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บทคัดย่อ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์  คือ ๑) ศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการ

ด าเนินการตามหลักจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ๒) ศึกษาหลักพุทธธรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ๓) พัฒนาและน าเสนอ
ตัวแบบจริยธรรมที่บูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ระเบียบ
วิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเบื้องต้น จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๓๔ รูป/
คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และผู้มีส่วนร่วมในการการสนทนากลุ่ม จ านวน ๑๑ 
รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณเป็นข้อมูลปิดท้าย เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ๓ กรม จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ 
ตัวอย่าง จ าประชากร ๗,๘๔๗ คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 
๑. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการด าเนินการตามหลักจริยธรรมของข้าราชการ 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย ถูกมองในภาพรวมเกี่ยวกับการร้องเรียนและคดีความเกี่ยวกับการประพฤติ
ผิดหรือการละเมิดจริยธรรมที่ประสบปัญหาส่อไปในทางทุจริต ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่อยู่ในส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดและให้บริการประชาชน หน่วยงานในส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นนิติ
บุคคล กรมต้นสังกัดในส่วนกลางมีหน้าที่ควบคุมดูแลข้าราชการในส่วนกลาง โดยเฉพาะกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นไม่มีอ านาจในการควบคุมหน่วยงานส่วนท้องถิ่นจึงใช้ช่องว่างทางกฎหมาย
แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง กรมเพียงแต่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนเชิงนโยบาย โครงการฝึกอบรม 
กิจกรรมที่สนับสนุนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ด้วยผลประโยชน์จากงบประมาณจ านวนมหาศาลที่
ส่วนท้องถิ่นได้รับก่อให้เกิดการร่วมมือทุจริตด้วยความสมยอมระหว่างข้าราชการและผู้มีอิทธิพลใน
ท้องถิ่น ข้าราชการบางคนยังคงมีทัศนคติที่ผิดด้วยการขอให้ตนมีส่วนได้ใครจะท าผิดก็ไม่เป็นไร ยังให้
ความนิยมวัตถุตามกระแสนิยม กระทรวงมหาดไทยมีศูนย์ต่อต้านการทุจริตขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น
ร่วมกับการมีส่วนร่วมตรวจสอบภาคประชาชน แต่ยังคงมีปัญหาเพราะข้าราชการยังขาดจิตส านึก   
ผู้บังคับบัญชาต้องกระท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สิ่งส าคัญคือกระบวนการขัดเกลาเพ่ือการพัฒนาด้วย
ข้าราชการให้ยึดถือศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรม เพ่ือลดปัญหาจากการละเมิดและ
ประพฤตมิิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้หมดสิ้นไป  
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๒) หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย โดยการบูรณาการหลักพุทธธรรม ๒ หลักธรรม คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่  
หมวดทาน ศีล และภาวนา และโลกบาลธรรม ได้แก่ หิริ และโอตตัปปะ ในระดับการปฏิบัติตามหลัก
พุทธธรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ หมวดหิริ 
หมวดทาน หมวดโอตตัปปะ หมวดศีล และหมวดภาวนา 

๓) ตัวแบบจริยธรรมที่น ามาบูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย โดยรูปแบบที่เหมาะสมและมีความสอดคล้องเป็นรูปแบบ “SGDBD MODEL” 
ซึ่งจะท าให้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนี้ 

หิร ิS=Shame (Moral Shame) เป็นความละอายต่อการท าชั่วหรือไม่เดินไปสู่ความเสื่อม 
ต้องเคารพศักดิ์ศรีของตนเองที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวและสถาบันการศึกษา มีสติระลึก
ได้และมีความละอายชั่ว จนตระหนักว่าการท าสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่ท ายาก  

ทาน G=Give (Merit Acquired by Giving) เป็นการให้ที่ไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน เป็น
การอนุเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อน เป็นพ้ืนฐานที่สั่งสมในการให้ที่ช าระจิตใจไม่ให้เกิดความโลภ
อยากได้ของผู้อื่น เป็นการขัดเกลาพฤติกรรมไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และเป็นเครื่องช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ
ระหว่างกัน ท าให้องค์กรเกิดความสงบสุข 

โอตตัปปะ D=Dread (Moral Dread) ความเกรงกลัวต่อบาป เป็นสิ่งส าคัญของนัก
ปกครองที่ใช้ควบคุมจิตใจให้ด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างมีความสุข การปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่อผลของการท าผิด ปลุกจิตส านึกและตระหนักกลัวผลกรรมที่ตนเองกระท า  

ศีล B=Behavior (Moral Behavior) เป็นความปกติ เป็นข้อปฏิบัติ เป็นกรอบที่คอย
ควบคุมความประพฤติทางกายวาจาให้อยู่ในความดีงาม ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้ อ่ืน เป็นเครื่อง
เตือนสติให้งดเว้นการกระท าชั่ว ไม่ปฏิบัติขัดแย้งต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรมที่ดีงาม  

ภาวนา D=Development (Mental Development) เป็นการปรับปรุง การท าให้ดีขึ้น
เจริญขึ้น ด้วยการพัฒนาตนเองและระบบงานให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการประชาชนด้วย
ความรวดเร็วถูกต้อง เต็มก าลังความสามารถ ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินด้วยความประหยัดคุ้มค่า  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม แสวงหาวิธีการใหม่เพ่ือให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จมากข้ึน 

การประยุกต์น าตัวแบบหลักพุทธธรรมจากการวิจัย คือ “SGDBD MODEL” โดย
คัดเลือกหมวดพุทธธรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม และหัวข้อการ
อบรม  ก็จะช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของงาน จากการที่ข้าราชการได้น าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้
กับตนเอง เพ่ือนร่วมงานในองค์การ และจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อกระทรวงมหาดไทยโดยรวม 
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ABSTRACT 

 Objectives of this research were; 1. To study general context, problems and 
practice according to the ethical principles of the officials of the Ministry of Interior, 2. To 
study Buddhadhamma promoting the ethical model development of the officials of the 
Ministry of Interior and 3) To develop and propose the ethical model integrated with 
Buddhadhamma of the officials of the Ministry of Interior. 
 Methodology was the mixed methods using the qualitative research as the 
main principal, collected data from 34 key informants with structured in-depth-interview and 
from 11 participants in focus group discussion and analyzed data by descriptive 
interpretation. The quantitative research collected data from 400 samples from the 
populations of 7,847 people from 3 departments, analyzed data with descriptive statistics; 
frequency, percentile, mean and standard deviation. 
 Findings were as follows:   

1.  General context, problems and obstacles of practice along with the ethical 
principles of the officials of the Ministry of Interior were viewed from complaints and criminal 
cases by misconducts or ethical principle abuse indicating the tendency of corruption. Most 
cases were from regional and local units that were closed to the public. The regional and 
local units were juristic entities. The central department, especially the Department of Local 
Administration does not have direct controlling authority over the regional and local 
administrative organization. They might use this gap to seek the interest for themselves. The 
Department of Local Administration only support and facilitate the policy, training and laws 
abiding activities. The regional and Local Administrative Organizations operated with the huge 
amount of budget that might lead to cooperation with local influent persons to embezzle 
the budget for own benefits. Some officials still have wrong attitude to have the part in 
project operation, even that project might be handled by not-so-straight means. They are 
still materialistic as the popular current of the society. The Ministry of Interior has mobile 
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corruption suppression units with cooperation from public. Even though the problems still exist 
because the officials lack conscience. The supervisors must act as the good examples. More 
importantly, there should be the socializing process to develop the officials to behave and 
practice according Buddhadhamma to reduce or eliminate the misconducts and power abuse. 

2.  Buddhadhamma that can be integrated to supports the ethical model 
development of the officials of the Ministry of Interior is of two. One is Punyakiriyavattu  
3; Dana, giving, Sila, precepts and Bhavana, meditation and Lokapaladhamma; Hiri, moral 
shame and Ottappa, moral dreads. Practice along the Buddhadhamma by overall was at 
high level, from high to low; Hiri, Dana, Ottappa, Sila and Bhavana accordingly. 

3.  The ethical model integrated with Buddhadhamma for the officials of the 
Ministry of Interior could be coined as “SGDBD Model”. This model would make the ethical 
codes of conduct of the officials of the Ministry of Interior more complete as: 
 S=Shame moral shame is the shame to do evil things, to commit bad 
conduct that would lead to ruin. One must respect one’s own dignity trained by the family 
and educational institutions. Be mindful and moral shameful and realized that bad things are 
difficult to do. 
 G=Give merits acquired by giving. It’s giving that is not a burden to oneself but 
the sacrifice to reduce suffering of others. It was the basic of mind cleaning so that one 
would not be greedy for other’s properties. It was the behavior training for not to be the 
conflicts and it was the bond of each other’s minds so that the organization would be 
peaceful and happy. 
 D=Dread or moral dread; being afraid of sins. It was the important things for 
administrators to control their minds and live the life with others in the society happily. This 
would help administrators to perform their duties without being afraid of wrong doing, 
awakening the consciousness and being afraid of the results of bad actions, Kamma. 
 B=Behavior or moral behavior, this is the morality to live together with others 
in the community. It was a framework for reminding for not to do evils, not to break the 
national laws, rules and regulations and fine ethical rules.’ 
 D=Development mental development. It was doing for betterment, self and 
job development to match the changing current in order to render services to people fast 
and accurately and effectively, using resources and properties most effectively for the public 
and seeking for new ways to perform the task faster and more effectively. 
 The application of “SGDBD Model” to fit with the objectives of projects, 
activities and topics of training would bring the job efficiency. When the officials applied 
Buddhadhamma by themselves and the work-teams in the organization would yield the 
good image of the Ministry of Interior as a whole.  
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ทองอินทร์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความกรุณาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
ส าเร็จได้ด้วยดี 

กราบขอบพระคุณ ฯพณฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายบพิธศร์ ภาษิต ผู้อ านวยการส านักงาน ศปท .
มท. ที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์ให้ใช้พ้ืนที่กระทรวงมหาดไทยในการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล รวมทั้ง
กลุ่มพระภิกษุ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรม ผู้บริหารที่ให้สัมภาษณ์เชิงลึกในทัศนคติและ
ข้าราชการระดับปฏิบัติการทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กรมที่ดิน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ท าให้การศึกษาวิจัยนี้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

กราบขอบพระคุณคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยทุกท่าน กราบ
ขอบพระคุณ ศ.ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต์ พล.อ.ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ ดร.วัชระ ยาคุณ และ ดร.จ ารัส 
อ้ึงศรีวงษ์ ที่ปรึกษาภายนอกที่ให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดี 

ประโยชน์ใดที่ พึงมีจากวิทยานิพนธ์ เล่มนี้  ผู้ วิจัยขอมอบคารวะแด่มหาวิทยาลัย           
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้  รวมทั้งบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกท่าน บิดามารดา และก าลังใจจากครอบครัว และกัลยาณมิตรผู้มีจิตไมตรีทุกท่าน 

หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ผู้วิจัยขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว 
 
 

         
 

พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์ 
         ๒๕  มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
 



ฉ 

 

 สารบัญ  

เรื่อง  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ฉ 
สารบัญแผนภาพ ญ 
สารบัญรูปภาพ ฏ 

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย   ๗ 
 ๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ   ๗ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย   ๘ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย   ๙ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   ๙ 

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบูรณาการ  ๑๐ 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบ  ๑๓ 
 ๒.๓ แนวคิด เกี่ยวกับจริยธรรม  ๒๖ 
 ๒.๔ พัฒนาการจริยธรรมของข้าราชการไทย  ๕๙ 
 ๒.๕ จริยธรรมของกระทรวงมหาดไทย  ๘๒ 
 ๒.๖ หลักพุทธธรรมที่น ามาพัฒนาจริยธรรม ๙๖ 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๐๗ 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๑๗ 

บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๑๙ 
       ๓.๑.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๑๙ 
       ๓.๑.๒ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ๑๑๙ 
       ๓.๑.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๒๒ 
       ๓.๑.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๒๓ 
       ๓.๑.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๒๔ 
   



ช 

 

  สารบัญ (ต่อ)  

เรื่อง  หน้า 

 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ  ๑๒๔ 
      ๓.๒.๑ รูปแบบการวิจัย  ๑๒๔ 
      ๓.๒.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๒๕ 
      ๓.๒.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๓๑ 
      ๓.๒.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  ๑๔๑ 
      ๓.๒.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๔๒ 

บทที่ ๔ ผลการวิจัย  
 ๔.๑ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ์ ๑๔๔ 
 ๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๒๒๖ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย  ๒๓๕ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๒๔๕ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๕๕ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๕๖ 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๒๕๖ 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ๒๕๗ 
   
บรรณานุกรม ๒๕๘ 

ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก ๒๖๙ 
 ภาคผนวก ข ๒๘๖ 
 ภาคผนวก ค ๒๘๘ 
 ภาคผนวก ง ๒๙๙ 
 ภาคผนวก จ ๓๐๖ 
 ภาคผนวก ฉ ๓๑๐ 
 ภาคผนวก ช ๓๓๑ 
 ประวัติผู้วิจัย ๓๖๕ 
 

 



ซ 

 

  สารบัญตาราง  

ตารางท่ี  หน้า 
๑.๑ การจัดอันดับดัชนีธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศไทย โดยธนาคารโลก ๓ 
๑.๒ เรื่องร้องเรียนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๒,๘๙๗ 

เรื่อง จ าแนกตามหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 
๔ 

๒.๑ สรุปแนวคิดการพัฒนาตัวแบบ ๒๕ 
๒.๒ สรุปความหมายของจริยธรรม ๓๑ 
๒.๓ สรุปองค์ประกอบของจริยธรรม ๔๓ 
๒.๔ เปรียบเทียบระดับของจริยธรรม และข้ันการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ๕๐ 
๒.๕ เปรียบเทียบการตัดสินใจและใช้เหตุผลแบบไทยและทฤษฎีของโคลเบิร์ก ๕๓ 
๒.๖ สรุปหลักการของทฤษฎีจริยธรรม ๕๙ 
๓.๑ กลุ่มผู้บริหาร ในส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานคร ๑๑๙ 
๓.๒ คณะพระภิกษุ และกลุ่มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรม (สัมภาษณ์) ๑๒๐ 
๓.๓ คณะพระภิกษุ และกลุ่มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรม (สนทนากลุ่ม) ๑๒๑ 
๓.๔ พุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบจริยธรรมข้าราชการไทย สังกัดกระทรวง มหาดไทย  ๑๒๓ 
๓.๕ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัดกระทรวง 

มหาดไทย  
๑๒๖ 

๓.๖ แสดงการให้คะแนนในการวัดระดับช่วงของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือก ๑๓๑ 
๓.๗ แสดงรายละเอียดข้อค าถามจากตัวแปรจริยธรรมข้าราชการ สังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
๑๓๒ 

๓.๘ แสดงการให้คะแนนในการวัดระดับช่วงของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือก ๑๓๒ 
๓.๙ แสดงรายละเอียดข้อค าถามจากตัวแปรหลักพุทธธรรม ๑๓๓ 

๓.๑๐ นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ ๑๓๔ 
๓.๑๑ ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient : α) ของ

แบบสอบถามเป็นรายด้านและภาพรวมทั้งหมด 
๑๔๑ 

๔.๑ แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ๑๖๔ 
๔.๒ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ภาพรวม) ๑๖๖ 
๔.๓ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

(การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม) 
๑๖๘ 

๔.๔ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
(การมีจิตส านึกท่ีดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติในหน้าที่ 
ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้) 

๑๖๙ 

๔.๕ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
(การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน) 

๑๗๐ 

 



ฌ 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๖ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

(การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และ
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม) 

๑๗๑ 

๔.๗ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
(การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา) 

๑๗๒ 

๔.๘ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
(การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการ
ประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นกลาง)ธรรม 

๑๗๓ 

๔.๙ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
(การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด) 

๑๗๔ 

๔.๑๐ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
(การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน)ธรรม 

๑๗๔ 

๔.๑๑ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
(การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข) 

๑๗๕ 

๔.๑๒ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
(การเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตนรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ     
ข้าราชการโดยรวม) 

๑๗๕ 

๔.๑๓ แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย (ภาพรวม) 

๑๗๗ 

๔.๑๔ แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวง 
มหาดไทย เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม บุญกิริยาวัตถุ ๓  (เป็นรายด้าน)ธรรม 

๑๗๘ 

๔.๑๕ แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมจริยธรรมของข้าราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย (หลักพุทธธรรมโลกบาลธรรม หิริโอตตัปปะ)ธร 

๑๘๐ 

๔.๑๖ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการ
ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม 

๑๘๗ 

๔.๑๗ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการ
มีจิตส านึกท่ีดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติไหน้าที่ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๑๙๐ 

๔.๑๘ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการ
แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 
 

๑๙๓ 



ญ 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๙ 

 
แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการ
ละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

๑๙๖ 

๔.๒๐ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม 
ด้านการเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

๑๙๙ 

๔.๒๑ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมืองให้บริการ
ประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

๒๐๑ 

๔.๒๒ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้าน 
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

๒๐๔ 

๔.๒๓ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๒๐๖ 

๔.๒๔ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม 
ด้านการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๒๐๙ 

๔.๒๕ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประมวลจริยธรรมด้านการเป็น
แบบอย่างที่ดีในการด ารงตนรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม 

๒๑๒ 

๔.๒๖ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม - 
ด้านการยึดมัน่ในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

๒๑๔ 

๔.๒๗ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม – 
ด้านการมีจิตส านึกที่ดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละปฏิบัติหนา้ที่ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๒๑๕ 

๔.๒๘ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม –  
ด้านการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหนา้ที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชนส์่วนตน 

๒๑๖ 

๔.๒๙ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม – 
ด้านการละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มชิอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่  
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่นตนและประโยชน์ส่วนรวม 

๒๑๗ 

๔.๓๐ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม –  
ด้านการเคารพและปฏิบตัิตามรฐัธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

๒๑๘ 

๔.๓๑ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม –  
ด้านการปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชน
ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลอืกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

๒๑๙ 

๔.๓๒ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม –  
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

๒๒๐ 
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 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๓๓ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม – 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๒๒๑ 

๔.๓๔ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม –  
ด้านการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๒๒๒ 

๔.๓๕ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม –  
ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ 
ของข้าราชการโดยรวม 

๒๒๓ 

๔.๓๖ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อ 
การพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓๑ 
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 สารบัญแผนภาพ  

แผนภาพ
ที ่

 หน้า 

๒.๑ ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กรณีที่ ๑ ร่างรูปแบบจากการวิเคราะห์
เอกสารและการศึกษาจากสภาพจริง 

๒๓ 

๒.๒ ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กรณทีี่ ๒ ร่างรูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ๒๔ 
๒.๓ โครงสร้างทางจิต ๖ ขั้น ของจริยธรรมในมนุษย์ ๕๑ 
๒.๔ กรอบแนวคิดเส้นทางจริยธรรม ๕๘ 
๒.๕ แสดงปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณาเม่ือจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ๘๒ 
๒.๖ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๑๗ 
๓.๑ โครงสร้างกระทรวงมหาดไทย ๑๒๗ 
๓.๒ โครงสร้างกรมการปกครอง ๑๒๘ 
๓.๓ โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑๒๙ 
๓.๔ โครงสร้างกรมที่ดิน ๑๓๐ 
๓.๕ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยการพัฒนาตัวแบบจริยธรรม ๑๔๓ 
๔.๑ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการยึด

มั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
๑๘๘ 

๔.๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการมีจิต 
ส านึกท่ีดี และความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติในหน้าที่ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๑๙๑ 

๔.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการแยก
เรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๑๙๔ 

๔.๔ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการละ
เว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

๑๙๗ 

๔.๕ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการ
เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

๑๙๙ 

๔.๖ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชน 
ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นกลาง 

๒๐๒ 

๔.๗ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชน 
ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นกลาง 

๒๐๕ 

   



ฐ 

 

สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพ

ที ่
 หน้า 

๔.๘ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๒๐๘ 

๔.๙ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๒๑๐ 

๔.๑๐ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านกาเป็น
แบบอย่างที่ดีในการด ารงตนรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม 

๒๑๓ 

๔.๑๑ แนวทางการบูรณาการ ๒๒๔ 
๔.๑๒ รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรม                

ของข้าราชการของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
๒๒๕ 

๔.๑๓ แสดงองค์ความรู้จากการวิจัย “SGDBD.MODEL” 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒๘ 
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 สารบัญรูปภาพ  

รูปภาพ
ที ่

 หน้า 

๒.๑ ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมระบุจิตลักษณะ ๘ ประการที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรม
ของคนไทย 

๕๕ 

๒.๒ เครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างองค์การที่มีศักดิ์ศรี ๗๕ 
๒.๓ โครงสร้างปัจจัยพื้นฐานทางด้านจริยธรรม ๗๖ 
๓.๑ แสดงพื้นท่ีเป้าหมายหน่วยงานส่วนกลางกรมการปกครอง กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร 
๑๒๖ 

 

 



บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ       

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท    
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี ๒๕๕๗ ณ วังไกลกังวล วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
ความว่า 

“ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนส าคัญ   
อยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มก าลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ 
ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง    
ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่ เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของ
ประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ”๑ 
 พระบรมราโชวาทดังกล่าว พระราชทานให้แก่ข้าราชการให้มีจิตส านึก ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการท างานที่ยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชน ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จทันการ เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชน        
ซึ่งทุกรัฐบาลต้องน้อมน าพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติ  โดยให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการหรือส านักงาน ก.พ.  เป็นผู้พัฒนาข้าราชการให้เป็นข้าราชการที่ดี และเผยแพร่พระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมา 
 เมื่อพิจารณาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ ๑ ถึง ๑๑ จะเห็นได้
ว่าการจัดท าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
ถึงฉบับที่ ๑๐ มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติ
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) เป็นจุดเปลี่ยน
ส าคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและ
มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ต่อมาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ได้อัญเชิญ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับ
กระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ส าหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ยังคงน้อมน า 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยึด “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๙ และการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

                                                           
๑ ส านักงานข้าราชการพลเรือน. พระบรมรำโชวำท พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวัน

ข้ำรำชกำรพลเรือน พุทธศักรำช ๒๕๕๗. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php? 
option=com...id... [๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘]. 

