบรรดา 3 

ประเทศตางๆ เหลาน้ี  โดยเฉพาะโรมาเนียวาทําไมระบบการบริหารจัดการผลงานถึงไมได

มีผลตอเร่ืองการติดสินบน และประเทศไทยคุณมองวาอะไรคือปจจัยสําคัญสําหรับการติด

สินบน   



ภาคผนวก                                                                                                   325 

 

คําตอบ:   

คําถามท่ี 2 ผมไมคิดวาผมไมไดอยูในฐานะท่ีจะตอบไดในเร่ืองท่ีวามีปจจัยผลักดัน

อะไรของประเทศไทยท่ีทําใหเกิดปญหาการติดสินบน สําหรับคําถามเกี่ยวกับเร่ืองท่ีวา

ทําไมแตละประเทศภาพท่ีออกมาถึงไมเหมือนกัน เราวิเคราะหเพียง 3 ประเทศเทาน้ัน  

แตวาในภาพรวมส่ิงท่ีผมคิดวาเปนผลท่ีสําคัญ  คือวาเรามี 3 ประเทศซ่ึงมีระดับการพัฒนา

ท่ีไมเทากัน สโลวาเกียไปไกลกวา เคกีสพัฒนาไปนอยท่ีสุด โรมาเนียคลายๆ กับอยูตรง

กลาง  ส่ิงท่ีนาสนใจในภาพรวมโมเดลในเชิงความคิดท่ีอยูใน presentation ของผม ใน

เร่ืองกรอบเชิงนโยบายกับสถาบันท่ีผลกระทบตอผลลัพธ อันน้ีเปนขอสันนิษฐานของเรา  

เราพยายามท่ีจะปรับปรุงเชิงนโยบายกับสถาบันวาเม่ือนํามาประกอบกันแลว มันทําใหการ

บริการดีขึ้นหรือเปลา ลดคอรรัปชันหรือเปลา ท่ีนาสนใจวาถาหากไมไดมาดูรายละเอียดวา

แงมุมไหนท่ี ดีขึ้นแตถาดูแควาโมเดลน้ีใชการไดหรือเปลา จริงไหมวานโยบายในสถาบันท่ี

ดีขึ้นจะนํามาซ่ึงผลลัพธท่ีดีขึ้น เราพบวาประเทศสโลวาเกียไดผลมากกวาประเทศท่ีลาหลัง

เชนเคกีส น่ีคือประเด็นของเรา คือในสภาพท่ีมีนโยบายและสถาบันท่ีแข็งกวาก็จะมี

ชองทางนอยลงท่ีคนจะทําการทุจริต แตแมวาเราจะไมสามารถท่ีจะฟนธงไดขนาดน้ัน แต

เราก็ได เค ารางวาความแตกตางไม ใช เปนเ ร่ืองของกฎเกณฑแต เปนเ ร่ืองของ

ลักษณะเฉพาะของบรรดาองคการตางๆ และเราสามารถจะมองในแงผูนําดวยวาในบาง

องคกรซ่ึงมีหลักการอยางไมเปนทางการแตผูนําเกงมากในแงท่ีวาแมไมเปนทางการแตก็มี

ผลประการท่ีดีกวา ซ่ึงตรงน้ีโมเดลของเราไมสามารถท่ีจะสะทอนออกมา ดังน้ันตรงน้ีเปน

ขบวนการท่ีตองใชเวลานานพอสมควรกวาท่ีจะสงผลออกมาใหเห็น ภาพน้ีมักมีคนถามวา

ตองใชเวลานานแคไหนกวาเราจะเปนสวีเดนได ถาหากถามคําถามในลักษณะน้ันอาจทํา

ใหเรามองโลกในแงราย ก็คือวาตองใชเวลานานมาก เปนการเดินทางท่ียาวนาน ตอง

คอยๆ เดินทีละกาว แตท่ีเราเจอในผลสํารวจคือเม่ือระยะเวลาผานไป ถึงแมวาเราจะไมได

วิ่งฉิวเขาเสนชัย มันก็เห็นความเปล่ียนแปลงในหลายๆ ประเทศเชนเราเห็นกรณีคอรรัป-

ชันอ้ือฉาว มันไมใชวาเปนการตอสูท่ีส้ินสุดอยางรวดเร็ว แตวาเราจะตองความพยามยาม

ไปเร่ือยๆ กาวไปทีละนอยกาวไปสูผลลัพธในระยะยาว   
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คําถามทานที่ 5: 

กลับไปท่ี Slide ของคุณ Anderson เร่ืองเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายในการท่ีจะ

ปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ในป ค.ศ. 2008 พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน กําหนดให

สํานักงาน ก.พ. ใชกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองการคุมครองขาราชการผูนอยไมใหโดนไลออก 