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/


 
๒ 

 

ทุนที่มีอยู่ในประเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน 
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ 
ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน และ
สามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่
เย็นเป็นสุขของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ  ๖๖-๖๘ มีปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมีงานท า ความเข้มแข็งของชุมชน และความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อ
ความอยู่เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ได้แก่ ความสมานฉันท์ในสังคม 
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดที่สูงขึ้น รวมถึง       
สุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นปัญหา สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๐ ที่ประสบความส าเร็จน่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเข้มแข็งและเริ่มเติบโตอย่างมีคุณภาพ การขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๗.๘ ในปี ๒๕๕๓ หลังจาก
ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๕.๑ ในปี ๒๕๔๙ และหดตัวลงร้อยละ ๒.๓ ในปี ๒๕๕๒ คุณภาพ
ชีวิตของคนไทยดีขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย และความ
ยากจนลดลง แต่ต้องให้ความส าคัญต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนให้
เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคมไทย การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประเทศไทยจะต้อง
เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง
ขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป๒ 

ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแผนพัฒนาและสังคมแห่งชาติ 
ตั้งแต่ฉบับที่ ๘ จนถึงปัจจุบัน ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคมไทย หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็พยามด าเนินการด้วยความโปร่งใส แต่ยังคงมีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น
ในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น เพราะระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โต 
ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ านาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวาง
ของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท ามาหากินและการ
ด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุ
หนึ่งของความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีต  และยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสีย
ค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่
                                                           

๒
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร : ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๔), หน้า ๑-๒. 



 
๓ 

 

ประชาชน บางครั้งปล่อยปละละเลย สลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นสร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการ 
ในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการส ารวจหรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่ง
เกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทย๓ 

จากการจัดอันดับดัชนีธรรมาภิบาลในภาครัฐที่ธนาคารโลกได้ท าการวิจัยจาก ๑๙๖ 
ประเทศ๔  ไดป้รากฏผลงานด้านธรรมาภิบาลของภาครัฐในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๖ ดังนี้ 
ตำรำงท่ี ๑.๑  การจัดอันดับดัชนีธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศไทย โดยธนาคารโลก 

 
ธรรมำภิบำล อันดับที่ 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ด้านประสิทธิภาพรัฐบาล ๖๕ ๗๔ 
  ด้านการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ๙๑ ๙๘ 
  ด้านกฎระเบียบและการก ากับดูแล ๖๗ ๘๐ 
  ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ๘๓ ๙๔ 

ที่มา: มูลนิธิสถาบันอนาคตไทย 
ส านักผู้ตรวจการแผ่นดินโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน มีบทบาทในการด าเนินการด้านจริยธรรม

ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ มีอ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งก าหนดให้ภาครัฐต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่ ในภาพรวมคือ 
พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนในกรณี ๑) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
ปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และ ๒) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ในส่วนอ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้มี
การด าเนินการตามแนวนโยบายราชการบริหารแผ่นดิน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม     
มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าประมวลจริยธรรมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของ
ภาครัฐ ตามมาตรา ๒๗๙ หากเป็นกรณีท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระท าดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
ความเสียหายต่อส่วนรวมหรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและ
สอบสวนโดยไม่ต้องมีการร้องเรียนก็ได้ ส าหรับสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ จริยธรรมเรียงอันดับจาก
มากไปน้อยได้แก่ พฤติกรรมไม่เหมาะสม ทุจริตต่อหน้าที่ การบริหารงานบุคคลไม่เป็นธรรม การไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย พฤติกรรมฝ่าฝืน กระบวนการพิจารณาอรรถคดีศาล ผลประโยชน์ทับซ้อน๕              
                                                           

๓ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๗), หน้า ๑๗-๑๘. 

๔ ศิริกัญญา ตันสกุล และ เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, ข้อเท็จจริง ๑๐ ปี ระบบข้ำรำชกำรไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา, ๒๕๕๘), หน้า ๓. 

๕ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ๑๒ ปี ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน, (นนทบุรี : ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 
๒๕๕๔), หน้า ๓๐-๓๒. 



 
๔ 

 

มีรายงาน จากส านักผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับจ านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๓,๔๒๐ เรื่อง และด าเนินการแล้วเสร็จ ๒,๘๙๗ เรื่อง๖ จ าแนกตาม
หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนใน ๕ อันดันแรก ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี ๑.๒  เรื่องร้องเรียนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๒,๘๙๗ เรื่อง 

จ าแนกตามหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 
อันดับที่ หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียน   รวม 

๑ กระทรวงมหาดไทย ๑,๐๔๘ 
๒ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ    ๔๑๒ 
๓ กระทรวงศึกษาธิการ    ๒๑๔ 
๔ หน่วยงานราชการอิสระ    ๑๔๔ 
๕ กระทรวงยุติธรรม    ๑๒๕ 

ที่มา: ส านักผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงานข้าราชการพลเรือน 

ท าการศึกษาวิจัยโครงการ “ส ารวจสถานภาพจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี  พ.ศ. ๒๕๕๔” โดย 
ขนิษฐา สารพิมพา๗  เพ่ือศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและแนวทางด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ในด้านพฤติกรรมตามประมวล
จริยธรรม รวมทั้งความคิดเห็นต่อสถานการณ์ทางจริยธรรมภายในหน่วยงาน ผลการวิ จัยปรากฏว่า 
กลุ่มข้าราชการตัวอย่างที่มีการรับรู้เนื้อหาด้านที่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนได้
ถูกต้องมากที่สุดคือ กระทรวงมหาดไทย รับรู้เฉลี่ยร้อยละ ๕๑.๖๕ โดยมีกรมที่รับรู้มากที่สุดคือ กรม
ที่ดิน รับรู้เฉลี่ยร้อยละ ๕๙.๐๑ โดยมีประเด็นที่รับรู้ถูกต้องมากที่สุดได้แก่ การไม่แสวงหาประโยชน์
ในทางมิชอบ รองลงมาคือ การรับรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และอันดับถัดมาคือ การรับรู้ว่า
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จัดท าขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐  

นอกจากนี้รายงานการวิจัย “จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน”  ๘ เกี่ยวกับ
มาตรการในการลงโทษการประพฤติผิดประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน  ด้านสภาพการ
ประพฤติผิดประมวลจริยธรรมของข้าราชการในหน่วยงาน ในส่วนสภาพ ๑. การประพฤติผิดประมวล
จริยธรรมในหน่วยงาน พบว่า ประเด็นประมวลจริยธรรม ที่พบเห็นมีการประพฤติผิดในหน่วยงานมาก
ที่สุดใน ๕ ล าดับแรก ได้แก่ ๑) การเบียดบังเวลาราชการ  ๒) การท าผิดระเบียบราชการ ๓) การไม่
อุทิศเวลาให้ราชการเอาเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๔) ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือหา
ประโยชน์ส่วนตัว ๕) การเห็นประโยชน์ส่วนตนส าคัญกว่าประโยชน์ของทางราชการ และส าหรับ
ประเด็นประมวลจริยธรรมฯ ที่พบเห็นมีการประพฤติผิดในหน่วยงาน น้อยที่สุด ๕ ล าดับคือ ๑) การ

                                                           
๖ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, รำยงำนประจ ำปี ๒๕๕๖, (นนทบุรี : ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 

๒๕๕๔), หน้า ๖๐. 
๗ ขนิษฐา สารพิมพา, รำยงำนกำรส ำรวจสถำนภำพจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน, (กรุงเทพมหานคร 

: ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๕๔), หน้า ๑-๓. 
๘ ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และคณะ, จริยธรรมในวิชำชีพข้ำรำชกำรพลเรือน , รำยงำนวิจัย, 

(ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, ๒๕๕๖). 



 
๕ 

 

ไม่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๒) การบิดเบือน
ข้อเท็จจริงและให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องแก่ประชาชน ๓) การประพฤติที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของทางราชการ ๔) การหลีกเลี่ยง กฎหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน และ ๒. การด าเนินการของข้าราชการหากพบเห็นการประพฤติผิดประมวล
จริยธรรมในหน่วยงานพบว่า จะรายงานผู้บังคับบัญชา หากตนเองพบเห็นการประพฤติผิดประมวล
จริยธรรม ถัดมาระบุว่า จะอยู่ เฉย ๆ ไม่รายงาน โดยมีเหตุผลเรียงล าดับดังนี้ ๑) ระบุว่ากลัวเดือดร้อน 
ไม่ม่ันใจว่าจะได้รับการดูแล ๒) คิดว่าเป็นเรื่องปกติท่ีอาจเกิดข้ึนได้ ๓) อ่ืน ๆ โดยระบุประเด็นว่า คนที่
ประพฤติผิดส่วนมากเป็นคนของผู้ใหญ่ จะต้องปรึกษากับเพ่ือนที่ท างานก่อนตัดสินใจ ควรมี
ข้อเท็จจริงที่แน่ชัดก่อน มีมิตรดีกว่าศัตรู และตักเตือนผู้ประพฤติให้เลิกประพฤติหากไม่เชื่อฟังจึงค่อย
รายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป 

จากการส ารวจสถานภาพจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยกลุ่มข้าราชการที่มีความรู้และ
เข้าใจด้านเนื้อหาและแนวทางด าเนินการตามประมวลจริยธรรมมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่งคือ 
กระทรวงมหาดไทย แต่ส านักผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามตารางที่ ๑.๒) กลับได้รับเรื่องร้องเรียนที่
เกีย่วกับการประพฤติผิดจริยธรรมเป็นกลุ่มข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้
อาจเพราะเป็นกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขประชาชน มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน  การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การ
พัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนา
ชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการ
อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด โดยมีพันธกิจ คือ ๑) ก ากับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วน
ภูมิภาค การปกครองท้องที่ การปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ ๓) อ านวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที ่๔) ส่งเสริมการพัฒนาเมือง โครงสร้างกายภาพการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๖) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ๗) ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานเพ่ือการบริหารและพัฒนาประเทศ๙   

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ยึดหลักจริยธรรมภายใต้ประมวลจริยธรรมของส านักงาน
ข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ซึ่งก าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ที่ก าหนดขึ้น เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อ านวย
ความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
                                                           

๙ กระทรวงมหาดไทย, แผนยุทธศำสตร์กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑, (กรุงเทพมหานคร 
: ส านักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๔.  



 
๖ 

 

มาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ๙ ประการของ
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๒) การมีจิตส านึกที่ดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ๕) การ
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และ ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร และจะต้องปฏิบัติตามจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนอีก ๑๐ ประการ ได้แก่ ๑) ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท า  
ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ๒) ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  ๓) ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัว
ออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน   
๔) ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๕) ข้าราชการต้องเคารพและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ๖) ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม ๗) ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด
และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการในหน้าที่และ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ ์ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  ๘) ข้าราชการ
ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด ๙) ข้าราชการต้องยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๑๐) ข้าราชการต้อง
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม๑๐ 
 จากวิกฤติการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ได้กลายเป็นมะเร็งร้ายของระบบสังคมไทย 
เห็นได้จากปัจจัยและสาเหตุหลายประการข้างต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กรมที่ดิน กรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นกระทรวงหลักในการ
บริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขประชาชน มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและ
พัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่         
การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการ       
สาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดพันธกิจต่าง ๆ เหล่านี้
ข้าราชการจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนอย่างมีจริยธรรม  
 ปัญหาฉ้อโกงหรือการคอรร์ัปชั่น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐจากการใช้
อ านาจหน้าที่ให้คุณให้โทษ ความสะดวก หรืออุปสรรค เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนด้วยการ
ละเลยเพิกเฉย การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
                                                           

๑๐ ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรพลเรือน. (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๕๒), หน้า ๗๓-๘๐.  



 
๗ 

 

กฎระเบียบและการก ากับดูแล ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
ประสิทธิภาพของประเทศชาติโดยรวม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ให้ความส าคัญและตระหนักในเรื่อง
จริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น ก็จะเป็นการเพ่ิมภูมิคุ้มกันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม เริ่มจากการสร้างจิตสานึกท่ีตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และน าหลักพุทธธรรมมาร่วมบูรณาการทั้ง
ในด้านการป้องกันคือ โลกบาลธรรม ได้แก่ หิริ คือ ความละอายชั่ว และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อ
การกระท าบาป และด้านการส่งเสริมให้องค์การเข้มแข็งขึ้นคือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประกอบด้วย ทาน
คือ การแบ่งปัน ศีลคือ การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย และ ภาวนาคือ การมีปัญญาเป็นเครื่องก ากับ
การท างาน เพ่ือร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์ 

ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติราชการให้สัมฤทธิ์ผล โดยมี
ค าถามในการวิจัยว่า สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการด าเนินการตามหลักจริยธรรมของข้าราชการ
ไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอย่างไร หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของ
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีอะไรบ้าง และตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีลักษณะอย่างไร โดยการน าหลักพุทธธรรมบูรณาการร่วมกับจริยธรรมของ
กระทรวงมหาดไทย ด้วยการเติมเต็มให้การด าเนินชีวิตทางโลกสมบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม ซึ่งมีความ
เชื่อมั่นว่าการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมข้าราชการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย จะเป็นต้นแบบที่สัมฤทธิผลในการประยุกต์ตัวแบบจริยธรรมให้สอดคล้องกับ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยส่วนรวมต่อ
ประเทศอย่างยั่งยืน 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการด าเนินการตามหลักจริยธรรมของ
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

๑.๒.๓ เพ่ือพัฒนาและน าเสนอตัวแบบจริยธรรมที่บูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรมของ
ข้าราชการ สังกัดกระทรวง มหาดไทย 
 
๑.๓ ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 

๑.๓.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการด าเนินการตามหลักจริยธรรมของข้าราชการ 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอย่างไร 

๑.๓.๒ หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัด 
กระทรวงมหาดไทย มีอะไรบ้าง 

๑.๓.๓ การพัฒนาและน าเสนอตัวแบบจริยธรรมที่บูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรมของ
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีลักษณะอย่างไร 
 



 
๘ 

 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “กำรบูรณำกำรหลักพุทธธรรมเพื่อกำรพัฒนำตัวแบบจริยธรรมของ

ข้ำรำชกำรสังกัดกระทรวงมหำดไทย” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นข้อมูลหลัก และ
ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นข้อมูลรอง เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงการสังเกต 
ก าหนดขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาตัวแบบ
จริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยศึกษา 

๑) แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบูรณาการ 
๒) แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบ  
๓) แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจริยธรรม  
๔) พัฒนาการจริยธรรมของข้าราชการไทย  
๕) จริยธรรมของกระทรวงมหาดไทย 

๖) หลักพุทธธรรมที่น ามาพัฒนาจริยธรรม  
๗) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
๘) กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร  
 ๑) ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงาน ต าแหน่ง สายงาน 

ประสบการณ์การท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
๒) ตัวแปรตาม ได้แก่ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาตัวแบบ

จริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  ประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งนี้  คือ 

ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมการปกครอง การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
กรมที่ดิน และกลุ่มพระภิกษุ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรม พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้
ข้อมูลส าคัญจะได้รับจากการสัมภาษณ์ คือ ข้าราชการระดับผู้บริหาร สังกัดกระทรวงมหาดไทย           
การสนทนากลุ่ม คือ พระภิกษุ และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรม และจากการสอบถาม คือ 
ข้าราชการระดับปฏิบัติการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย  

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนกลาง กรุงเทพ   
มหานคร คือ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมที่ดิน ส าหรับแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ในส่วนการสนทนาเป็นกลุ่มพระภิกษุ และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้าน
จริยธรรม พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งข้อจ ากัดการวิจัยในการสนทนากลุ่มในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมาเนื่องจากระยะเวลา 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ การวิจัยครั้งนี้ อยู่ระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๕๘ -
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 



 
๙ 

 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
๑.๕.๑ กำรบูรณำกำร หมายถึง การน าหลักพุทธธรรมผสมผสานเพ่ิมเติมกับจริยธรรม

ของข้าราชการเดิมที่มีอยู่ หรือการเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้มีความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับความ
ต้องการตรงกับสภาพความเป็นจริงและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
จริยธรรมของข้าราชการ 

๑.๕.๒ หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมค าสอนในทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาจริยธรรม ได้แก่ หลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประกอบด้วย ทานคือ การแบ่งปัน ศีลคือ การ
รักษากายวาจาให้เรียบร้อย และ ภาวนาคือ การมีปัญญาเป็นเครื่องก ากับการท างาน และหลักธรรม
โลกบาลธรรม ประกอบด้วย หิริคือความละอายบาป ละอายใจต่อการท าชั่ว โอตตัปปะคือ ความกลัว
บาป เกรงกลัวต่อความชั่วและผลของกรรมชั่ว ด้วยความเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

๑.๕.๓ กำรพัฒนำตัวแบบจริยธรรม หมายถึง กระบวนการเสริมสร้างสนับสนุนแนวทาง
หรือโครงสร้างจริยธรรมข้าราชการไทย จากการค้นหาสาเหตุของปัญหา ร่วมสรุปเป็นความเห็นชอบ
อย่างเป็นรูปธรรม แล้วน ามาเสนอเป็นนโยบายที่สามารถปฏิบัติและประเมินผลได้ 

๑.๕.๔ จริยธรรมของข้ำรำชกำร สังกัดกระทรวงมหาดไทย หมายถึง การปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติที่เป็นคุณงามความดีท่ีชอบของข้าราชการไทย ในด้านการยึดมั่นในจริยธรรม การมีจิตส านึกที่ดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การยืน
หยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย การให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยไม่เลือก
ปฏิบัติ การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่บิดเบือน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และการยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพ 

๑.๕.๕ ข้ำรำชกำร หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่สังกัดกระทรวง 
มหาดไทย ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ได้แก่ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และกรมที่ดิน และอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มี ๔ ประเภท 
ประกอบด้วย ประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 

 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๖.๑ ท าให้ทราบสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการด าเนินการตามหลักจริยธรรมของ
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

๑.๖.๒ ท าให้ทราบหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

๑.๖.๓ สามารถพัฒนาและน าเสนอตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวง 
มหาดไทย  

๑.๖.๔ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับเกี่ยวหลักการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาตัวแบบจริยธรรม ไปใช้กับข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
และประชาชนทั่วไป อันจะส่งผลดีในภาพรวมต่อประเทศชาติ            



บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย ท้ังนี้ เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าสามารถด าเนินการตอบวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดย
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งวิชาการ     
ท่ีน่าเช่ือถือได้ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถน าเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบูรณาการ 
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบ 
๒.๓ แนวคิด เกี่ยวกับจริยธรรม 
๒.๔ พัฒนาการจริยธรรมของข้าราชการไทย 
๒.๕ จริยธรรมของกระทรวงมหาดไทย 
๒.๖ หลักพุทธธรรมท่ีน ามาพัฒนาจริยธรรม  
๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎ ีเกี่ยวกับการบูรณาการ 
ความหมายของการบูรณาการ 

บูรณาการ ตรงกับภาษาอังกฤษคือ Integration หมายถึง การท าส่ิงท่ีบกพร่องให้สมบูรณ์ 
ไม่มีส่ิงใดขาดหาย หรือเป็นการรวมส่ิงหนึ่งเข้ากับอีกส่ิงหนึ่งเพื่อท าให้ส่ิงเดิมเพิ่มพูนหรือสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกัน๑ ซึ่งการท าให้สมบูรณ์ หมายถึง ท าให้หน่วยย่อย ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน
ร่วมกันท าหน้าท่ีอย่างผสมกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตนเอง๒ การ
ท าให้เต็ม หรือความเต็ม ความสมบูรณ์ ท่ีมนุษย์ทุกคนต้องการท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้หลุดพ้น
จากปัญหาต่าง ๆ๓ หรือเป็นการท าให้หน่วยย่อยท่ีอิงอาศัยความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เข้ามา ร่วมท า
หน้าท่ีประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ท่ีมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง๔ การท าให้
บุคคลและองค์การมีเปูาหมายร่วมกันและพยายามหลีกเล่ียงความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในองค์การ๕ 

                                                             
๑ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, การคิดเชิงวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, 

๒๕๔๖), หน้า ๔-๘. 
๒ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส และคณะ, คู่มือปฏิบัติงานการบูรณาการพันธกิจ, (พระนครศรีอยุธยา : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑. 
๓ สาโรช บัวศรี, หนังสือความรู้ส าหรับครู เรื่องบูรณาการ, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์

, ๒๕๒๑), หน้า ๓ 
๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, ฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพมหานคร :              

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๓๐. 
๕ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วี.พริ้นท์, 

๒๕๕๕), หน้า ๒๐๔. 



 
๑๑ 

 

การบูรณาการ หมายถึง การท าให้หน่วยย่อยท้ังหลายท่ีสัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกันเข้า
มาร่วมท าหน้าท่ีประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว การบูรณาการ 
นั้นเราจะเอาหน่วยย่อยหน่วยหนึ่งมารวมเข้าในองค์รวมท่ีมีหน่วยย่อยอื่นอยู่แล้วก็ได้ หรือจะเอาหน่วย
ย่อยท้ังหลายท่ีต่างแยกกันอยู่มารวมเข้าด้วยกันเป็นองค์รวมก็ได้ซึ่งเรียกว่าบูรณาการท้ังส้ิน แต่ข้อ
ส าคัญจะต้องมีตัวยืนท่ีเป็นหลักอยู่ ๓ อย่าง ในเรื่องบูรณาการ๖ 

๑) มีหน่วยย่อยองค์ประกอบ ช้ินส่วน อวัยวะ ช้ัน ระดับ หรือแง่ด้านท่ีจะเอามาประมวล
เข้าด้วยกัน อันนี้เป็นส่ิงท่ีจะเอามาประมวลเข้าด้วยกันคือ ส่ิงย่อย ส่วนย่อย 

๒) หน่วยย่อยเป็นต้นนั้น มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงอิงอาศัยซึ่งกันและกัน อันนี้อาจจะเลย
ไปถึงลักษณะท่ีว่ายืดหยุ่นปรับตัวได้ มีความเคล่ือนไหวตลอดเวลาด้วย 

๓) เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วก็จะเกิดความครบถ้วนเต็มบริบูรณ์ โดยมีความประสาน
กลมกลืนเกิดภาวะได้ท่ีพอดีหรือสมดุลก็จะท าให้การรวมนั้นก็มีชีวิตด ารงอยู่และด าเนินไปด้วยดี อันจะ
เป็นภาวะของบูรณาการ 

ถ้าครบสามอย่างนี้ก็เป็นบูรณาการ สามอย่างนี้เป็นตัวยืนท่ีจ าเป็นตามสภาวะ ส่วนในทาง
ปฏิบัติจะมีหลักและกระบวนวิธีอย่างไรก็พิจารณาว่าอันอีกส่วนหนึ่ง แต่ส่ิงท่ีจะต้องเน้นก็คือ ความ
พอดีหรือความสมดุล ซึ่งเป็นภาวะท่ีต้องการของบูรณาการนั้น เราจะแสดงลักษณะออกมาให้เห็นเป็น
ข้อส าคัญได้ ๒ อย่างคือ เมื่อเป็นองค์รวมแล้วองค์รวมนั้นมีชีวิตหรือด าเนินไปด้วยดี องค์รวมนั้นเกิดมี 
ภาวะและคุณสมบัติของมันเองท่ีต่างหากจากภาวะและคุณสมบัติขององค์ประกอบท้ังหลาย 

ขั้นตอนของวิธีคิดแบบบูรณาการประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน๗  คือ 
ขั้นท่ี ๑ ถอดกรอบ เพื่อท่ีจะให้หลุดจากกับดักทางความคิด ทางวัฒนธรรม ทางความรู้ 

ทางประสบการณ์ เป็นต้น 
ขั้นที่ ๒ ขยายกรอบ โดยอาศัยฐานแนวคิดในเรื่ององค์รวม สหวิทยาการ คิดโดยวิธีอุปนัย 

การมองประสานขั้วตรงข้าม และมองแบบทุกฝุายชนะ 
ขั้นท่ี ๓ คุมกรอบ ซึ่งเป็นขั้นกลับมาบูรณาการอีกครั้ง โดยเงื่อนไขความส าเร็จของการ 

บูรณาการสวัสดิการของชุมชนในระดับนโยบาย คือ 
๑) ผู้ด าเนินกิจกรรมหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒) เปูาประสงค์ 
๓) ทรัพยากร 
๔) กระบวนการและแนวทางการท างาน 
๕) ผลกระทบ ผลผลิต และวิวัฒนาการ 

                                                             
๖ พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ และคณะ, โครงการติดตามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการและการพัฒนา

รูปแบบระบบสวัสดิการที่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ , (กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ, ๒๕๕๖), หน้า ๑๓-๑๔. 

๗ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, การคิดเชิงวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, 
๒๕๔๖), หน้า ๔-๘. 



 
๑๒ 

 

เคน วิลเบอร์๘  มีแนวคิดว่าการศึกษาวิชาความรู้ถูกครอบง าตามแนวทางของแนวทาง
วิทยาศาสตร์มี ๒ ประเภท คือ ๑) แบบลดทอน (Reductionism) หรือท่ีเรียกว่าพวก Atomism ท่ี
แยกแยะปัญหาต่าง ๆ ลงเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อค้นหาต้นตอของปัญหา เมื่อทราบแล้วก็แก้ไขท่ีปัญหา
นั้น ๆ เป็นเรื่อง ๆ ไป ๒) และอีกพวกหนึ่งคือ พวกท่ีมองข้ามส่วนย่อย ๆ ไป จะมองแต่ภาพรวม เรียก
พวกนี้ว่า Wholism เช่นนี้ วิลเบอร์ เห็นว่าท าให้ขาดความเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงเพราะปัญหาทุก
เรื่องมันไม่ได้เกิดขึ้นเองอย่างลอย ๆ มันต้องมีผลกระทบเนื่องจากส่ิงต่าง ๆ ท่ี แวดล้อมตัวปัญหานั้น 
ๆ จึงต้องน าทุกเรื่องท่ีเป็นองค์ประกอบ เช่ือมโยงกัน เกี่ยวข้องกัน มาพิจารณาด้วย จึงจะเป็นแนวคิด
ท่ีถูกต้องจริง ๆ 

ทฤษฎีการบูรณาการจึงเป็นทฤษฎีท่ีน าเสนอปัญหาทุกอย่างในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะท่ี
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สามารถแก้ไขด้วยการพิจารณาส่ิงต่าง ๆ อย่างรอบด้าน โดยมีปัจจัยหลัก ๆ อยู่ ๔ 
ด้าน ได้แก่ 

๑) ด้านเจตจ านงหรือเจตนา (Intention) เรียกว่า “I” หรือ “ฉัน” เป็นด้านท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ภายในของมนุษย์ (Interior) เป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิด จิต วิวัฒนาการของจิตและส่ิงท่ีเป็นอัตวิสัย 
เป็นต้น 

๒) ด้านพฤติกรรม (Behavior) เรียกว่า “It” หรือ “ส่ิงนั้น” หรือ “มัน” เป็นด้านเกี่ยวกับ 
ภายภาพ โครงสร้างของร่างกาย วิวัฒนาการเชิงกายภาพ กฎทางฟิสิกส์ หรือเคมี และการแสดงออก 
เป็นเรื่องของภายนอกท่ีมองเห็น (Exterior) เป็นต้น 

๓) ด้านวัฒนธรรม (Culture) เรียกว่า “We” หรือ “พวกเรา” เป็นวิถีชีวิตในชุมชน 
วิวัฒนาการในเรื่องความสัมพันธ์เชิงชาติพันธุ์ ระบบการให้คุณค่า ทัศนะในการมองโลกในสังคม หรือ
ส่ิงท่ีปรากฏภายใน (Interior) ของสังคมท่ีเป็นนามธรรม เป็นต้น 

๔) ด้านสังคม (Social) เรียกว่า “Its” หรือ “ส่ิงเหล่านั้น” เป็นด้านท่ีเกี่ยวกับสังคมใน
ภาพกว้าง รูปแบบการปกครอง นิเวศวิทยา ความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม หรือส่ิงท่ีปรากฏภายนอก 
(Exterior) ของสังคมท่ีมองเห็นเป็นรูปธรรม เป็นวิวัฒนาการของสังคม ชุมชน ประเทศ หรือระดับโลก 
จักรวาล กาแล็กซีต่าง ๆ เป็นต้น 

ทฤษฎีบูรณาการน าเสนอว่า มีปัจจัยส าคัญ ๆ และจ าเป็นท่ีท าให้มนุษย์มีการพัฒนาหรือมี 
วิวัฒนาการท้ังในด้านร่างกายและจิตใจอยู่ในการตระหนักรู้ของมนุษย์ทุกคน และเป็นลักษณะของจิต 
ซึ่งรูปแบบการบูรณาการนี้เป็นรูปแบบท่ีง่ายท่ีสุดท่ีใช้ในการตอบสาระส าคัญท่ีเป็นความจริงของทุก
สรรพส่ิง และส่ิงท่ีน าเสนอมานั้นเป็นเพียงเครื่องมือ แผนท่ี ในการเดินทางท่ีจะน าทุกคนไปสู่ความ 
ส าเร็จท้ังทางด้านการประกอบอาชีพและการต่ืนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการบูรณาการส่ิงท่ี
สร้างเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้กาย จิต วิญญาณ วัฒนธรรมและธรรมชาติเจริญงอกงามยิ่งขึ้น 

สรุป การบูรณาการเป็นการน าเอาหลักความส าคัญมาผสมผสานเพิ่มเติมหรือเติมเต็ม เพื่อ
ต้องการลดปัญหาข้อผิดพลาดจากท่ีมีอยู่ หรือการเช่ือมโยงองค์ความรู้ให้มีความสัมพันธ์กัน สอดคล้อง 
กับความต้องการ ตรงกับสภาพความเป็นจริงและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
                                                             

๘ อรทัย มีแสง, ทฤษฎีบูรณาการเชิงพุทธ, วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย). 



 
๑๓ 

 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบ 
ความหมายของการพัฒนา 

การพัฒนา ตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Development หมายถึง การเปล่ียนแปลงโดยผ่าน
ล าดับข้ันตอนหรือกระบวนการต่างๆ มีการเติบโตขึ้น ขยายตัวด้วยการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเหมาะสม
กว่าเดิม หรืออาจก้าวหน้าไปไปสู่ระดับท่ีน่าพอใจมากยิ่งขึ้น๙  เป็นการเปล่ียนแปลง การปรับปรุง 
การปฏิรูปโครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรม ท่ีสามารถรองรับนโยบาย แผนงาน โครงการอย่าง
มีคุณภาพสมรรถนะ๑๐ การพัฒนา เป็นการท าให้เจริญ การท าให้ส่ิงหนึ่งส่ิงใดดีขึ้นหรือเจริญ๑๑ ยังรวม
การเปล่ียนแปลงท่ีมีการกระท าให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว โดย
การเปล่ียนแปลงนี้จะต้องเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น๑๒ การท าให้เจริญงอกงาม โดยกระบวนการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีขั้นตอน ระเบียบแบบแผน และมีการประเมินผลว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่๑๓ การเปล่ียนแปลงท่ีมีการก าหนดทิศทาง หรือการเปล่ียนแปลงท่ีได้วางแผนไว้
แน่นอนล่วงหน้าจากกลุ่มหรือองค์กรท่ีร่วมมือกันสร้างขึ้นมา๑๔ การเจริญเติบโต เปล่ียนแปลง และ
ก้าวหน้าอย่างมีระบบ ท้ังในรูปธรรม คือส่ิงท่ีเห็นเป็นรูปร่าง และนามธรรม คือส่ิงท่ีบังเกิดเป็นผลทาง
ใจหรือความรู้สึก ซึ่งสามารถวัดผลและประเมินค่าได้๑๕ 

การพัฒนายังหมายถึง ความสามารถเปล่ียนแปลงในการตอบสนองความต้องการได้อย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาคหรืออย่างยั่งยืน ท้ังแก่คนในปัจจุบัน โดยไม่ริดรอนสิทธิหรือบั่นทอนความ
ต้องการของคนในอนาคต๑๖ กระบวนการท่ีแสดงล าดับขั้นตอนการเปล่ียนแปลงความก้าวหน้าทีละ
เล็กน้อยสู่ความส าเร็จท่ีต้ังไว้๑๗ 

                                                             
๙ ปกรณ์ ปรียากร, ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา , 

(กรุงเทพมหานคร : สามเจริญพานิช, ๒๕๓๘), หน้า ๕. 
๑๐ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, การบริหารการพัฒนา ความหมาย เน้ือหา แนวทาง และปัญหา , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๘.   
๑๑ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๕), 

หน้า ๒๓๘. 
๑๒ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ความหมายของการพัฒนา ค าที่มีความหมายใกล้เคียง และแนวคิดพื้นฐาน

ของการพัฒนา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.mgmtsci.stou.ac.th/downloads/ความหมายของการ
พัฒนา.pdf. [๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘]. 

๑๓ จ านง อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยา
วิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๖๓-๑๖๔. 

๑๔ สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๒๖), หน้า ๕. 
๑๕ ท านอง สิงคาลวณิช, พัฒนาการเกษตร, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๒๓), หน้า 

๑๓๕. 
 

๑๖ World Bank, What is Developments?, Retrieved February 10, 2015, From : hppt:// 
www.world bank.org/depweb/english/beyond/.../beg_01.pd. 

๑๗ The American Heritage Dictionary, (New York: Dell Public, 1994). 

http://www.mgmtsci.stou.ac.th/downloads/ความหมายของการพัฒนา.pdf.%20%5b10%20กุมภาพันธ์%202558%5d
http://www.mgmtsci.stou.ac.th/downloads/ความหมายของการพัฒนา.pdf.%20%5b10%20กุมภาพันธ์%202558%5d


 
๑๔ 

 

การพัฒนาเป็นการเปล่ียนแปลงด้วยกระบวนการกล่ันกรองไปสู่ส่ิงท่ีดีและสู่ความส าเร็จ๑๘ 
เป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะของคนในการสร้างความเป็นธรรมเพื่อสร้างพลังอ านาจควบคุมสมาชิกของ
สังคม๑๙ ซึ่งการเปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิม ไปสู่สภาพใหม่ท่ีก้าวหน้าหรือเป็นไปในเชิงบวก โดย
วิธีการหรือกระบวนการท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ การพัฒนานั้น 
เป็นแนวคิดเชิงปทัสถาน มีเปูาประสงค์ และมีลักษณะของการเปรียบเทียบคุณลักษณะของสภาวะ
หนึ่งกับสภาวะหนึ่งคือ   

๑. การพัฒนาเป็นแนวคิดเชิงปทัสถาน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า มีค่านิยมสอดแทรกอยู่นั้น
ดูเป็นเหตุผลหลักของค าว่าการพัฒนา ซึ่งมีความหมายท่ีแตกต่างกันออกไปท้ังนี้ในการก าหนด
เปูาหมาย รวมท้ังแนวทางในการวัดผลของการพัฒนานั้นขึ้นอยู่กับค่านิยมของผู้ท่ีก าหนด และค่านิยม
ดังกล่าวนั้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลา 

๒. การพัฒนาเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับเปูาประสงค์ ซึ่งโดยท่ัวไปแสดงถึงสภาวะอันพึงปรารถนา
ของสังคม ในทางสังคม การเมือง และหรือเศรษฐกิจ ขึ้นอยู่กับค่านิยมของผู้ก าหนดเปูาประสงค์หรือ
สภาวะอันพึงปรารถนานั้น ในท่ีนี้บ้างก็มองว่าการพัฒนาคือ สภาวะของการพัฒนาแล้ว  ในขณะท่ีอีก
หลายคนมองการพัฒนาในความหมายของกระบวนการ  ของความก้าวหน้าหรือการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นตามเกณฑ์หรือเปูาหมายของการพัฒนาตามท่ีก าหนดคุณค่าไว้ 

๓. การพัฒนาเป็นแนวคิดท่ีมีลักษณะของการเปรียบเทียบสภาวะหนึ่ง กับสภาวะอื่นท่ี
สอดแทรกอยู่ เช่น ตามทฤษฎีภาวะทันสมัย ซึ่งมีวามหมายเดียวกับสภาวะท่ีพัฒนาแล้วนั้น มองว่า
ภาวะทันสมัยนั้นต่างจากภาวะล้าหลังโดยส้ินเชิง ท้ังในแง่เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสติปัญญา  

สรุป “การพัฒนา” คือ การปรับปรุงเปล่ียนแปลงอย่างเป็นกระบวนการ มีล าดับขั้นตอนท่ี
แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าในทิศทางท่ีดี และบรรลุถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

ความหมายของตัวแบบ 
ส าหรับความหมายของค าว่า “ตัวแบบ” ตรงกับภาษาอังกฤษคือ “Model” มีผู้ให้แนวคิด

และความหมายท่ีหลากหลายของตัวแบบคือ ลักษณะท่ีพึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิด
ได้ยากในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ิงท่ีเราอยากได้กับความสามารถท่ีจะหาส่ิงท่ี
ต้องการนั้นแตกต่างกันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ๒๐ เป็นโครงสร้างของความเกี่ยวข้องของปัจจัย หรือ
ตัวแปรต่างๆ มากกว่าหนึ่งมิติ หลายตัวแปร และตัวแปรมีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเป็น
เหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน๒๑ 

                                                             
๑๘ Robert C., Ideas for development: reflecting forwards, (UK : XPS Limited, 2004), 

p. iii. 
๑๙ Bryant, C., and White, L., G., Managing Development in the Third World, (Boulder 

: Westview Press, 1987), p. 26. 
๒๐ ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้, 

(กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑-๒๓. 
๒๑ อุทุมพร จามรมาน, โมเดลคืออะไร, วารสารวิชาการ, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๑, เดือนมีนาคม, 

หน้า ๒๒-๒๕. 



 
๑๕ 

 

ตัวแบบ หมายถึง แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ียังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริงมัก
เรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน ยังหมายถึงแบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือ
สมการทางคณิตศาสตร์ท่ีรู้จัก กันในช่ือท่ีเรียกว่า “Mathematical Model” และยังหมายถึงแผนภาพท่ี
แสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งตัวแบบในความหมายน้ีบางทีเรียกกันว่าภาพย่อส่วน
ของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เช่น ตัวแบบการสอน ตัวแบบการบริหาร ตัวแบบการประเมิน 
เป็นต้น๒๒ เป็นกรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการด าเนินงาน และเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ ท่ี
สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์๒๓ เป็นการแสวงหาค าตอบ
เพื่อแก้ปัญหาโดยมีกระบวนการอย่างเป็นล าดับขั้นตอนคือการท าความเข้าใจปัญหา การจ าแนก
รายการองค์ประกอบของปัญหาเพื่อก าหนดตัวแปร การจ าแนกรายการของข้อสมมุติ เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์เหล่านั้นแทนสถานการณ์จริง แล้วจึงน าค าตอบท่ีสร้างขึ้นนี้ไปทดสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
และน าไปเป็นตัวแบบในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์จริงต่อไป๒๔

 ในพจนานุกรมของ ลองแมน 
กล่าวถึงความหมายของค าว่า “Model” ใน ๓ ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ๑) เป็นแบบย่อส่วนของของจริง 
๒) เป็นส่ิงของหรือคนท่ีน ามาใช้เป็นต้นแบบในการด าเนินการบางอย่าง ๓) เป็นแบบหรือรุ่นของ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ๒๕  ส่วนตัวแบบในทางสังคมศาสตร์ เป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรมท่ีเราสนใจ 
และใช้ในการนิยามคุณลักษณะเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจไม่ใช่การอธิบายปรากฏการณ์อย่าง
ละเอียดทุกแง่มุม  เพราะจะท าให้ตัวแบบมีความซับซ้อนและยุ่งยากต่อการท าความเข้าใจ ไม่มี
ข้อก าหนดเป็นการตายตัว แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่ละอย่างและวัตถุประสงค์ของผู้สร้างตัวแบบท่ี
ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้นอย่างไร๒๖ เป็นการจ าลองความจริงของปรากฏการณ์ เพื่อท าให้
ได้เข้าใจความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้ง่ายข้ึน๒๗ 

สรุป “ตัวแบบ” หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีท่ีได้ศึกษา โดยอาศัยความ 
สัมพันธ์ขององค์ประกอบของตัวแปรต้ังแต่ ๒ ตัวแปรขึ้นไป เพื่อใช้ในการถ่ายทอดและท าให้เข้าใจ   
ได้ง่ายและถูกต้อง สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้ ถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันและเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน 
 

                                                             
๒๒ รัตนะ บัวสนธ์, การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : ค าสมัย, ๒๕๕๒), 

หน้า ๑๒๔. 
๒๓ วาโร เพ็งสวัสด์ิ, การวิจัยพัฒนาตัวแบบ, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ปีที่ ๒ ฉบับที่ พ.ศ. 