และไมใหขาราชการผูมีอํานาจไดรับผลประโยชนจากคอรรัปชัน คุณคิดวากฎหมายใน

ลักษณะน้ีจะชวยลดการทุจริตคอรรัปชันไดหรือเปลาและประสบการณจากประเทศอ่ืนการ

ออกกฎหมายในลักษณะน้ีชวยลดการทุจริตไดจริงหรือเปลา 

คําตอบ:   

ผมไมสามารถ ท่ีจะพูดเกี่ยวกับประเทศไทยได  แต สําหรับประเทศอ่ืนๆ 

ประสบการณเกี่ยวกับปญหาการคอรรัปชันและระบบราชการ ประเทศแตละประเทศอยู

ตรงพิกัดไหนในชองวางกวางๆ เชน ประเทศในยุโรปตะวันออกและอดีตสหภาพโซเวียต 

ขาราชการมีการเปล่ียนแปลงมากๆ ตามความเปล่ียนแปลงทางการเมือง และน่ีเปนหมาย

เหตุเล็กๆ ท่ีผมพูดวาการแขงขันทางการเมืองเปนเร่ืองท่ีดี แตถาหากวาระบบขาราชการ

ไมไดถูกคุมครองจากการเปล่ียนแปลงทางการเมืองแลว มันเปนแงมุมท่ีไมดี ดังน้ัน เร่ือง

การปฏิรูประบบขาราชการในประเทศตางๆ เหลาน้ัน มุงเนนไปท่ีการสรางเสถียรภาพ

ใหกับอาชีพขาราชการ ดังน้ัน ทําใหขาราชการรายบุคคลมีการตอบสนองมากกวาในแงท่ี

เคาจะตองทําการกฎเกณฑปรับปรุงผลการปฏิบัติการ แทนท่ีจะมาคอยพะวงกับเร่ืองท่ีวา

จะเปนท่ีชอบหนาหรือไมชอบหนาของเจานายหรือเปลา สวนอีกดานหน่ึงคุณก็มีหลายๆ 

ประเทศท่ีระบบขาราชการเปล่ียนแปลงยากมาก และก็ระบบปฏิรูปท่ีมาคอยมุงเนนไล

ขาราชการท่ีไมมีผลงานออก ประเทศแตละประเทศอยูตรงไหนของ 2 ฝากน้ัน แตเร่ืองของ

เร่ืองคือวาย่ิงคุณมีระบบท่ีโปรงใสมากขึ้นเทาไหรในการกําหนดกฎเกณฑวาเราจะไลใคร

ออก ก็จะมีความเปนไปไดนอยกวาท่ีคนๆ น้ันจะถูกไลออกเพราะวาปฏิบัติหนาท่ีท่ีดี เชน 

ไมยอมเลนเกมสทางการเมือง เปนตน ดังน้ัน ในภาพกวางๆ ผมมีแนวโนมวาการปฏิรูป

ระบบราชการท่ีมุงเนนในการท่ีจะทําใหกฎเกณฑตางๆ มีความโปรงใสมากขึ้นเปนเร่ืองท่ีดี

สําหรับทุกๆ ท่ี   
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คําถามทานที่ 6:  

1. คําถามของผมมี 3 คําท่ีสําคัญมากสําหรับคอรรัปชัน คําแรก “อํานาจ” คําท่ี 2 

“เงิน” คําท่ี 3 คือ เร่ือง “สถานภาพ” และท้ัง 3 ปจจัยน้ี เปนปจจัยสวนหน่ึงในประเทศกําลัง

พัฒนา เราจะพัฒนาสงเสริมตอตานคอรรัปชันในประเทศกําลังพัฒนา แตวามันเปนเร่ืองท่ี

ยากมาก ถาหากวาผูกําหนดนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนาซ่ึง

เนนแตเร่ืองอํานาจ เงิน และสถานภาพ แทนท่ีจะคํานึงถึงประโยชนของประชาชน จาก

ประสบการณของคุณ 3 ประเทศในยุโรปตะวันออก มีขอเสนอแนะจากท้ัง 3 ประเทศ

หรือไมท่ีประเทศอ่ืนจะนําไปใชได คุณมีขอเสนออะไร   

2. เราพูดกันเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเปนวลีท่ีเราไดยินกันมาต้ังนานแลว แต

ปจจัยท่ีสําคัญประการหน่ึงในการปองกันคอรรัปชันในบางประเทศ ถาดูเร่ืองบริบททาง

การเมือง ซ่ึงหมายความวาผูนํา กฎเกณฑขอบังคับ และเร่ืองความเขาใจผิดของประชาชน 

เชน ประชาชนคิดวาคนรวยเปนคนดี ถาพวกเขาคิดผิดๆ อยางน้ี มันเปนเร่ืองยากมากท่ี

เราจะแกปญหา คุณมีขอเสนอแนะหรือประสบการณอะไรท่ีจะแบงปนกับเราบางหรือไม 

คําตอบ: 