๒๕๕๓ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า ๒-๑๕. 
๒๔ ธีรวัฒน์ นาคะบุตร, ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์, (นครปฐม : สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๖), หน้า 

๕. 
๒๕

 Quirk, R., Longman dictionary of contemporary English 2nd ed., (England: Richard 
Clay Ltd., 1987), p. 668. 

๒๖
 Bardo, J. W., and Hardman, J. J., Urban sociology : A systematic introduction. 

(USA : F.F. Peacock, 1982), p. 70. 
๒๗ Stoner, A. F., and Wankel, C., Management 3nd ed., (New Delhi : Prentice-Hall 

Private Limited, 1986), p. 44. 

 



 
๑๖ 

 

ประเภทของตัวแบบ 
ตัวแบบ สามารถแบ่งได้หลายประเภท ดังต่อไปนี้๒๘ 
๑. ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) หรือตัวแบบนามธรรม  (Abstract 

model) เป็นตัวแบบท่ีประกอบด้วยสัญลักษณ์ มักอยู่ในรูปสมการ อสมการหรือฟังก์ชันเชิง
คณิตศาสตร์ 
 ๒. ตัวแบบรูปธรรม (Physical model) เป็นตัวแบบท่ีสามารถจับต้องได้ เช่น แบบจ าลอง
อาคาร แบบหุ่นจ าลองต่าง ๆ 
 ๓. ตัวแบบรูปภาพ (Visual model) เป็นตัวแบบลักษณะรูปภาพ ท่ีสามารถมองเห็นได้เช่น 
กราฟ แผนท่ี แบบแปลน ลายแทง 
 ข้อสังเกต การจ าแนกประเภทของตัวแบบ ในความเป็นจริงยังมีตัวแบบท่ีมีลักษณะ
ผสมผสานในหลายลักษณะในตัวแบบเดียวกัน 

นอกจากนั้นยังจ าแนกตัวแบบออกเป็น ๒ ประเภท๒๙ ได้แก่ 
๑. ตัวแบบเชิงกายภาพ (Physical model) จ าแนกออกเป็น 

๑.๑ ตัวแบบคล้ายจริง (Iconic model) มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบิน
จ าลอง หุ่นไล่กาหุ่นตามร้านตัดเส้ือผ้า 

๑.๒ ตัวแบบเสมือนจริง (Analog model) คล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น การ
ทดลองทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนจะท าการทดลอง เครื่องบินจ าลองท่ีบินได้ หรือเครื่องฝึกหัดบิน 
เป็นต้น ตัวแบบชนิดนี้มีความใกล้เคียงความจริงมากกว่าแบบแรก  

๒. ตัวแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic model) จ าแนกออกเป็น 
๒.๑ ตัวแบบข้อความ (Verbal model) หรือตัวแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 

model) เป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ  เช่น ค าพรรณนาลักษณะงาน
ค าอธิบายรายวิชาเป็นต้น 

๒.๒ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) หรือตัวแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative model) เช่น สมการ และโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น 

ตัวแบบท่ีจัดแบ่งประเภทของตัวแบบตามแนวคิดหลักการหรือทฤษฎี ซึ่งเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาตัวแบบนั้นๆ และได้แบ่งกลุ่มตัวแบบการสอนเอาไว้ ๔ ตัวแบบ๓๐ คือ 

๑. ตัวแบบกระบวนการข้อมูล (Information–processing models) เป็นตัวแบบท่ียึด
หลักความสามารถในกระบวนการประมวลข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับ
ข้อมูลใหดี้ยิ่งขึ้น  

                                                             
๒๘ ธีรวัฒน์ นาคะบุตร, ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์, (นครปฐม : สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๖), หน้า 

๕. 
๒๙ Smith, R. H., and Others, Measurement : Making Organization Perform, (New York: 

Macmillan, 1980), p. 461. 
 

๓๐ Joyce, B., and Weil. M., Model of Teachtng, 3nd ed., (London : Prentice-Hall, 1985), 
p. 74. 



 
๑๗ 

 

๒. ตัวแบบบุคคล (Personal models) เป็นตัวแบบบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้น
กระบวนการท่ีแต่ละบุคคลจัดระบบปฏิบัติต่อส่ิงแวดล้อมท้ังหลาย  

๓. ตัวแบบความปฏิสัมพันธ์สังคม (Social interaction models) เป็นตัวแบบท่ีให้
ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อสังคม  

๔. ตัวแบบพฤติกรรม (Behavior models) เป็นกลุ่มของตัวแบบด้านพฤติกรรมเป็นหลัก
ในการพัฒนาตัวแบบ  

นักวิชาการอีกท่านหนึ่งได้แบ่งตัวแบบได้ออกเป็น ๔ ประเภท๓๑ คือ 
๑. ตัวแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue model) เป็นตัวแบบท่ีใช้เปรียบเทียบกับ

ปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อน าไปหาข้อสรุปปรากฏการณน์ามธรรมได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ตัวแบบเชิงข้อความ (Semantic model) เป็นตัวแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการ            

บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ  เพื่อให้เห็นโครงสร้างทาง
ความคิด องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นกระจ่างมากยิ่งขึ้น 

๓. ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  (Mathematical model) ตัวแบบนี้ใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ   

๔. ตัวแบบเชิงสาเหตุ (Causal model) เป็นตัวแบบท่ีมาจากการน าเทคนิคการ                  
วิเคราะห์เส้นทางและหลักการสร้างตัวแบบเชิงข้อความมาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลท่ีเกิดขึ้น โดยการ
น าตัวแปรต่าง ๆ จากทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องหรือรายงานวิจัยท่ีท ามาแล้ว จากนั้นจึงท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจริงในแต่ละบริบท  

 
ลักษณะของตัวแบบ 

จ าแนกตัวแบบเป็นเวลาได้ ๓ ลักษณะ๓๒ คือ 
๑. จ าแนกตามกาลเวลา ซึ่งจ าแนกได้เป็นตัวแบบสถิติ กับตัวแบบพลวัต (Static and 

dynamic) ตัวแบบสถิติ เป็นตัวแบบท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเวลา ส่วนตัวแบบพลวัต เป็นตัวแบบท่ีมีเวลาเข้า
มาเกี่ยวข้อง ค าตอบของตัวแบบขึ้นอยู่กับช่วงเวลา 

๒. จ าแนกตามความแน่นอน ซึ่งจ าแนกได้เป็น ตัวแบบแน่นอน กับตัวแบบความน่าจะเป็น 
(Deterministic and probabilitic) ตัวแบบแน่นอน เป็นตัวแบบท่ีมีข้อมูลน าเข้าท่ีแน่นอนซึ่งท าให้
ค าตอบของตัวแบบมีผลท่ีแน่นอน ส่วนตัวแบบความน่าจะเป็น เป็นตัวแบบท่ีข้อมูลน าเข้าอย่างน้อย ๑ 
ตัว อยู่ในรูปตัวแปรสุ่ม ซึ่งค าตอบของตัวแบบจะได้ในเชิงการคาดคะเน 

๓. จ าแนกตามความต่อเนื่อง ซึ่งจ าแนกได้เป็น ตัวแบบต่อเนื่อง กับตัวแบบไม่ต่อเนื่อง 
(Continuous and discrete) ตัวแบบต่อเนื่องเป็นตัวแบบท่ีมีข้อมูลน าเข้าต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น 
การเปล่ียนแปลงของระดับน้ า ส่วนตัวแบบไม่ต่อเนื่องเป็นตัวแบบท่ีมีข้อมูลน าเข้าไม่ต่อเนื่องเช่น 
จ านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการของธนาคาร จะเปล่ียนแปลงเมื่อมีลูกค้าเข้าหรือออกจากธนาคารเท่านั้น 
                                                             

๓๑ Keeves, P. J., “Model and Model Building,” Educational Research Methodology 
and Measurement : An International Handbook, (Oxford : Pergamon Press, 1988), pp. 561-565.  

๓๒
 ธีรวัฒน์ นาคะบุตร, ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์, (นครปฐม : สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๖), หน้า 

๔. 



 
๑๘ 

 

จ าน าตัวแบบตามหลักการกว้าง ๆ เพื่อก ากับการพัฒนาตัวแบบไว้ ๔ ประการ๓๓  คือ 
๑. ตัวแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิง

เส้นตรงธรรมดา  แต่อย่างไรก็ตามความเช่ือมโยงแบบเส้นตรงธรรมดาท่ัวไปก็มีประโยชน์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนาตัวแบบ 

๒. ตัวแบบควรจะน าไปสู่การท านายผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการใช้ ตัวแบบได้  ท่ีสามารถ
ทดสอบได้ด้วยจากการสังเกต  ดังนั้นตัวแบบท่ีดีจึงควรมีการออกแบบทดสอบตัวแบบท่ีมีพื้นฐานจาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์  และถ้าการทดสอบไม่ได้ผลคงท่ีตัวแบบนั้นจะถูกปฏิเสธ 

๓. โครงสร้างของตัวแบบจะต้องเกี่ยวข้องกับบางส่ิงท่ีเป็นกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา  
ดังนั้นตัวแบบท่ีดีนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการท านายผลแล้วแต่ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์
ได้ด้วย 

๔. ตัวแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ ความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่และ
เป็นการขยายองค์ความรู้ในเรื่องท่ีศึกษาต่อไปอีกด้วย 
 
องค์ประกอบของตัวแบบ 

อธิบายถึงองค์ประกอบของตัวแบบได้ ๔ ประการ๓๔  ดังนี้  
๑. ตัวแบบสามารถนาไปสู่การท านายผลท่ีตามมา สามารถทดสอบ สังเกตได้  
๒. มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้น ปรากฏกลไกลเชิงสาเหตุท่ี

ก าลังศึกษาและอธิบายเรื่องท่ีกาลังศึกษา  
๓. ตัวแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีก าลังศึกษา และ

ช่วยสืบเสาะความรู้  
๔. ตัวแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเช่ือมโยง 
คุณลักษณะท่ีดีของตัวแบบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์๓๕ ระบุไว้ดังนี้คือ 
๑. ตัวแบบ ท่ีดีควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง  (Structural 

relationship) มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative relationship) 
๒. ตัวแบบ ท่ีดีควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้น  ซึ่งสามารถถูก

ตรวจสอบได้โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ท่ีจะทดสอบตัวแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้  
๓. ตัวแบบ ท่ีดีควรจะต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา ดังนั้น

นอกจากตัวแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ และควรใช้อภิปรายปรากฏการณ์ได้ด้วย  
๔. ตัวแบบ ท่ีดีควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และสร้างความสัมพันธ์ของตัว

แปรในลักษณะใหม่ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องท่ีกาลังศึกษา 
 

                                                             
๓๓

 Keeves, P. J., p. 560. 
๓๔ ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ               

พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๒๐. 
๓๕

 Keeves, P. J., “Model and Model Building,” Educational Research Methodology 
and Measurement : An International Handbook, (Oxford : Pergamon Press, 1988), p. 560. 



 
๑๙ 

 

แนวคิดของตัวแบบท่ีดีควรมีลักษณะ๓๖ ดังนี ้
๑. ตัวแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่าความ 

สัมพันธ์เชิงเส้นตรงธรรมดา แต่ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงการพัฒนาตัวแบบ 
๒. ตัวแบบควรน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิง

ประจักษ์โดยเมื่อทดสอบตัวแบบแล้วถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ต้องถูกยกเลิก 
๓. ตัวแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเรื่องท่ีศึกษาได้ชัดเจน 
๔. ตัวแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดรวบยอด (Concept) ใหม ่และการสร้าง

ความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ ซึ่งเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ (Body of knowledge) ในเรื่องท่ีศึกษา 
๕. ตัวแบบในเรื่องใด จะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ 
สรุป ตัวแบบ หมายถึง ความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีต้องการศึกษาโดยมีแนวคิดทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถอภิปรายปรากฏการณ์และพยากรณ์ได้อย่างมี
ความน่าเช่ือถือ 

 
การพัฒนาตัวแบบ 

การพัฒนาตัวแบบแบ่งออกกว้าง ๆ เป็น ๒ แบบ คือ ๑) เป็นการท าของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้
มีขีดความสามารถสูงขึ้น ดีขึ้น และ ๒) เป็นการท าขึ้นหรือสร้างขึ้นใหม่ตามความต้องการใหม่ กล่าว
โดยสรุปคือ การท าตัวแบบของเดิมท่ีใช้อยู่ให้มีคุณ๓๗ ภาพมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น หรือเป็นการ
สร้างตัวแบบขึ้นมาใหม่ตามความต้องการของสังคมในขณะนั้น การพัฒนาตัวแบบมาจากการ
ต้ังสมมติฐานก่อน แล้วศึกษา ทฤษฎี ค้นคว้าตัวแบบงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนดเป็น
องค์ประกอบหรือเป็นตัวแปรต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์บนฐานเชิงเหตุผล ปรับปรุงเป็นตัวแบบขึ้นมา
ใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์๓๘ การพัฒนาตัวแบบตามกระบวนการวิจัย แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอนคือ  
๑) การสร้างหรือพัฒนาตัวแบบ และ ๒) การตรวจสอบความเท่ียงตรงของตัวแบบ๓๙ การพัฒนาตัว
แบบยังเป็นการแสวงหาค าตอบ ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ท าความเข้าใจ จ าแนก
องค์ประกอบของปัญหาเพื่อก าหนด ตัวแปร ศึกษาความสัมพันธ์แล้วน าไปทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
น าไปใช้แก้ปัญหาตามสถานการณ์จริงต่อไป๔๐   

                                                             
๓๖ วาโร เพ็งสวัสด์ิ, การวิจัยพัฒนาตัวแบบ, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๓ ปีที่ 

๒ ฉบับที่  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า ๒-๑๕. 
๓๗ สุราษฎร์ พรมจันทร์ , ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค ฉบับปรับปรุงครั้งที่  ๕, 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖. 
๓๘ บุญชม ศรีสะอาด, การพัฒนาวิจัยโดยใช้ตัวแบบ , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www. 

watpon. com/boonchom/development.pdf. [๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘]. 
๓๙ วาโร เพ็งสวัสด์ิ, การวิจัยพัฒนาตัวแบบ, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พ.ศ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ 

๒๕๕๓ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า ๒-๑๕. 
๔๐ ธีรวัฒน์ นาคะบุตร, ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์, (นครปฐม : สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๖), หน้า 

๔. 
 



 
๒๐ 

 

เริ่มต้นจากการศึกษาองค์ความรู้ (Intensive knowledge) เกี่ยวกับเรื่องท่ีเราจะสร้างตัว
แบบให้ชัดเจน จากนั้นจึงหาสมุมติฐาน และหลักการของตัวแบบท่ีจะพัฒนาแล้วสร้างตัวแบบตาม
หลักการท่ีก าหนดขึ้นและนาตัวแบบท่ีสร้างขึ้นไปตรวจสอบและประเมินผลหาคุณภาพของตัวแบบ 
โดยสรุปแล้วการพัฒนาตัวแบบมีการด าเนินการเป็นสองขั้นตอนใหญ่ คือ การสร้างตัวแบบและการหา
คุณภาพของตัวแบบ๔๑ ขั้นตอนการพัฒนาตัวแบบ ๕ ขั้นตอน คือ ๑) ศึกษาส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องในบริบท  นั้น ๆ  ๒) สร้าง
แบบจ าลองและทดสอบเพื่อสร้างความเท่ียงตรงจากผู้เช่ียวชาญ ๓) ใช้เทคนิคเดลฟายปฏิบัติกับ
แบบจ าลอง น ามาวิเคราะห์และก าหนดรูปแบบด้วยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี ๓ ๔) วิเคราะห์ถึงความ
เหมาะสม ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ และ ๕) การสรุปและน าเสนอเป็นรายงาน๔๒ การพัฒนาตัวแบบ 
แนวความคิดและการส่ือสาร๔๓ โดยวิเคราะห์ถึงการใช้เครื่องมือ การออกแบบ การสร้างสรรค์ ท่ีได้
จากระดับผู้บริหารและบริบทสภาพแวดล้อมท่ี เพิ่มคุณค่าต่อการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงได้ ซึ่งการพัฒนาตัวแบบ ท่ีแบ่งได้เป็น ๒ ขั้นตอน คือ ๑) การสร้างตัวแบบ และ ๒) การ
หาค่าความเท่ียงตรงของตัวแบบ๔๔ การท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต” โดยด าเนินการวิจัยเป็น ๒ ขั้นตอน ได้แก่ 
๑) การสร้างรูปแบบ ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
และความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi 
Techniques) และ ๒) การประเมินรูปแบบประกอบด้วยการประเมินรูปแบบเพื่อศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบ ไปปฏิบัติในสถานศึกษา และการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนารูปแบบ๔๕ 

สรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบแบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การสร้างหรือพัฒนา
รูปแบบ และ ๒) การตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี ๑ การสร้าง หรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบ
ขึ้นมาก่อนเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis model) โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลการ 
วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยอาจจะศึกษารายกรณีหน่วยงานท่ีด าเนินการในเรื่องนั้นๆ  ได้เป็น
                                                             

๔๑ บุญเชิด ช านิศาสตร์, “การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖), หน้า ๒๒. 

๔๒ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
วิทยานิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘), หน้า ๙๒-๙๓. 

๔๓ Kent L., G., and Robert M., B., Survey of Instructional Development Models 3nd 
ed., (New York : Syracuse University, 1997), p. 13. 

๔๔ Willer, D., Scientific Sociology : Theory and Method, (New Jersy : Prentice-Hall. 
๑๙๘๖), p. 83. 

๔๕ วาโร เพ็งสวัสด์ิ, การวิจัยพัฒนาตัวแบบ, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ปีที่ ๒ ฉบับที่ พ.ศ. 
๒๕๕๓ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า ๒-๑๕. 

 
 



 
๒๑ 

 

อย่างดี ซึ่งผลการศึกษาจะน ามาใช้ก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่างๆ ภายในรูปแบบ รวมท้ัง
ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านั้น หรือล าดับก่อนหลังของแต่ละ
องค์ประกอบในรูปแบบ ดังนั้นการพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยหลักการของเหตุผลเป็น
รากฐานส าคัญ ซึ่งโดยท่ัวไปการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีข้ันตอนย่อย ๆ ดังนี้ 

๑.๑ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าสารสนเทศท่ีได้มา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย 

๑.๒ การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้อาจจะด าเนินการได้หลายวิธี ดังนี้ 
๑.๒.๑ การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการในปัจจุบันของหน่วยงาน

โดยศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
การสอบถาม การส ารวจ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น 

๑.๒.๒ การศึกษารายกรณี (Case study) หรือพหุกรณ ีหน่วยงานท่ีประสบ
ผลส าเร็จ หรือมีแนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่องท่ีศึกษา เพื่อน ามาเป็นสารสนเทศท่ีส าคัญในการพัฒนารูปแบบ 

๑.๒.๓ การศึกษาข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใช้
วิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เป็นต้น 

๑.๓ การจัดท ารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะใช้สารสนเทศท่ีได้ในข้อ ๑.๑ และ๑.๒ 
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัย เพื่อน ามาจัดท ารูปแบบ 

อย่างไรก็ตามในงานวิจัยบางเรื่องนอกจากจะศึกษาตามขั้นตอนท่ีกล่าวมาแล้ว  ผู้วิจัยยัง
อาจจะศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi technique) หรือการสนทนา
กลุ่ม (Focus group discussion) ในการพัฒนารูปแบบก็ได้ 

ขั้นตอนท่ี ๒ การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ ภายหลังท่ีพัฒนารูปแบบในขั้นตอน
แรกแล้วจ าเป็นท่ีจะต้องทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นถึงแม้
จะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอื่น และผลการวิจัยท่ีผ่านมา แต่ก็
เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจ าเป็นท่ีจะต้องตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ เป็นรูปแบบมีประสิทธิภาพตามมุ่งหวังหรือไม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์ 
จริงหรือทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริงจะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือความส าคัญขององค์ประกอบ
ย่อยหรือตัวแปรต่างๆ ในรูปแบบผู้วิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหม่โดยการตัดองค์ประกอบหรือตัว
แปรท่ีพบว่าไม่มีอิทธิพลหรือมีความส าคัญน้อยออกจากรูปแบบ  ซึ่งจะท าให้ได้รูปแบบท่ีมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการทดสอบรูปแบบอาจกระท าได้ใน ๔ ลักษณะ ดังนี้ 

๒.๑ การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามมาตรฐานท่ีก าหนด การประเมินท่ี
พัฒนาโดย The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใต้การ
ด าเนินงานของ Stufflebeam และคณะได้น าเสนอหลักการประเมินเพื่อเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรม 
การตรวจสอบรูปแบบ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๔ ด้านดังนี้ 

๒.๑.๑ มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility standards) เป็นการประเมิน
ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง 

๒.๑.๒ มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility standards) เป็นการ
ประเมินการสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 



 
๒๒ 

 

๒.๑.๓ มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety standards) เป็นการ
ประเมินความเหมาะสมท้ังในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา 

๒.๑.๔ มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy standards) เป็น
การประเมินความน่าเช่ือถือ และได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง 

๒.๒ การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิการทดสอบรูปแบบใน
บางเรื่องไม่สามารถกระท าได้โดยข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการประเมินค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบ หรือ
การด าเนินการทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ แต่งานวิจัยบางเรื่องนั้นต้องการความละเอียดอ่อน
มากกว่าการได้ตัวเลขแล้วสรุป ซึ่งไอส์เนอร์ (Eisner. ๑๙๗๖) ได้เสนอแนวคิดของการทดสอบหรือ
ประเมินรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีแนวคิด ดังนี้ 

๒.๒.๑ การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะเน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์อย่าง
ลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นท่ีถูกพิจารณา ไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจเสมอไปแต่อาจจะผสมกับปัจจัยต่างๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของส่ิงท่ี
จะท าการประเมิน 

๒.๒.๒ รูปแบบการประเมินความช านาญเฉพาะทาง (Specialization) ใน
เรื่องท่ีจะประเมินโดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Art criticism) มีความละเอียดอ่อน
ลึกซึ้ง และต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าท่ีไม่อาจประเมิน
ด้วยเครื่องวัดใด ๆ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง  แนวคิดนี้ได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้นท้ังนี้เพราะเป็นองค์ความรู้เฉพาะสาขา ผู้ท่ีศึกษาเรื่องนั้น
จริงๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น ในวงการศึกษาจึงนิยมน ารูปแบบนี้มาใช้ในเรื่องท่ี
ต้องการความลึกซึ้งและความเช่ียวชาญเฉพาะ 

๒.๒.๓ รูปแบบท่ีใช้ตัวบุคคล คือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน
โดยให้ความเช่ือถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรม และมีดุลพินิจท่ีดี ท้ังนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณา
ต่างๆ นั้น จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเอง 

๒.๒.๔ รูปแบบท่ียอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรง 
คุณวุฒิ ตามอัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับต้ังแต่การก าหนดประเด็นส าคัญท่ีจะน ามา
พิจารณา การบ่งช้ีข้อมูลท่ีต้องการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจน 
วิธีการน าเสนอ 

๒.๓ การทดสอบรูปแบบโดยการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  
มักจะใช้กับการพัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว
จะน ารูปแบบท่ีพัฒนารอบสุดท้ายมาจัดท าเป็นแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 
เพื่อน าไปส ารวจความคิดเห็นของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

๒.๔ การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดยการ
ทดลองใช้รูปแบบนี้ผู้วิจัยจะน ารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเปูาหมาย มีการด าเนินการ
ตามกิจกรรมอย่างครบถ้วนผู้วิจัยจะน าข้อค้นพบท่ีได้จากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบต่อไป 

 



 
๒๓ 

 

กระบวนการพัฒนารูปแบบสามารถแสดงเป็นภาพได้ดังนี้ 
 
  ข้ันตอน                                   กิจกรรม    ผลที่ได้ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๒.๑ ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กรณีท่ี ๑ ร่างรูปแบบจากการวิเคราะห์เอกสาร

และการศึกษาจากสภาพจริง๔๖ 
 
 
 

                                                             
๔๖ อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (๒๕๕๐), ใน วาโร เพ็งสวัสด์ิ, การวิจัยพัฒนาตัวแบบ, วารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ปีที่ ๒ ฉบับที่ พ.ศ. ๒๕๕๓ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า ๒-๑๕. 

ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบ 

กรอบความคิด
การวิจัย 

(ร่าง) รูปแบบ หรือ
ที่เรียกว่ารูปแบบ
ตามสมมติฐาน 

 

การศึกษาจากสภาพจริง ได้แก่ 
  ๑) การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน หรือ 
  ๒) การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  โดยการสัมภาษณ์          

การสนทนากลุ่ม เป็นต้น หรือ 
  ๓) การศึกษารายกรณี (Case Study) ของหน่วยงานที่ด าเนินการได้ดี  

ในเร่ืองที่ศึกษา 
 

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหา 
และรูปแบบของเร่ืองที่ศึกษา 

 

การพัฒนารูปแบบโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
ที่ได้จากการศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 

จากการศึกษาจากสภาพจริง 
 

(ร่าง) กรอบ
ความคิดการวิจัย 

 

๑ 
ขั้นการพัฒนา 

รูปแบบ 
 

๒ 
ขั้นตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรง
ของรูปแบบ 

 

ทดสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบ ซึ่งสามารถ 
กระท าได้ดังน้ี 
  ๑) การศึกษาความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง ซึ่งอาจกระท าได้โดย 

โดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสอบถาม เป็นต้น 
  ๒) การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการ

สัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม เป็นต้น หรือ 
  ๓) การน ารูปแบบไปทดลองใช้จริง 

 

ได้ข้อเสนอแนะ 
ค าแนะน า ในการ

ปรับปรุงแก้ไข 
 

รูปแบบที่
เหมาะสม 

 



 
๒๔ 

 

  ขั้นตอน                                   กิจกรรม    ผลที่ได้ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒  ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กรณีท่ี ๒ ร่างรูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย๔๗ 
 
                                                             

๔๗ วาโร เพ็งสวัสด์ิ, การวิจัยพัฒนาตัวแบบ, มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) : ๒-๑๕.  

ปรับปรุงและน าเสนอรูแบบ 

กรอบความคิด
การวิจัย 

(ร่าง) รูปแบบ หรือ
ที่เรียกว่ารูปแบบ
ตามสมมติฐาน 

 

การศึกษาจากสภาพจริง ได้แก่ 
  ๑) การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน หรือ 
  ๒) การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  โดยการสัมภาษณ์          

การสนทนากลุ่ม เป็นต้น หรือ 
  ๓) การศึกษารายกรณี (Case Study) ของหน่วยงานที่ด าเนินการได้ดี     

ในเร่ืองที่ศึกษา 
 

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหา 
และรูปแบบของเร่ืองที่ศึกษา 

 

พัฒนารูปแบบ...(ตามประเด็นท่ีศึกษา)... 
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (๓ รอบ) 

 

(ร่าง) กรอบ
ความคิดการวิจัย 

 

๑ 
ขั้นการพัฒนา 

รูปแบบ 
 

๒ 
ขั้นตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรง
ของรูปแบบ 

 

วิเคราะห์ความเหมาะสม  ตามความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบจากการน ารูปแบบ/ตัวบ่งชี้ไปใช้) โดยน าแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน 
ประมาณค่า ๕ ระดับ (ที่สร้างจากข้อความที่ผ่านการคัดเลือกไนการท าเดลฟายรอบ
ที่ ๓) ไปให้ผู้เก่ียวข้องตอบ แล้วน ารูปแบบ/ตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสม (เลือกข้อที่ 
Md > ๓.๕๐, IQR < ๑.๕๐ หรือ ค่าเฉลี่ย  > ๓.๕๐) 

 

รูปแบบที่เหมาะสม 
 

รอบท่ี ๑ ส่งแบบสอบถาม  
ชนิดเลือกตอบเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย พร้อมค าถามปลายเปิดในตอนท้าย ของแต่
ละตอน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นอย่างอสิระ 

 
รอบท่ี ๒ สร้างแบบสอบถาม  
ชนิดมาตรส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ส่งให้ผู้ เชี่ยวชาญตอบ จากน้ันน ามา
วิเคราะห์หาค่า Md และ IQR 

 

รอบท่ี ๓ ส่งแบบสอบถาม   
ให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ ซึ่งในรอบน้ีจะแสดงค่า Md และ IQR เป็นรายข้อ ทั้งของกลุ่ม
และค าตอบของแต่ละคน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาค าตอบ 

 

น าเสนอรูปแบบ และหรือ ตัวบ่งชี้  
โดยน าค าตอบรอบที่ ๓ มาวิเคราะห์หาค่า  Md และ IQR เป็นรายข้อ  โดย
คัดเลือกข้อที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันสูง (Md > ๓.๕๐, IQR < ๑.๕๐) 



 
๒๕ 

 

สรุป “การพัฒนาตัวแบบ” ท่ีบางครั้งเรียกว่า “การพัฒนารูปแบบ” หรือ “การพัฒนา
แบบจ าลอง” ซึ่งเป็นการศึกษาจากสภาพจริง ซึ่งการด าเนินใด ๆ ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง การจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ไม่สามารถใช้วิธีลองผิดลองถูกได้ เพราะอาจมีผลกระทบต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
หน่วยงาน สังคม และประเทศได้การศึกษาข้อมูล การวางแผนอย่างเป็นระบบให้ได้มาซึ่งตัวแบบเพื่อ
ลดปัญหายุ่งยาก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในความคิดเห็นของผู้วิจัย “การพัฒนาตัวแบบ” คือ 
กระบวนการท าวิจัย ท่ีองค์ประกอบโครงสร้าง ระหว่างตัวแปรต้องมีความสัมพันธ์กัน สอดคล้องเชิง
ประจักษ์อย่างมีเหตุผล มีการปรับปรุงพัฒนาจนกว่าตัวแบบนั้นจะเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ 

 
ตางรางที่ ๒.๑ สรุปแนวคิดการพัฒนาตัวแบบ  

ช่ือนักวิชาการ แนวคิดการพัฒนาตัวแบบ 

สุราษฎร์ พรมจันทร์ (๒๕๕๓, หน้า ๑๖) ๑) การท าตัวแบบเดิมท่ีใช้อยู่ให้ดียิ่งขึ้น  
๒) การสร้ าง ตัวแบบขึ้นใหม่ตามความ

ต้องการของสังคมในขณะนั้น 

บุญชม ศรีสะอาด (ออนไลน์) และ  
ธีรวัฒน์ นาคะบุตร (๒๕๔๖, หน้า ๔) 

     การหาค าตอบให้สมมติฐานจากองค์ประกอบ
หรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์บนฐานเชิงเหตุผล 
แล้วปรับปรุงเป็นตัวแบบขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสม 

อัมพร พงษ์กังสนานันท์ ใน วาโร เพ็งสวัสด์ิ 
(๒๕๕๓, หน้า ๒-๑๕), Willer (๑๙๘๖, p. ๘๓) 
และ 
บุญเชิด ช านิศาสตร์ (๒๕๕๖, หน้า ๒๒)  

๑) การสร้างหรือพัฒนาตัวแบบ และ  
๒) การตรวจสอบความเท่ียงตรงของตัวแบบ 

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (๒๕๔๘, หน้า ๙๒-๙๓)      การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ร่วมเชิง
ประจักษ์ สร้างแบบจ าลองและทดสอบ น ามา
วิเคราะห์และก าหนดรูปแบบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 
ปรับปรุงแก้ไขสรุปเป็นตัวแบบ 

Kent and Robert (1997, p. 13) 
 

     เกิดจากแนวความคิดและการส่ือสาร โดย
วิเคราะห์ถึงการใช้เครื่องมือ การออกแบบ การ
สร้างสรรค์ ท่ีได้จากระดับผู้บริหารและบริบท
สภาพแวดล้อมท่ีเพิ่มคุณค่าต่อการประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้ 

 
 
 



 
๒๖ 

 

๒.๓ แนวคิด เกี่ยวกับจริยธรรม 

จริยธรรม (Ethics) เกิดจากแนวคิดของความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งอาจมีหลักการและ
มาตรฐานท่ีก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินการท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละบทบาทหน้าท่ีของ
หน่วยงาน สามารถน าเสนอได้ดังต่อไปนี้ 

 
ความหมายของจริยธรรม 

Ethics มีท่ีมาจากรากศัพท์ภาษาละติน ค าว่า Ethos ท่ีหมายถึง อุปนิสัย หรือหลักของ
ความประพฤติ ขนบธรรมเนียมท่ีเป็นความเคยชิน๔๘ 

Ethics หรือ จริยธรรม ของ The Macmillan Encyclopedia๔๙ หมายถึง หลักการท่ีมี
ความส าคัญและเหมาะสมท่ีสามารถใช้ตัดสินหรือเป็นเครื่องวัดนิสัยและพฤติกรรมของมนุษย์ได้ และ 
The Longman Encyclopedia๕๐ ได้ให้ความหมายจริยธรรมว่า เป็นกฎระเบียบของการปฏิบัติท่ี
วิถีการด าเนินชีวิต 

จริยธรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง ธรรมท่ีเป็นข้อ
ประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม๕๑ เป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เพื่อ
ประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม๕๒ เป็นการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ การครองชีวิตการใช้ชีวิตใน
ทุกระดับท้ังทางกาย วาจา และใจ การปฏิบัติกรรมฐาน เจริญสมาธิ บ าเพ็ญสมถะ เจริญวิปัสสนา๕๓ 

จริยธรรม คือ ความประพฤติ การกระท า และความคิดท่ี ถูกต้องเหมาะสม การท าหน้าท่ี
ของตนเอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เว้นส่ิงควรเว้น ท าในส่ิงท่ีควรท า ด้วยความฉลาดรอบคอบ รู้เหตุผล 
ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล๕๔ เป็นการศึกษาและปรัชญาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งเน้นการ
พิจารณาความถูกผิดเป็นส าคัญหรือมาตรฐานของคุณความดี๕๕ 

                                                             
๔๘ ปรัชญา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญา. [๑๓ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘]. 
 

๔๙
 The Macmillan Encyclopedia, (Aylesbury : Market House Books Limited, 1990),       

p. 423. 
๕๐ The Longman Encyclopedia, (Great Britain : William Clowes Limited, 1989), p. 354.  
๕๑

 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๙๑. 

๕๒ พระเมธีธรรมาภรณ์, ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม จริยศาสตร์ และจริยศึกษา ความรู้คู่
คุณธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๘๙. 

๕๓ พระราชวรมุนี  (ประยุตต์ ปยุต .โต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร :   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๒๙๑. 

๕๔ วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทองกวาว, ๒๕๔๑), หน้า ๗. 
๕๕ นภาพร ขันธนภา, จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม , (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๗), หน้า ๑. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1


 
๒๗ 

 

จริยธรรม คือ กฎท่ีอธิบายว่าอะไรคืออะไรท่ีไม่ดี และการก าหนดหลักเกณฑ์และนิยาม
ของพื้นฐานทางพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับศีลธรรม๕๖ Griffin and Ebert กล่าวถึง จริยธรรม คือ ธรรม
ท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ หรือเป็นมาตรฐาน หรือคุณค่าเกี่ยวกับหลักความประพฤติอย่างมีจริยธรรม
ของบุคคล เกี่ยวกับการพิจารณาส่ิงต่าง ๆ ว่า อะไรถูกอะไรผิด หรืออะไรดี หรือไม่ดี๕๗ เป็นความ
ประพฤติอันพึงปฏิบัติต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เกษมสุขข้ึนในสังคม
และสมาชิกของสังคม๕๘ 

ลักษณะของจริยธรรมพิจารณาใน ๒ ความหมาย คือ ๑) เป็นลักษณะทางสังคมหลาย
ลักษณะของมนุษย์ ซึ่งประการแรกเป็นลักษณะท่ีสังคมต้องการให้มีอยู่ในสังคมนั้นคือ พฤติกรรมท่ี
สังคมนิยมชมชอบสนับสนุนและผู้กระท าส่วนมากเกิดความพอใจว่าเป็นการกระท าท่ีเหมาะสม ๒) 
ลักษณะท่ีสังคมไม่ต้องการให้มีอยู่ในสังคมนั้นเพราะเป็นการกระท าท่ีสังคมลงโทษหรือพยายามก าจัด 
ผู้ท่ีมีจริยธรรมสูงคือผู้ท่ีมีลักษณะพฤติกรรมแรกมากกว่า๕๙

 ในอีกความหนึ่งหมายถึง ระบบการท า
ความดี ละเว้นความช่ัว ท้ังสาเหตุท่ีบุคคลจะกระท าหรือไม่กระท า และผลของการกระท าหรือไม่
กระท านั้น ตลอดจนกระบวนการเกิดและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ด้วย๖๐ 

ระดับของจริยธรรม แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ ๑) ระดับผู้ครองเรือน เรียกว่า โลกียธรรม และ 
๒) ระดับผู้สละการครองเรือน โลกุตรธรรม๖๑ เป็นเรื่องของส่ิงท่ีถูกและส่ิงท่ีผิดทางด้านศีลธรรม 
แนวความคิดเปล่ียนแปลงตลอดเวลา กลุ่มท่ีแตกต่างกันท่ีอยู่ในสังคมเดียวกันอาจจะมีความเห็นท่ี
ขัดแย้งกันเกี่ยวกับส่ิงท่ีถูกและส่ิงท่ีผิดได้๖๒ ความถูกต้องท่ีดีงาม สังคมทุกสังคมจะก าหนดกฎเกณฑ์
กติกา บรรทัดฐานของตนเองว่า อะไรคือ สิงท่ีดีงาม อะไร คือ ความถูกต้อง๖๓ และเป็นข้อปฏิบัติ 
พฤติกรรมทางสังคม การแสดงออก การวางตัวในสังคม หรือแนวทางการด าเนินชีวิต เป็นหลักความ
ประพฤติท่ัวไป ไม่เกี่ยวข้องกับชาติศาสนาใด๖๔ 

คึกฤทธิ์ ปราโมช กล่าวถึง จริยธรรม หมายถึง เรื่องเกี่ยวกับส่ิงท่ีควรประพฤติในกรณีใด 
สถานการณ์ใด ในโอกาสหรือเวลาใด เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้บุคคลเป็น

                                                             
๕๖ วิเชียร วิทยอุดม, การจัดการสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนธัช การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๔), 

หน้า ๓-๑. 
๕๗ พิบูล ทีปะปาล, การเป็นผู้ประกอบการ, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๒๕๙. 
๕๘ ปราชญา กล้าผจัญ, คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : เยลโล่การ

พิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๓๑๔. 
๕๙ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, พฤติกรรมศาสตร์เล่ม ๒ และจิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยา-ภาษา, 

(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๔), หน้า ๓๒. 
๖๐ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม : การวิจัยและการพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๑๓. 
๖๑ สาโรช บัวศรี, จริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุุสภา, ๒๕๒๖), หน้า ๑๕. 
๖๒ สมยศ นาวีการ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร จ ากัด, ๒๕๓๖), หน้า ๖๗. 
๖๓ สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, จริยธรรมทางวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๙), 

หน้า ๒. 
๖๔ ส านักผู้ตรวจการแผ่นดิน, “จริยธรรม” “คุณธรรม” “ศีลธรรม” เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?, 

จดหมายข่าวจริยธรรม ส านักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ฉบับปฐมฤกษ์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๑. 