 ขอบคุณสําหรับคําถาม ในเร่ืองขอเสนอแนะวาจะจัดการกับประเด็นพ้ืนฐานใน

เร่ืองอํานาจ เงิน กับสถานภาพไดอยางไร ผมจะขอตอบคําตอบเดียวสําหรับท้ัง 2 คําถาม 

คําถามท่ี 2 คือ ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอคุณธรรมจริยธรรมและความเขาใจผิดของ

ประชาชน คือเปนส่ิงท่ีพูดกันดาษดื่นวาวิธีการแกไขความเขาใจผิดอันหน่ึงคือการสราง

ความม่ันใจวามีกลไกท่ีดี ท่ี พ่ึงพาไดในการใหขอมูลท่ีดีกวาสําหรับสาธารณชนซ่ึง

หมายความวาเราจะตองทําอะไรหลายๆ อยางท่ีครอบคลุมถึง เชน ส่ือมวลชนท่ีมีเสรีภาพ

อยางแทจริง และภาคประชาสังคมท่ีมีความกระตือรือรน สามารถสรางความตระหนักรูและ

แกไขความเขาใจผิดในลักษณะน้ัน และภาครัฐก็จะตองมีขอมูลท่ีดีเกี่ยวกับคนท่ีมีอํานาจ 

เงิน และสถานภาพ ในโรมาเนียซ่ึงผมเคยทํางานอยู ในป 2003 มีการผานกฎหมายเร่ือง

การแจงทรัพยสิน เปดเผยขอมูลสําหรับผูดํารงตําแหนงต้ังแตปลัดฯ เปนตนไป และมีการ

ตองแจกแจงทรัพยสินมาหลายปกอนหนาน้ัน แตมันไมมีผล เพราะวาขอมูลเหลาน้ันเปน

ความลับและไมมีกลไกในการเปดเผยขอมูลในลักษณะน้ัน ไมมีใครมาทําหนาท่ีรับผิดชอบ
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ในสวนน้ัน ดังน้ันมันก็ไมมีผล แตเม่ือมีกฎหมายออกมาวาจะตองมีการเปดเผยขอมูลน้ัน ก็

สรางผลกระทบไดมากเลย ในแงมุมมองเกี่ยวกับขาราชการทางการเมือง ขาราชการ

ระดับสูงในประเทศตางๆ เหลาน้ัน และถาหากคุณมีบรรดาสวนผสมตางๆ ปจจัยอยางเชน 

การเลือกต้ังท่ีโปรงใส  ขอมูลจากการแจกแจงทรัพยสิน ชุมชน NGOs ภาคประชาสังคมท่ี

ต่ืนตัว เอา Information น้ีมาจัดไว ทําใหสาธารณชนหันมาสนใจขอมูลเหลาน้ัน วา

นักการเมืองคนน้ีมีทรัพยสินซ่ึงมีท่ีมาท่ีนาสงสัย ในขณะเดียวกันส่ือมวลชนก็ตีแผขอมูล

เหลาน้ัน รวมถึงกระบวนการทางประชาธิปไตยท่ีเปดกวางและโปรงใส ซ่ึงท้ังหมดน้ีเปน

สวนหน่ึงของกระบวนการทางการเมือง และผมคิดวาตรงน้ีมีสวนชวยมากเลยในประเทศ

โรมาเนีย และก็นําความสนใจมาสูประเด็นเร่ืองคอรรัปชันและก็ทําใหขาราชการระดับสูง

ตกอยูภายใตสายตาของสาธารณชน และหลายๆ คนก็เปนคนดี สามารถจะผานไปได และ

หลายๆ คนก็มีทรัพยสินจํานวนมากท่ีไมสามารถแจกแจงท่ีมาได และท้ังหมดน้ีก็สงผล

กระทบตอการเลือกต้ัง แตผมก็ไมไดบริสุทธิ์ใสซ่ือวาถามีปจจัยตางๆ เหลาน้ีชีวิตก็จะดีเลิศ

มากเลย บางคร้ังส่ือมวลชนอาจจะแข็งขันแตก็ไมไดเปนอิสระทุกท่ี และ NGOs ก็อาจจะไม

มีอิสระ เสรีภาพอยางท่ีเราตองการใหพวกเขาเปน แตผมคิดวาแนวทางการเปดเผยขอมูล  

การใหมีขอมูลในท่ีสาธารณะ เชน การเปดเผยทรัพยสิน ก็สามารถท่ีจะนํามาซ่ึงผลกระทบ

ในบางประเทศ และแนนอนการปรับแนวคิดของสาธารณชนอาจจะตองใชเวลานาน แต

เร่ืองการสรางความตระหนักก็เปนขั้นตอนหน่ึงของการสรางกระบวนการ   
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เอกสารประกอบการเสวนา 

เร่ือง “มองลอดแวนธนาคารโลก  

ทะลุเปาหมายตัวเลขคะแนนช้ีวัดความโปรงใสนานาชาติ” 

โดย Dr. James Anderson 

วันท่ี  10 สิงหาคม  2553  เวลา09.00-11.30 น.   

ณ อาคาร 3  สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
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