 
๒๘ 

 

สมาชิกของสังคมท่ีก าลังพัฒนาไม่ขัดต่อการพัฒนา และส่งเสริมให้การพัฒนาเป็นไปด้วยดี๖๕ เป็นหลัก
ของกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมและค่านิยมท่ีควบคุมพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง เพื่อพิจารณาว่าส่ิงใดท่ีถูกและส่ิงใดท่ีผิด จริยธรรมจะสร้างมาตรฐานขึ้นมาว่าส่ิงไหนท่ีดีหรือส่ิง
ไหนท่ีไม่ดี เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ๖๖ ธรรมชาติหรือหลักธรรมท่ีบุคคลควรประพฤติจัดว่า 
เป็นคุณธรรมท่ีแสดงออกทางร่างกายในลักษณะท่ีดีงามถูกต้อง อันเป็นส่ิงท่ีพึงประสงค์ของสังคม และ
จริยธรรมจะมีได้จ าต้องอาศัยหลักค าสอนทางศาสนา อันได้แก่ศีล คือหลักหรือกฎเกณฑ์การประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อดัดหรือฝึกหัดกาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อยเป็นปกติ อาจจะเป็นไปในทางธรรมท่ีเป็นรูปธรรม
หรือนามธรรมก็ได้ สังคมให้ความช่ืนชอบและให้การสนับสนุนและผู้กระท าส่วนมากจะเกิดความ
ภาคภูมิใจว่า การกระท านั้นเป็นส่ิงท่ีถูกต้องเหมาะสม๖๗   

จริยธรรมเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ความประพฤติท่ีดีงาม คุณธรรมและศีลธรรม
ประจ าใจ เป็นธรรม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม จะได้รับความพึงพอใจหรือภาคภูมิใจท่ีได้กระท า
ในส่ิงท่ีถูกต้อง๖๘ ความประพฤติ กิริยาท่ีควรประพฤติ การปฏิบัติ พฤติกรรม การกระท า กายกรรม  

และธรรมมะ หมายถึง ค าส่ังสอนในศาสนา ความถูกต้อง กฎเกณฑ์ ดังนั้น ค าว่า “จริยธรรม” จึง
หมายถึง การปฏิบัติตามค าสอนในศาสนา หรือการประพฤติตามกฎเกณฑ์ท่ีถูกต้องดังนั้นผู้มีจริยธรรม 
คือ ผู้มีลักษณะท่ีประพฤติดี ประพฤติชอบ มีความคิดชอบ เว้นจากการกระท าช่ัวด้วยกาย วาจา ใจ 
คือประพฤติชอบด้วยกายได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ประพฤติชอบด้วยวาจา 
ได้แก่ไม่พูดเท็จ ไม่พูดค าหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ประพฤติชอบด้วยใจ ได้แก่ ไม่โลภอยากได้ของเขาไม่
คิดพยาบาทปองร้ายเขา มีความคิดเห็นถูกต้องตามท านองคลองธรรม เป็นคุณค่าท่ีสังคมต้องการ เป็น
คุณค่าท่ีโลกต้องการและปรารถนาให้มีท่ัวสากลจักรวาล๖๙ แนวทางความประพฤติของบุคคลในสังคม
หนึ่งๆ ว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมท่ีควรงดเว้น  โดย
พิจารณาตามกฎระเบียบขอบเขตความเช่ือของแต่ละสังคม เพื่อให้บุคคลในสังคมสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างร่มเย็น๗๐  

การสะท้อนคุณธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความถูกต้องดีงาม การรับผิดชอบช่ัวดี ออกมาเป็นกฎ
ระบบกฎเกณฑ์พร้อมมาตรฐานความประพฤติท่ีสังคมก าหนด เพื่อแยกความประพฤติหรือพฤติกรรม

                                                             
๖๕ สวลี ศิริไล, นานาทรรศนะเก่ียวกับจริยธรรม, (นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๖), หน้า ๒. 
๖๖ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, การเป็นผู้น าที่มีจริยธรรม, วารสารนักบริหาร ๒๕๔๙ เดือนกรกฎาคม-เดือน

กันยายน ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๓, ๒๐-๒๕. 
๖๗ บุญมี แท่นแก้ว, จริยธรรมกับชีวิต พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์, 

๒๕๕๒), หน้า ๑. 
๖๘ ฤกษ์ชัย คุณูปการ, หลักการและทฤษฎีการปลูกฝังจริยธรรม, (พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 

๒๕๓๙), หน้า ๓. 
๖๙ ล าดวน ศรีมณี, จริยธรรมและจริยศาสตร์ตะวันออก, (นครปฐม : กองบังคับการวิชาการ โรงเรียน

นายร้อยต ารวจ, ๒๕๔๓), หน้า ๒-๓. 
๗๐ อ้อมเดือน สดมณี และ ฐาศุกร์ จันประเสริฐจริยธรรม, การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม : จากแนวคิด

สู่แนวทางการปฏิบัติ, วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที ่๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม, หน้า ๒๒. 

 



 
๒๙ 

 

ท่ีสมาชิกปฏิบัติว่า ส่ิงใดถูกต้องดีงามสมควรปฏิบัติ และส่ิงใดไม่สมควร๗๑ หลักเกณฑ์การตัดสินความ
ถูกผิดของพฤติกรรม หลักเกณฑ์การประเมินผลดีผลเสียของพฤติกรรม และปฏิกิริยาต่อพฤติกรรม
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางบวกหรือพฤติกรรมทางลบ๗๒ หลักความประพฤติท่ีอบรมกิริยาและ
ปลูกฝังลักษณะนิสัย ให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม หรือความประพฤติตามค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ ช้ีให้เห็นความเจริญงองามในการด ารงชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคล
ท่ีมีลักษณะทางจิตใจท่ีดีงาม อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีโน้มน าให้บุคคลมุ่งกระท าความดี ละเว้นความช่ัว 
มีแนวทางความประพฤติอยู่ในเรื่องของความดี ความถูกต้อง ความควรในการปฏิบัติตนเพื่ออยู่ใน
สังคมได้อย่างสงบเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มี คุณธรรมและมโนธรรมท่ี จะสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี โดยมีส านึกท่ีจะใช้สิทธิและหน้าท่ีของตนตามค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๗๓ เป็นส่ิงท่ี
ปฏิบัติแล้วเกิดความดี ความงาม ความสวย เป็นส่ิงท่ีเกี่ยวเนื่องและซ้อนทับกับคุณธรรม ซึ่งหมายถึง 
ส่ิงท่ีปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น จริยธรรมจะเน้นในส่ิงท่ีเหนือกว่าคุณประโยชน์๗๔ 
การกระท าดีใด ๆ นอกเหนือไปจากกฎหมายและ จรรยาบรรณ ส่วนนี้มีบทลงโทษไม่ได้ ได้แต่ชักชวน
เกล้ียกล่อมด้วยการอบรมเสนอแนะแต่ก็มีความส าคัญต่อการถือและปฏิบัติกฎหมายและจรรยาบรรณ
อย่างเต็มใจและมีความสุข๗๕ 

จริยธรรม ในความหมายว่า ประสบการณ์และกฎเกณฑ์หน้าท่ีของมนุษย์ ในการให้ความ
ร่วมมือจัดเตรียมและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในสิทธิและส่ิงท่ีพึงกระท าท่ีพึงตระหนักในสังคม๗๖ 
เป็นกรอบการสร้างความเคารพท่ีสังคมพยายามช้ีให้เห็นว่าส่ิงใดควรกระท ารู้จักแยกแยะส่ิงดีช่ัว โดย
นิสัยและพฤติกรรมท่ีกระท าต้องเป็นส่ิงท่ีสังคมยอมรับในการประพฤติปฏิบัตินั้น๗๗ เป็นระบบของ
กฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความประพฤติท่ีผิดหรือถูกของคนท่ีได้พัฒนาเปล่ียนแปลงมาจาก
ประสบการณ์๗๘ เป็นการปรับพฤติกรรมให้เข้ากับกฎเกณฑ์หรืมาตรฐานของความประพฤติท่ีถูกต้อง
หรือดีงาม๗๙  

                                                             
๗๑ ขัตติยา กรรณสูตร และคณะ, รายงานการวิจัย คุณธรรม พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของคนไทย , 

(มปท, ๒๕๔๖), หน้า ๙-๑. 
๗๒ ชัยพร วิชชาวุธ และคณะ, รายงานวิจัย พฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาตาม

แนวทางจิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๑), หน้า 
๖. 

๗๓ ประภาศรี สีหอ าไพ, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๙-๒๐. 

๗๔ สมบูรณ์ ชิตพงศ์, การวัดและประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๖-๗. 

๗๕
 กีรติ บุญเจือ, ปัญหาและทางแก้เกี่ยวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (รวมศีลธรรม) , งานวิจัย  

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๕๕), หน้า ๑๗. 
๗๖ Piaget, J., The Moral Judgment of the Childs, (Illinois : The Free Press, 1960), p. 1. 
๗๗ Atkinson, Conduct R. F., An Introduction to Moral Philosophy, (London : 

Mainilain, 1969), p. 10. 
๗๘ Brown R., Social Psychology, (New York : The Free Press, 1968), p. 411. 
๗๙ Good, C. V., Dictionary of Education 3rd ed., (New York: McGraw-Hill, 1973), p. 98. 



 
๓๐ 

 

จริยธรรม ในภาพรวม เป็นกฎส าหรับประเมินพฤติกรรมท่ีเกิดการเรียนรู้ มาจาก
ประสบการณ์๘๐ เป็นความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี เป็นกฎเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติซึ่ง
บุคคลพัฒนาขึ้น โดยสังคมจะตัดสินผลของการกระท านั้นว่าเป็นการกระท าท่ีถูกหรือผิด๘๑ เป็นหลัก
แห่งความยุติธรรม ความเสมอภาคและการรู้จักใช้สิทธิหน้าท่ี๘๒ เป็นความพยายามท่ีจะสร้าง
หลักเกณฑ์ของพฤติกรรมท่ีถูกต้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม๘๓ 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตส านึกในด้านศีลธรรมของการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในสังคมนั้น       
ซึ่งผลกระทบท่ีย้อนกลับท าให้เห็นคุณภาพของจริยธรรมของสังคมท่ีใช้เป็นกฎเกณฑ์ควบคุมพฤติกรรม
บุคคลในสังคมนั้นนั่นเอง๘๔ เป็นการกระท าดีมีความถูกต้องเหมาะสมท่ีเกี่ยวข้องกับค่าความนิยมของ
สังคม ซึ่งสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ศีลธรรมและการประพฤติท่ีเป็นประโยชน์
ต่อท้ังตนเองและสังคมและส่ิงแวดล้อม๘๕ เป็นส่ิงเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต โดยท่ีสามารถแยกแยะส่ิง
ท่ีดีหรือไม่ดีออกจากกันได้๘๖ เป็นปทัสถาน หรือ หลักการยอมรับของพฤติกรรม เป็นมาตรฐาน
ทางเลือกบนหลักศีลธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและความ สัมพันธ์ระหว่างเรากับบุคคลอื่น๘๗

และเป็นหลักเกณฑ์บนค่านิยม ท่ีเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของบุคคลหรือสังคมในด้านศีลธรรม๘๘ 
สรุปได้ว่า จริยธรรม คือ แนวทางหรือกฎเกณฑ์อันเป็นหลักส าคัญของสังคมท่ีก ากับ

พฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้องดีงาม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมและ
ประเทศชาติ กล่าวได้ว่าบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของสังคมก็จะได้รับการยอมรับนับถือ 
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและส่งผลให้สังคมประเทศชาติเจริญก้าวหน้า 

 
 
 
 

                                                             
๘๐ Bandura, A., Social Learning Theory, (New Jersey : Prentice-Hall, 1977), p. 1. 
๘๑ Kohlberg, L., Review of Child Development Research, (Connecticut : Connecticut 

Printers, Inc, 1964), p. 12. 
๘๒ Arbuthno, J., B., and Faust, D., Teaching Moral Reasoning : Theory and Practice, 

(New York : Harper & Row, 1981), p. 22. 
๘๓ Pojman, L. P., Ethics : Discovering Right and Wrong 2nd ed., (California : A Division 

of Wads Worth, Inc., 1995), p. 4. 
๘๔ Hinman, M., Ethics : A Pluralistic Approach to Moral Theory, (San Diego: 

Harcourt, 1998), p. 5. 
๘๕

 Thiroux, J., Ethics : Theory and Practice, (New Jersey : Prenctic-Hall, 1998), p. 14. 
๘๖ MacKinnon, B., Ethics : Theory and Contemporary Issues 3rd ed., (Belmont, Calif : 

Wadsworth, 2001), p. 4. 
๘๗ Donald R. Cooper., and Pamela S. Schindler, Business Research Methods 12th ed., 

(Irwin : McGraw-Hill, 2014), p. 28. 
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ตารางที่ ๒.๒  สรุปความหมายของจริยธรรม 
ความหมายของ

จริยธรรม 

 
ช่ือนักวิชาการ/หน่วยงาน 

ขอบเขต หลักเกณฑ์ 
กฎระเบียบ กรอบความ
เช่ือ 

ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี (๒๕๔๙, หน้า ๒๐-๒๕) อ้อมเดือน สดมณี และฐาศุกร์ 
จันประเสริฐ (๒๕๕๔, หน้า ๒๒), ขัตติยา กรรณสูตร และคณะ (๒๕๔๖, 
หน้า ๙-๑), ชัยพร วิชชาวุธ และคณะ (๒๕๓๑, หน้า ๖), The Longman 
Ency-clopedia, 1989, p. 354), วิเชียร วิทยอุดม (๒๕๕๔, หน้า ๓-๑), 
Atkinson (1969, p. 1), Brown (1968, p. 411), Piaget (1960, p. 1), 
Bandura (1977, p.1), Good(1973, p. 89), Kohlberg (1964, p. 12), 
Arbuthno and Faust (1981, p. 22), Pojman (1995, p. 4), Hinman 
(1998, p. 5), Donald and Pamela (2014, p. 28), Aaker and 
Others (2001, p. 101). 

พฤติกรรม การประพฤติ
ปฏิบัติ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม 
ศีลธรรม 

ส านักผู้ตรวจการแผ่นดิน (๒๕๕๓, หน้า ๑), คึกฤทธิ์ ปราโมชใน สวลี       
ศิริไล (๒๕๓๖, หน้า ๒), ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี (๒๕๔๙, หน้า ๒๐-๒๕), ฤกษ์
ชัย คุณูปการ (๒๕๓๙, หน้า ๓), ล าดวน ศรีมณี (๒๕๔๓, หน้า ๒-๓), ขัตติ
ยา กรรณสูตร และคณะ (๒๕๔๖, หน้า ๙-๑), ชัยพร วิชชาวุธ และคณะ 
(๒๕๓๑, หน้า ๖), ประภาศรี สีหอ าไพ (๒๕๕๐, หน้า ๑๙-๒๐), สมบูรณ์ 
ชิตพงศ์ (๒๕๔๔, หน้า ๖-๗), The Macmillan Encyclope-dia, p. 
423), ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒, หน้า ๒๙๑), พระเมธีธรรมาภรณ์ 
(๒๕๔๔, หน้า ๘๙), วศิน อินทสระ (๒๕๔๑, หน้า ๗), พระราชวรมุนี 
(๒๕๒๘), นภาพร ขันธนภา (๒๕๕๗, หน้า ๑), วิเชียร วิทยอุดม (๒๕๕๔, 
หน้า ๓-๑), Griffin and Ebert ใน พิบูล ทีปะปาล (๒๕๕๒, หน้า ๒๕๙), 
ปราชญา กล้าผจัญ (๒๕๔๔, หน้า ๓๑๔), ดวงเดือน พันธุมนาวิน (๒๕๒๔, 
หน้า ๓๒), สาโรช บัวศรี (๒๕๒๖, หน้า ๑๕), สมยศ นาวีการ (๒๕๒๖, 
หน้า ๖๗), สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (๒๕๓๙, หน้า ๒), กีรติ บุญเจือ 
(๒๕๕๕, หน้า ๑๗), Atkinson (1969, p. 1), Brown (1968, p. 411), 
Good (1973, p. 89), Bandura (1977, p.1), Kohlberg (1964, p. 12), 
Pojman (1995, p. 4), Hinman (1998, p. 5), Thiroux (1998, p. 14), 
MacKinno (2011, p. 4), Donald and Pamela (2014, p. 28), Aaker 
and Others (2001, p. 101). 

ค าสอนทางศาสนา    
การปฏิบัติธรรม       
การภาวนา คุณธรรม 
มโนธรรม 
 

บุญมี แท่นแก้ว (๒๕๕๒, หน้า ๑), ล าดวน ศรีมณี (๒๕๔๓, หน้า ๒-๓), 
ประภาศรี สีหอ าไพ (๒๕๕๐, หน้า ๑๙-๒๐),วศิน อินทสระ (๒๕๔๑, หน้า 
๗), พระราชวรมุนี (๒๕๒๘), สาโรช บัวศรี (๒๕๒๖, หน้า ๑๕). 

 



 
๓๒ 

 

ความส าคัญของจริยธรรม  
จริยธรรมนับว่าเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของมนุษย์ทุกคน ถ้าคนใดขาดจริยธรรมอาจมี ผลร้าย

ต่อตนเองและสังคม สังคมท่ีมีคนขาดจริยธรรมมาก ย่อมเป็นสังคมท่ีวุ่นวาย ไร้ความสุข๘๙ ให้ความ 
ส าคัญต่อจริยธรรมว่า “จริยธรรมมีประโยชน์ส าหรับผู้ท่ีใฝุจริยธรรมอยู่แล้ว เขาต้องการรู้ทิศทาง      
รู้รายละเอียดของการปฏิบัติ แล้วจะได้มีเครื่องช่วย มีอุปกรณ์ มีเสบียงเตรียมไว้พร้อมเพื่อจะน าไปใช้
ประโยชน์แก่ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป” ท้ังนี้จริยธรรม จ าเป็นจะต้องสนองความ
ต้องการท่ีถูกต้องท้ังของบุคคลและสังคมจึงจะเกิดจริยธรรมได้ การขาดจริยธรรมมักจะเพ่งเล็งไปด้าน
บวกคือจะท าอย่างไรให้คนมีจริยธรรมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลืมหลักท่ีพระพุทธศาสนาสอนไว้คือ ต้องมอง 
ท่ีสาเหตุท่ีเป็นด้านลบท่ีจะต้องก าจัด จากการเริ่มด้วยรู้ว่าอะไรเป็นเห ตุของปัญหาของการขาด
จริยธรรมเสียก่อน มิใช่มัวนึกแต่จะสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้อนี้ข้อนั้น 

ความส าคัญของจริยธรรม ซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมมาก โดย
สรุปความส าคัญของจริยธรรม๙๐ ได้ดังนี้ คือ  

๑. ช่วยให้ชีวิตด าเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบไม่พบอุปสรรค ถ้าคนในสังคมทุกคนมี
คุณธรรมและจริยธรรม สังคมของเราก็จะสงบสุขตามไปด้วยทุกคนจะใช้เวลาท่ีมีท้ังหมดช่วยกันพัฒนา
บ้านเมืองให้เจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นอารยประเทศ  ไม่ต้องแบ่งเวลาไปคอยระมัดระวังอันตราย    
ใด ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นจากการกระท าของคนเลว  

๒. ช่วยให้คนเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา คุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีอยู่ในตัวแต่ละ
คนจะเตือนสติให้รักษาเกียรติยศช่ือเสียงของตนเองและวงศ์ตระกูล ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อ 
เผ่ือแผ่ช่วยเหลือผู้ท่ีด้อยโอกาสกว่า สังคมก็จะสงบสุขประเทศชาติก็จะมั่งค่ังมั่นคง 

๓. ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติ โดยจะเป็นตัวก าหนดการประพฤติ
ปฏิบัติของบุคคลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับว่าถูกต้อง  กฎเกณฑ์นั้นจะมา
จากความพอใจของคนเพียงคนเดียวไม่ได้  คนเมื่ออยู่ในสังคมต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นญาติ 
พี่น้องหรือเพื่อนฝูงร่วมสังคมเดียวกันจะอยู่คนเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ เมื่อบุคคลประพฤติตามคุณธรรม
และจริยธรรมของสังคมชีวิตก็จะมีระเบียบไม่ต้องพบกับอุปสรรค ถ้าทุกคนปฏิบัติเหมือนกันสังคมและ
ประเทศชาติก็จะเป็นระเบียบตามไปด้วย  

๔. ช่วยควบคุมไม่ให้คนช่ัวมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นนับว่า 
เป็นคุณแก่สังคม เพราะนอกจากจะเป็นตัวอย่างโดยการช้ีน าทางอ้อมแล้วยังจะออกปากแนะน าส่ัง
สอน โดยตรงได้อีกด้วย เช่น แนะน าให้แสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม อย่าเห็นแก่ตัว อย่าเห็นแก่ได้
จนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
มิฉะนั้นผู้ท่ีคอยยึดเราเป็นตัวอย่างอาจหมดความศรัทธา และหมดก าลังใจสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
หันกลับไปท าความช่ัวเช่นเดิมได้อีก  

๕. ช่วยท าให้มนุษย์น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ร่ าเรียนมาสร้างสรรค์ แต่ส่ิงดีมีคุณค่า 
ถ้ามนุษย์น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการประกอบอาชีพที่สุจริต ย่อมสร้างสรรค์คุณประโยชน์
                                                             

๘๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุต.โต), การพัฒนาจริยธรรม (พิมพ์ครั้งที่ ๕), (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท พิมพ์สวย จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๐๑. 

๙๐ วศิน อินทสระ, จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ บรรณาคาร, ๒๕๓๙), หน้า ๖-๗. 



 
๓๓ 

 

ให้แก่คนท่ัวไปรวมทั้งสังคมและประเทศชาติ แต่ในทางตรงข้ามถ้ามนุษย์ขาดคุณธรรมและจริยธรรม  
ก็จะน าความรู้และประสบการณ์ท่ีมีไปเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  สร้างความเสียหายให้สังคม
และประเทศชาติ เพียงหวังให้ตนเองมีทรัพย์มีความสุขผู้อื่นจะทุกข์อย่างไรก็ไม่ค านึงถึง 

๖. ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน ปัจจุบัน
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีสูงมาก ถ้ามนุษย์น าความเจริญนี้ มาใช้ในทางท่ีผิด เช่น สร้าง
อาวุธมาประหัตประหารกันจนคนล้มตายลงเป็นจ านวนมาก  โดยหวังความเป็นใหญ่ความมีอ านาจ 
ความเดือดร้อนก็จะเกิดแก่คนท่ัวไป  แต่ถ้าผู้ผลิตเทคโนโลยีมีคุณธรรมและจริยธรรมเหตุการณ์เหล่านี้
ก็จะไม่เกิด  ส่ิงท่ีจะได้รับการสร้างหรือผลิตขึ้นมาก็จะมุ่งแต่ประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่คนท่ัวไป เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ดาวเทียม ฯลฯ เพราะมีจิตใจท่ีสงบสุขจึงสร้างสรรค์แต่ส่ิงท่ีมีคุณค่า
ต่อคนในสังคมและประเทศชาติ 

นอกจากนั้น จริยธรรม๙๑ สามารถหลอมรวมบุคคลท่ีเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
จิตส านึกรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ครองตนอยู่ในความดีงามถูกต้อง รวมถึงมีการปฏิบัติต่อกันด้วย
ความเอื้ออาทร เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน อันเป็นผลท าให้องค์การดังกล่ าวมีสภาพน่าอยู่และมี
ความสุข บุคลากรขององค์การมีความภาคภูมิใจและพึงพอใจ เกิดความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ มี
ความกระตือรือร้นและทุ่มเทสติก าลังความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมท้ังสามารถผลักดันและผลิต 
ผลงานท่ีดีมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้บริหารต้องสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น 
การสร้างภาวะผู้น าต้นแบบ การฝึกอบรม การจัดท าประมวลจริยธรรม และการปฏิญาณตน การ
ตรวจสอบจริยธรรม และการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องใช้บูรณาการร่วมกันอย่างกลมกลืน เพราะ
จะท าให้เกิด “องค์การท่ีมีศักดิ์ศรี” ความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนั้น ๆ 

สรุป ความส าคัญของจริยธรรมส่ิงส าคัญก็คือ สามารถลดปัญหาและขจัดปัญหาท่ีจะ
เกิดขึ้นแก่บุคคล สังคม และประเทศชาติได้ เมื่อประพฤติตนอยู่ในกฎหรือหลักเกณฑ์ของสังคมท่ี
ยอมรับและเป็นส่ิงปฏิบัติท่ีไม่กระท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 

 
ประเภทของจริยธรรม  

การประพฤติของคนมีได้หลายระดับแยกตามสภาพจิตใจและจะได้รับผลมากน้อย  นั้น 
ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของบุคคลผู้นั้น บางคนอาจปฏิบัติได้ระดับสูงสุด แต่บางคนก็ปฏิบัติได้ตาม
ระดับมาตรฐานขั้นต่ าท่ีมนุษย์ควรปฏิบัติเท่านั้น  

พระราชวรมุนี๙๒ แบ่งจริยธรรมเป็น ๒ ส่วน คือ 
๑. จริยธรรมภายใน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด 
๒. จริยธรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมภายนอกท่ีสังเกตเห็นได้ แสดงออกโดยไม่ได้อยู่

ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ 
 
 

                                                             
๙๑ ปานจิต จินดากุล, การสร้างองค์การที่มีศักด์ิศรีและจริยธรรม , (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาพลเรือน, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒. 
๙๒ พระราชวรมุนี, พุทธจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๓), หน้า ๑๑-๑๒. 



 
๓๔ 

 

ประเภทจริยธรรมแบ่งเป็น ๔ ประเภท๙๓  คือ  
๑. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง ลักษณะของความรู้ท่ีบุคคลต่าง ๆ สามารถ บอกได้ว่า 

ควรท าหรือบอกได้ว่า พฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เช่น การท่ีเรารู้ ว่ามารยาทท่ีดีนั้นเป็น
อย่างไร หรือ รู้ว่าเราต้องมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีอย่างไร เป็นต้น ความรู้เชิงจริยธรรมนี้ ขึ้นอยู่กับ
อายุ ระดับการศึกษา และพัฒนาการทางสติปัญญาของ คนด้วย 

๒. ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ ความชอบหรือไม่
ชอบ ท าดีเป็นลักษณะท าถูกต้อง ท าชอบเป็นลักษณะท าถูกใจ การ ตัดสินความดีความชอบโดยถือเอา
เกณฑ์ของความถูกต้อง และความถูกใจของบุคคลมา ประเมินค่าจริยธรรม จึงเป็นทัศนคติเชิง
จริยธรรม เช่น การท่ีเราไม่พอใจคนท่ีแย่งท่ีนั่งคน แก่บนรถเมล์ หรือ ไม่ช่วยคนท่ีถือของพะรุงพะรัง  

๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่ง
ของบุคคลลงไป จะต้องประกอบด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้น เฉพาะหน้านั้น และเหตุผล
เชิงจริยธรรมของบุคคลเกิดจากประสบการณ์และสติปัญญา ของบุคคลนั้น  

๔. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การท่ีคนแสดงถึงพฤติกรรมท่ีสังคมช่ืน ชอบหรืองด
การกระท าท่ีฝุาฝืนกฎระเบียบและค่านิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ซึ่งเป็นการกระท าท่ี
สังคมเห็นชอบและสนับสนุนมีหลายประการ เช่น การช่วยเหลือผู้ตก ทุกข์ได้ยาก เป็นต้น 

จ าแนกจริยธรรม เป็น ๒ มุมมอง๙๔ คือ 
๑. จริยธรรมตามหลักนิติรัฐ ยึดหลักการว่า พฤติกรรมการบริหารงานใดได้ด าเนินการ

ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายถือว่าการบริหารงานนั้นถูกต้องตามหลักจริยธรรม แต่มักมีปัญหาเพราะ
กฎหมายมักจะเกิดขึ้นภายหลังจึงไม่เพียงพอในการก ากับพฤติกรรมการบริหารงานให้อยู่ในกรอบของ
จริยธรรมได้ทุกกรณี 

๒. จริยธรรมตามมาตรฐานจริยธรรม ยึดหลักการการแสวงหาความดีท่ียึดถือว่าควรเป็น
อย่างไร แล้วน ามาใช้เป็นมาตรฐานจริยธรรม เพื่อก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ แต่ขาดบทบังคับการ
ลงโทษเมื่อมีการละเมิด 

แบ่งตามเกณฑ์จริยธรรม๙๕ ดังนี้ 
๑. จริยธรรมธรรมชาติ คือ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีเป็นไปเองโดยธรรมชาติ แม้ในสัตว์

เดียรฉานก็มีเช่น แม่รักลูก จริยธรรมนี้ส่งผลต่อส่วนรวมดีมากเพราะจะเป็นไปเองโดยเคร่งครัด 
๒. จริยธรรมบังคับ คือ การงดเว้นช่ัวท าดีของคน เพราะถูกอ านาจบางอย่างบังคับให้ท า

เช่น ไม่ด่ืมเหล้าเพราะไม่มีเหล้าจะด่ืม จริยธรรมแบบนี้ยังไม่ดีเพราะถูกบังคับให้ท า 
๓. จริยธรรมเจตนา คือ เว้นช่ัวและท าดีด้วยเจตนา คือ ความต้ังใจของตนเองโดยไม่มีใคร 

มาบังคับ จริยธรรมประเภทนี้จัดว่าดีแท้ 

                                                             
๙๓ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก, รายงานการวิจัยเรื่องจริยธรรมของเยาวชนไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๐), หน้า ๔-๖. 
๙๔ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชั่น สภาพ

ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๙), หน้า ๑๘. 
๙๕ แสง จันทร์งาม, จริยธรรมและภาวะที่ไร้จริยธรรมจะมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์โลกอย่างไร , 

(กรุงเทพมหานคร :  ส านักปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๒๑. 



 
๓๕ 

 

แหล่งก าเนิดของจริยธรรม 
การเกิดขึ้นของจริยธรรมท่ีจะเป็นเครื่องมือในการก ากับหรือควบคุมความประพฤติของคน

นั้น มีแหล่งก าเนิดจาก ๔ ส่วนด้วยกัน๙๖  คือ 
๑. แหล่งก าเนิดจากภายในตัวบุคคล 

๑.๑ คุณธรรมอันเกิดจากพุทธิปัญญา (Intellectual virtue) เป็นคุณธรรมใน
ระดับปัจเจกบุคคล ผู้ท่ีมีสติปัญญาจะสามารถพัฒนาจริยธรรมได้ด้วยหลักของการคิดไตร่ตรองถึงการ
กระท านั้น คือ คิดก่อนพูดก่อนท า หรือช่ังน้ าหนักผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น 

๑.๒ คุณธรรมอันเกิดจากศีลธรรมจริยธรรม (Moral virtue) เป็นคุณธรรมท่ีเกิด
จากการปฏิบัติจริงด้วยการเรียนรู้จากการอยู่ร่วมกัน เป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้อง ซึ่งน าไปสู่
สภาวะของความเป็นสุข 

๒. แหล่งก าเนิดภายนอกตัวบุคคล 
๒.๑ คุณธรรมจริยธรรมตามหลักนิติรัฐ ยึดหลักการบริหารงานใดได้ด าเนินการ

ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายถือว่า การบริหารงานนั้นถูกต้องตามหลักจริยธรรม แต่เนื่องจากจริยธรรม 
ท่ีต้องปฏิบัติมีมากมาย กฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันจึงไม่เพียงพอในการก ากับพฤติกรรมการบริหารงาน
ให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมได้ทุกรณี 

๒.๒ คุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานจริยธรรม ยึดหลักความพยายามแสวงหา
ว่า ความดีท่ีควรยึดถือควรเป็นอย่างไร แล้วน ามาใช้เป็นมาตรฐานจริยธรรม ก าหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ความครอบคลุมกว้างขวางกว่าจริยธรรมตามหลักนิติรัฐ แต่แนวคิดนี้ก็ยังมีจุดอ่อนท่ีส าคัญคือ 
ขาดบทบังคับลงโทษเมื่อมีการละเมิด 

๓. แหล่งก าเนิดคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพทางการศึกษา 
๓.๑ แหล่งศาสนา ซึ่งเป็นแหล่งท่ีมาของค าว่า จริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรม   

จนกลายเป็นบทบัญญัติท่ีเป็นกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณในวิชาชีพต่าง ๆ 
๓.๒ แหล่งปรัชญา โดยเฉพาะสาขาท่ีเป็นคุณค่าวิทยา ซึ่งได้แก่ ศีลธรรม จริย

ศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ และปรัชญาการศึกษา 
๔. แหล่งจริยธรรม ประเพณีทางสังคม เช่น กฎหมาย ค่านิยม วิถีประชา ภาษา ภูมิ

ปัญญา และวัฒนธรรม เป็นต้น 
Aristotle กล่าวถึงแหล่งก าเนิดของจริยธรรมว่า เป็นหลักการท่ีมนุษย์ในสังคมควรยึดถือ

ปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคม ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น
ในสังคมตลอดมา เนื่องจากมีความพยายามท่ีต้องการสร้างหลักคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเป็นสากลให้
บุคคลเกิดความรู้สึกในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมในแนวทางท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรม๙๗  

 
 

                                                             
๙๖

 สุภัทร ปัญญาทีป, กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม , ๒๕๔๖, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
https://sites.google.com/.../kickrrm-sng-seim-khunthrr... [๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘]. 

๙๗ จ าเริญรัตน์ เจือจันทร์, จริยศาสตร์: ทฤษฎีจริยธรรมส าหรับนักบริหารการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ ๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๓-๑๔. 



 
๓๖ 

 

แหล่งก่อก าเนิดของคุณธรรมจริยธรรมแบ่งออกได้เป็น ๒  ประการ คือ 
๑. แหล่งก าเนิดภายในตัวบุคคล ได้แยกแยะแหล่งท่ีเกิดของคุณธรรมว่า เป็นคุณธรรมอัน

เกิดจากปัญญา และคุณธรรมอันเกิดจากศีลธรรมและจริยธรรมว่า คุณธรรมอันเกิดจากปัญญานั้นเป็น
คุณธรรมในระดับปัจเจกบุคคล กล่าวคือ ผู้ท่ีมีสติปัญญามักจะสามารถพัฒนาจริยธรรมได้ด้วยหลัก
ของการคิดไตร่ตรอง ส่วนคุณธรรมอันเกิดจากศีลธรรมและจริยธรรมนั้น เป็นคุณธรรมท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติจริงด้วยการเรียนรู้จากการอยู่ร่วมกัน เป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้องซึ่งน าไปสู่สภาวะของ
ความเป็นสุข  

แหล่งก าเนิดนี้กล่าวถึงพื้นฐานของมนุษย์ท่ีได้มาจากธรรมชาติเป็นตัวก าหนด  ซึ่งแบ่งแยก
ออกเป็น ๒ ประการ คือ 

๑.๑ ตัวก าหนดมาจากพันธุกรรมท่ีส่งทอดมาจากบรรพบุรุษ มนุษย์เกิดมาพร้อมด้วย
คุณภาพของสมองท่ีจะพัฒนาขึ้นเป็นความเฉลียวฉลาดด้านปัญญาโดยได้รับการถ่ายทอดส่วนนี้มาจาก
บรรพบุรุษโดยผ่านกระกระบวนการทางพันธุกรรม การพัฒนาของสมองจะด าเนินไปตามรหัส
พันธุกรรมท่ีก าหนดไว้ต้ังแต่เกิด แม้ว่าการพัฒนาด้านการคิดและสติปัญญาจะเจริญพัฒนาต่อมา
ภายใต้อิทธิพลของการอบรมเล้ียงดูและส่ิงแวดล้อม แต่คุณภาพของสมองท่ีบุคคลได้รับจะเป็นพื้นฐาน
เบื้องต้น ดังเช่น ท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ธรรมได้ด้วยตนเองด้วยปัญญาของพระองค์ แต่การเกิด
มโนธรรมในมนุษย์ พระองค์ได้ทรงแบ่งประเภทของบุคคลออกเป็นดอกบัวประเภทต่าง ๆ  บุคคลท่ี
เป็นประเภทดอกบัวท่ีอยู่บานชูช่อเหนือน้ า คือ บุคคลท่ีสามารถเรียนรู้และประจักษ์ในความดีและ
ความช่ัวด้วยปัญญานั่นเอง ส่วนบุคคลท่ีเป็นประเภทดอกบัวประเภทอื่น ๆ ก็อาจสามารถรู้ผิดชอบช่ัว
ดีได้ด้วยการอบรมส่ังสอนตามระดับความสามารถของสติปัญญา  นอกจากนี้ สัญชาตญาณแห่งชีวิต
(Life instinct) ของมนุษย์ ท าให้มนุษย์คิดหาแนวทางในการท่ีจะมีชีวิตอยู่รอด และการมีสติปัญญาใน
ระดับท่ีสูง ท าให้มนุษย์สามารถคิด พิจารณา และแยกแยะเหตุและผลได้เพื่อมีชีวิตอยู่รอดได้อย่าง
ยั่งยืน 

๑.๒ ตัวก าหนดมาจากสภาพจิต จากแนวความคิดท่ีว่าจริยธรรมมีแหล่งก าเนิดจาก
ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ซึ่งเกิดขึ้นจากมโนธรรมท่ีอยู่ในความรู้สึกนึกคิด  ดังนั้น แหล่งก าเนิดของ
คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นคุณภาพของสมองในการคิด และคุณภาพของจิตท่ีสามารถแยกแยะ
ความถูก ความผิดได้เป็นพื้นฐาน สภาพของจิตนั้นท าให้บุคคลจดจ าส่ิงท่ีเป็นเคียดแค้น บาดหมางใจ
หรือรู้สึกผิดตลอดเวลากับการตัดสินท่ีพลาดพล้ังไป ดังนั้นสภาพจิตก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกท่ี
อาจน าไปสู่การมีคุณธรรมและจริยธรรมและการขาดคุณธรรมและจริยธรรมได้เท่า ๆ กัน 

แต่อย่างไรก็ตามคุณธรรมและจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับสติปัญญา นักบริหารการศึกษา
ท่ีมีคุณสมบัติด้านสติปัญญาย่อมได้เปรียบในด้านความคิดและการแสวงหาเหตุผล  และสามารถ
พิจารณาผลท่ีจะบังเกิดขึ้นจากการกระท าของตนได้  นักบริหารท่ีมีสติปัญญาในระดับสูงจะเป็นผู้ท่ี
สามารถคิดแก้ปัญญาโดยยึดหลักเหตุผลท่ีให้ประโยชน์สุขแก่ตนเองและไม่ท าให้ตนเองได้รับความ
เดือดร้อนในภายหลังได้ ซึ่งกล่าวได้ว่าเกิดเป็นผลประโยชน์ท่ียังความสุขมาให้อย่างยั่งยืน 

๒. แหล่งก าเนิดภายนอกตัวบุคคล  ในการท่ีบุคคลนั้นจะท าความดี หรือละเว้นการกระท า
ท่ีไม่น่าพึงปรารถนามากน้อยเพียงใดนั้น สาเหตุท่ีส าคัญคือ คนรอบข้าง กฎระเบียบ สังคม วัฒนธรรม
และสถานการณ์ท่ีบุคคลประสบอยู่ นอกจากสภาพแวดล้อมในการท างาน การมีหรือการขาดแคลนส่ิง



 
๓๗ 

 

เอื้ออ านวยในการท างาน ตลอดจนบรรยากาศทางสังคมในท่ีท างาน  กลุ่มเพื่อนและวัฒนธรรมใน
องค์กร จะมีผลต่อพฤติกรรมการท างาน และสุขภาพจิต ตลอดจนความสุขความพอใจในการท างาน 

สรุป จริยธรรม อาจแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ จริยธรรมแบบสมัครใจ หมายถึงการท่ีบุคคล
ยอมรับหลักเกณฑ์หรือบรรทัดฐานท่ีสังคมยึดถือปฏิบัติด้วยความเต็มใจ และจริยธรรมแบบภาคบังคับ 
คือการท่ีบุคคลท่ีอยู่ในสังคมนั้นต้องประพฤติปฏิบัติเพราะถ้าไม่ปฏิบัติจะต้องได้รับการลงโทษจาก
สังคมและหรือกฎหมายของบ้านเมือง 

 
ประโยชน์ของจริยธรรม  

จริยธรรมจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อน าไปปฏิบัติ เพราะจริยธรรมเป็นหลักส าคัญ ส าหรับการ
ปฏิบัติ การศึกษาเพื่อเข้าใจหรืออธิบายได้เท่านั้นไม่มีประโยชน์ แต่การน า จริยธรรมไปใช้ปฏิบัตินั้น 
จะเป็นประโยชน์ได้ ดังนี้  

ความส าคัญของและจริยธรรมอาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ๙๘  คือ 
๑. ระดับการด ารงชีวิต  จริยธรรมจะเป็นตัวน าท่ีท าให้บุคคลได้ก าหนดพฤติกรรมของ

ตนเองเพื่อท าให้เกิดความสุข  
๒. ระดับสังคม ความสุขของบุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มเพื่อนและสังคม คือ การได้รับการยอมรับ 

บุคคลต้องอาศัยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อรักษาไว้ซึ่ งศักด์ิศรีและส่งเสริมช่ือเสียง เกียรติคุณของ
บุคคล และในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น จริยธรรมจะเป็นอุดมการณ์หรือจุดมุ่งหมายอันสูงสุด
ส าหรับวิชาชีพนักกฎหมายในอันท่ีจะให้ความยุติธรรม การด ารงไว้ซึ่งความสุขของสังคม และการใช้
เหตุผลยิ่งกว่าการกระท าตามอ าเภอใจ  

๓. ระดับโลก คุณธรรมและจริยธรรมอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักธรรมท่ีคุ้มครองโลกให้อยู่
รวมกันได้อย่างสันติสุข โดยเฉพาะในโลกยุคโลกาภิวัตน์   ท่ีก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมก่อให้เกิดการแพร่กระจายในด้านข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังการไหลของวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างกัน ในยุคนี้เป็นยุคของการแข่งขันและท้าทายความสามารถในการด าเนินการบริหารทุกสาขา
รวมท้ังธุรกิจการค้าในระบบโลกสากล  

จริยธรรมเป็นส่ิงท่ีพึงประพฤติปฏิบัติตามท่ีได้ตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีถูกต้องเหมาะสมแล้ว 
ย่อมก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีราบรื่นระหว่างบุคคล สังคม และการท ากิจกรรมใด ๆ ย่อมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อันเป็นคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิตท่ีเป็นปกติสุขท้ังส่วนตัวและส่วนรวมจริยธรรมมี
คุณค่าต่อชีวิตมนุษย์๙๙ ดังนี้ 

๑. จริยธรรมช่วยให้รู้จักตนเอง มีส านึกต่อบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนท่ีมีท้ังต่อ
ตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อประเทศชาติและหน้าท่ีการงานของตน 

                                                             
๙๘

 จ าเริญรัตน์ เจือจันทร์, จริยศาสตร์: ทฤษฎีจริยธรรมส าหรับนักบริหารการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ ๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์ ๒๕๔๘), หน้า ๑๓-๑๔. 

๙๙ พิภพ วชังเงิน, จริยธรรมวิชาชีพ, (กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์อมรการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒. 



 
๓๘ 

 

๒. จริยธรรมเป็นวิถีแห่งปัญญา ท าให้เป็นผู้รู้จักใช้สติปัญญาในการคิดแยกแยะหาเหตุผล
ด้วยความเช่ือท่ีว่าการท าความดีเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง จึงสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามหลัก
จริยธรรม 

๓. จริยธรรมช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพกายใจดี ย่อม
ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิต 

๔. จริยธรรมช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ สังคมอบอุ่น 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตมีความสงบสุข 

๕. จริยธรรมช่วยสร้างสันติภาพในสังคมและในโลก 
๖. จริยธรรมช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการ

ครองคน ครองงาน ครองตนและครองเรือน 
๗. จริยธรรมช่วยให้มีเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อปูองกันการเบียดเบียนเอา

รัดเอาเปรียบในทางส่วนตัวและส่วนรวม 
๘. จริยธรรมช่วยให้คนเรามีความหนักแน่น ต่อสู้ ขยัน อดทน พึ่งพาตนเองได้ ไม่ร อ

โชคชะตาดลบันดาล 
๙. จริยธรรมท าให้สามารถก าหนดเปูาหมายชีวิต โดยด าเนินและพัฒนาชีวิตให้ส าเร็จตาม

เปูาหมาย 
๑๐. จริยธรรมช่วยให้สามารถแก้ปัญหาชีวิตและท าให้ความทุกข์หมดไปได้ดังนั้นจะเห็นได้

ว่าคุณค่าการมีจริยธรรมของมนุษย์ควรเริ่มจากระดับบุคคล เปรียบเสมือนการโยนก้อนหินก้อนเล็ก ๆ 
ลงในน้ าจะเห็นวงกระเพื่อมจากด้านในออกสู่ด้านนอกเป็นวงกว้างขึ้นนั่นเพราะว่าเมื่อบุคคลสามารถ
เข้าใจตนเอง เข้าใจความต้องการว่าชีวิตต้องการอะไร ด้วยสติปัญญาก็จะสามารถด าเนินชีวิตของตน
ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนอื่น ส่ิงแวดล้อมโดยไม่สร้างปัญหาหรือสร้างปัญหา
ให้เกิดน้อยท่ีสุด ซึ่งการกระท าใด ๆ ของบุคคลหนึ่งอาจส่งผลกระทบท้ังด้านดีและไม่ดีต่อส่ิงรอบข้าง
ได้เสมอ ฉะนั้นจริยธรรมจึงมีความส าคัญท่ีทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ท่ีควรอย่างยิ่งท่ีจะน าไปใช้กับ
ทุกหน่วยทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นวงการราชการ วงการการเมือง วงการการศึกษา วงการธุรกิจ และ
วงการวิชาชีพต่าง ๆ 

การด ารงชีวิตตามปกติสุขของมนุษย์จะมีปัญหาถ้ามนุษย์เกิดความวิตกกังวลและสับสนใน
เรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม และเรียกร้องส่ิงนี้เพื่อความอยู่รอดร่วมกันอยู่ตลอดเวลา จะพบว่า
ความไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมของประเทศหนึ่งอาจท าลายล้างสันติสุขของทุกประเทศในโลกนี้ได้ 
แต่ทว่าความมีคุณธรรมและจริยธรรมต้องได้รับการปลูกฝังด้วยการอบรมส่ังสอนให้คิดแน่นอยู่ใน
ระบบความคิด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควร 

๑. ต่อตนเอง คนท่ีมีจริยธรรมย่อมมีเครื่องมือท่ีช่วยให้คิดให้กระท าในส่ิงท่ีดี  สร้าง
ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม มีส่ิงท่ียึดเหนี่ยวจิตใจและจูงใจให้ท าแต่ส่ิงดี ๆ มีความเจริญต่อ
ตนเอง เช่น คนท่ีขยันเรียนมีความรับผิดชอบ ย่อมประสบความส าเร็จใน การเรียน ในทางตรงกันข้าม 
คนท่ีเกียจคร้านและขาดความขยันหมั่นเพียร ก็จะสอบตก เป็นต้น หรือพนักงานขายของท่ีมีวาจา
สุภาพอ่อนน้อมต่อลูกค้า ย่อมจะได้รับค าชม มากกว่าผู้ท่ีมีกริยาวาจาหยาบคาย ไร้มารยาท 



 
๓๙ 

 

๒. ต่อสังคม คนท่ีมีจริยธรรม ย่อมท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและแก่ ผู้อื่น อย่าง
น้อยการไม่ท าช่ัว ก็เป็นการช่วยให้สังคมไม่ต้องแก้ไขปัญหา ถ้าคนในสังคมมี จริยธรรมดีสังคมนั้นก็จะ
มีความเจริญก้าวหน้าได้เช่นกัน คนดีจึงเป็นผู้รักษาสังคมด้วยการ ไม่ท าลายสังคมไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรของประเทศ สภาพแวดล้อม หรือการประพฤติ ทุจริตต่าง ๆ  

๓. ด้านการรักษาจริยธรรม จริยธรรมเป็นส่ิงท่ีดีมีคุณค่าท้ังทางกาย ใจ และสังคมดังกล่าว
มาแล้ว จะรักษาไว้ได้ก็ด้วยการปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็เป็นเพียงตัวหนังสือ หรือค าพูดเปล่า ๆ จะ
ช่วยใครไม่ได้ท้ังส้ิน การศึกษาจริยธรรมและน าไปปฏิบัติ จึงเป็นการรักษาจริยธรรมให้คงอยู่  

๔. การพัฒนาบ้านเมืองต้องพัฒนาจิตใจคนก่อนหรืออาจพัฒนาควบคู่กันไปกับการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม เพราะการพัฒนาท่ีไม่มีจริยธรรมท่ีเป็นแกนน าจะสูญเปล่าและเกิดผลเสียเป็น   
อันมาก 
 
องค์ประกอบของจริยธรรม 

องค์ประกอบของจริยธรรมในพฤติกรรม๑๐๐ คือ 
๑. องค์ประกอบด้านความรู้ ได้แก่ ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงามสามารถ

ตัดสินแยกความถูกผิดได้ด้วยความคิด 
๒. องค์ประกอบด้านอารมณ์และความรู้สึกได้แก่ ความพึงพอใจศรัทธาเล่ือมใส เกิดความ

นิยมยินดีท่ีจะรับจริยธรรมนั้นมาเป็นแนวปฏิบัติ  
๓. องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการแสดงออก หรือพฤติกรรมท่ีบุคคลตัดสินใจ ท่ีกระท า

ถูกหรือ ในสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ กัน  
องค์ประกอบจริยธรรมแนวทางความเช่ือและการปฏิบัติ๑๐๑ คือ 
๑. ความเช่ือเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ความเช่ือเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์มี

ส่วนก าหนดโครงสร้างของจริยธรรมเช่น ถ้ามีความเช่ือว่ามนุษย์เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว ระบบ
จริยธรรมจะเป็นไปในลักษณะห้ามมนุษย์เอาเปรียบกัน ถ้ามีความเช่ือว่ามนุษย์มีธาตุแห่งความเป็น
พุทธะซ่อนอยู่ ระบบจริยธรรมจะส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพนั้นเพื่อความเป็นพุทธะเบ่งบานเต็มท่ี 

๒. ความเช่ือเกี่ยวกับอุดมคติหรือความดีสูงสุด ให้ความหมายหรือความสมเหตุสมผลแก่
ระบบจริยธรรมเช่น ชาวพุทธฝุายมหายานบ าเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ เพราะเช่ือว่าวิถีชีวิตเช่นนั้น 
ช่วยให้ตนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ในกรณีนี้ ความเป็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นอุดมคติของเขา 

๓.ระเบียบปฏิบัติหรือแนวทางแห่งการด าเนินชีวิต ท่ีช้ีแนะว่า อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า 
ท้ังนี้เพื่อพาชีวิตไปสู่จุดหมายสูงสุดหรืออุดมคติ คนส่วนมากมักคิดกันว่า แนวทางแห่งการประพฤติ
ปฏิบัตินี้เท่านั้นเป็นจริยธรรม ท่ีแท้จริงจริยธรรมยังประกอบด้วยส่ิงท่ีกล่าวในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๔ 

๔. เหตุจูงใจให้คนปฏิบัติดีและเลิกละการปฏิบัติผิด เหตุจูงใจท่ีท าให้คนด าเนินตามหลัก
จริยธรรมหรือกฎศีลธรรม มี ๓ ประการ คือ 
                                                             

๑๐๐
 ธีระพร อุวรรณโณ, จริยธรรมกับการศึกษา. (กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๕๔. 
๑๐๑ พระเมธีธรรมาภรณ์, ความรู้คู่คุณธรรม รวมบทความเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และ

การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๗๗. 



 
๔๐ 

 

๔.๑ ผลประโยชน์ส่วนตน เป็นเหตุจูงใจให้คนท าดีมีจริยธรรม เพราะถ้าไร้
จริยธรรม สังคมอาจต าหนิหรือคว่ าบาตร กฎหมายอาจลงโทษ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน คนเรา
จึงมีจริยธรรมท้ังนี้เพราะเล็งเห็นผลตอบแทนในชาตินี้หรือหวังสวรรค์ในชาติหน้า 

๔.๒ ความเคารพกฎกติกาจนเป็นนิสัย ท าให้คนอยู่ในระเบียบวินัย และด าเนิน
ตามหลักจริยธรรม คนเราถูกฝึกตั้งแต่เล็กให้เช่ือฟังกฎกติกา เรารักษาสัญญาเพราะเราเห็นว่าสัญญา
ต้องเป็นสัญญา ชาวคริสต์มีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าจึงปฏิบัติตามพระบัญญัติ ชาวพุทธมีศรัทธาใน
พระพุทธเจ้าจึงรักษาศีล 

๔.๓ ความมีน้ าใจต่อผู้อื่น รวมถึงความรักเคารพผู้อื่น ท าให้คนเรารักษาค ามั่น
สัญญา หรือละเว้นการเบียดเบียน  ข้อนี้เองสามารถกล่าวได้ว่า คนเราดีเพราะมีคุณธรรมประจ าใจ  

องค์ประกอบของจริยธรรมสังคมแลส่ิงแวดล้อมแบ่งได้ ๓ ประการ๑๐๒ คือ 
๑. ผู้ประพฤติเอง  โดยท่ีพฤติกรรมแสดงออกให้ปรากฏ ในความเรียบร้อยของกาย วาจา 

ใจ เพียงใดหรือไม่ และตระหนักต่อไปว่าผู้ประพฤตินั้นอยู่ในสังคมอย่างใด หากการเล้ียงชีพของเขา
และครอบครัว ก็ต้องเป็นไปในทางสุจริต 

๒. อาศัยกฎหรือระเบียบ ซึ่งเป็นแนวทางหรือหลักธรรมในการประพฤติปฏิบัติ เป็นกุศล
หรืออกุศล ท าให้ตนหรือผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่ จึงสามารถแยกแยะว่าเป็นคนมีจริยธรรม 

๓. อาศัยมวลชนหรือสังคม ส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีอยู่เป็นเครื่องตัดสินความเรียบร้อยไตร
ทวารเป็นพื้นฐาน ประพฤติในกุศล สังคมไม่เดือดร้อน ประเทศรุ่งเรืองก้าวหน้า จัดว่าเป็นผู้ประพฤติ
จริยธรรมสมบูรณ์  

องค์ประกอบจริยธรรมเกี่ยวกับกฎเหตุผล๑๐๓ คือ 
๑. การประเมินความถูกผิดของพฤติกรรม คือ หลักเกณฑ์ในการตัดสินความถูกผิด ดีช่ัว 

ควรไม่ควรท าของพฤติกรรม 

๒. ความเช่ือเกี่ยวกับผลกรรม บุคคลจะประเมินตามความเช่ือของตนเองว่า พฤติกรรม
หนึ่ง ๆ จะน าไปสู่ผลอะไรบ้าง ผลแต่ละอย่างมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและมีความน่าปรารถนา
มากน้อยเพียงใด 

๓. ปฏิกิริยาทางจริยธรรม เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการกระท าต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นการ
กระท าของตนเอง และการกระท าของผู้อื่น ปฏิกิริยานี้แสดงออกมาเป็นความรู้สึกเช่น ช่ืนชม ละอาย
ฯลฯ และแสดงออกมาเป็นปฏิกิริยาทางจริยธรรม และเป็นกลไกส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลในสังคมท้ังท่ีเป็นของตนเองและของผู้อื่น 

๔. ปทัสถานตามการรับรู้ การรับรู้ว่าบุคคลอื่น ๆ ในสังคมมีพฤติกรรมอะไรมากน้อยพียง
ใด และการคาดการณ์ว่าบุคคลอื่น ๆ ในสังคมมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมอะไรมากน้อยเพียงใด เป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญประการหนึ่งของพฤติกรรมจริยธรรมปทัสถานตามกการรับรู้ มีผลต่อความเช่ือ
เกี่ยวกับผลกรรมและปฏิกิริยาทางจริยธรรม และส่งผลถึงศักยภาพพฤติกรรม 

                                                             
๑๐๒ บุญมี แท่นแก้ว, ประวัติและผลงานนักจริยธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์, 

๒๕๕๑),  หน้าบทน า. 
๑๐๓ ชัยพร วิชชาวุธ และคณะ, พฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาตามแนวทางจิตวิทยา

สังคม, งานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๑), หน้า ๖-๙. 



 
๔๑ 

 

๕. ศักยภาพพฤติกรรม การประเมินศักยภาพของการเกิดหรือไม่เกิดพฤติกรรมหนึ่ง ๆ 
ศักยภาพพฤติกรรมเป็นผลจากการประเมินความถูกผิดของพฤติกรรม ความเช่ือเกี่ยวกับผลกรรม 
ปฏิกิริยาทางจริยธรรม และการรับรู้ปทัสถานพฤติกรรมของบุคคลต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การ
ส่งเสริม ปูองกัน และปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างตรงเปูาหมายและอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

องค์ประกอบจริยธรรมข้อตกลงสังคม๑๐๔
 ได้ดังต่อไปนี้ 

๑. ระเบียบวินัย (Disciplines)  สังคมท่ีขาดกฎเกณฑ์ย่อมเดือดร้อนระส่ าระสาย ขาดผู้น า
ผู้ตาม ขาดระบบท่ีกระชับความเข้าใจเป็นแบบแผนให้ยึดถือ การหย่อนระเบียบวินัยย่อมเกิดการ
ละเมิดสิทธิ และหน้าท่ีตามบทบาทแต่ละคน ไม่เป็นไปตามข้อตกลงได้แก่ กฎหมายจารีต ประเพณี 

๒. สังคม (Society) การรวมกลุ่มประกอบกิจกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผนก่อให้เกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม มีวัฒนธรรมอันเป็นความมีระเบียบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม
ของประชาชนท่ีขยายวงกว้างเรียกว่า สังคม และกระท าในส่ิงท่ีสังคมยอมรับ 

๓. อิสรเสรี (Autonomy) ความมีส านึกในมโนธรรมท่ีพัฒนาเป็นล าดับก่อให้เกิดความ
อิสระ สามารถด ารงชีวิตตามส่ิงท่ีได้เรียนรู่จากการศึกษาและประสบการณ์ในชีวิต มีความสุข อยู่ใน
ระเบียบวินัยและสังคมของตน เป็นค่านิยมสูงสุดท่ีคนได้รับการขัดเกลาแล้วสามารถบ าเพ็ญตนตาม
เสรีภาพเฉพาะตนได้อย่างอิสระ สามารถปกครองตนเองและชักน าตนเองให้อยู่ในท านองคลองธรรม
และปกครองตนได้ มีส านึกมโนธรรมท่ีแท้จริง  

องค์ประกอบของจริยธรรมใน ๓ มิติ ถ้าบุคคลในหน่วยงานมีจริยธรรม๑๐๕ คือ  
๑. หน่วยงานปลอดการทุจริต 
๒. หน่วยงานปลอดจากการท าผิดวินัย และ 
๓. หน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ 
นอกจากองค์ประกอบของจริยธรรมดังกล่าว ท่ีส าคัญจากการปราศจากการคอรัปช่ัน การ

ฉ้อราษฎร์บังหลวง ด้วยการท าให้เสียหาย การท าลาย หรือละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติ และ
กฎหมาย ต้องค านึงถึงพฤติกรรมต่อไปนี้ 

๑. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างโจ่งแจ้งหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง  

๒. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบัติท่ีน้อยกว่า หรือไม่ดีเท่าท่ีกฎหมาย
ก าหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง  

๓. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบัติท่ีมากกว่าท่ี กฎหมายก าหนด หรือ
ปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง  

                                                             
๑๐๔ ประภาศรี  สีหอ าไพ, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม พิมพ์ครั้งที่  ๔ , 

(กรุงเทพมหานคร :    โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๕๐. 
๑๐๕ เสน่ห์ จุ้ยโต และ กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, ตัวแบบธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่

ความเป็นเลิศ, งานวิจัย, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕), หน้า ๑๒. 



 
๔๒ 

 

๔. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบัติตาม เจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ใช้
วิธีการท่ีผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 

จริยธรรมของบุคคลมีองค์ประกอบ ๓ ประการ เอกสารการประชุมเกี่ยวกับจริยธรรมไทย 
สรุป๑๐๖ คือ 

๑. ด้านความรู้ คือ ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม สามารถตัดสินแยกความ
ถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้ด้วยการคิด 

๒. ด้านอารมณ์ความรู้สึก คือ ความพึงพอใจ ความศรัทธา เล่ือมใส ความนิยมยินดี ท่ีจะ
รับจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติงาน 

๓. ด้านพฤติกรรม คือ การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ ง 
เช่ือว่าเกิดจากอิทธิพลของท้ัง ๒ องค์ประกอบข้างต้น 

การพัฒนาคนในด้านจริยธรรมต้องพัฒนาท้ัง ๓ ด้าน เพราะพฤติกรรมของคนท่ีแสดง
ออกมาท้ังทางกายและทางวาจานั้น จะมีความสัมพันธ์กับทางจิตใจและสติปัญญา โดยเริ่มจากการ
พัฒนาองค์ประกอบส าคัญอันดับแรกได้แก่ ปัญญา หรือความรู้จะส่งเสริมให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ในทางท่ีถูกต้อง ควบคุมอารมณ์ และความรู้สึก  

นอกจากนั้นนักวิชาการยังจ าแนกองค์ประกอบจริยธรรม ออกเป็น ๓ ประการ๑๐๗ คือ  
๑. ความรู้เหตุรู้ผล หมายถึง ความเข้าใจในความถูกต้อง คือ รู้ว่ าอะไรถูกต้อง สามารถ

ตัดสินแยกแยะความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้ด้วยการคิด  
๒. อารมณ์ความรู้สึกส านึกผิดชอบช่ัวดี ความเช่ือ คือ ความพึงพอใจ ความศรัทธา ความ

เล่ือมใส ความรู้สึกช่ืนชมยินดี ความนิยมท่ีจะรับมาเป็นแนวทางปฏิบัติ  
๓. ด้านพฤติกรรมการแสดงออก หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลตัดสินใจได้ว่ากระท าถูกหรือ

ผิดในสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ 
Brown ใน ประทีป มากมิตร๑๐๘ ได้จ าแนกองค์ประกอบของจริยธรรมเป็น ๓ มิติ คือ 
๑. ด้านความรู้ (Knowledge) ได้แก่  ความรู้ทางจริยธรรม ค่านิยมทางจริยธรรม ความ

เช่ือทางจริยธรรม การตัดสินทางจริยธรรม และการใช้เหตุผลทางจริยธรรม 
๒. ด้านการกระท า (Conduct) หมายถึง พฤติกรรมภายนอกท่ีแสดงให้ปรากฏในภาพ

การณ์ต่าง  ๆ ได้แก่พฤติกรรมทางจริยธรรม และการกระท าทางจริยธรรม 
๓. ด้านความรู้สึก (Feeling) หมายถึง ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาท่ีมีต่อพฤติกรรมทาง

จริยธรรม ความรู้สึกทางจริยธรรม และทัศนคติทางจริยธรรม และ  
 

                                                             
๑๐๖ กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ , แนวทางพัฒนาจริยธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : กรม

วิชาการ เอกสารประกอบการประชุม, ๒๕๓๕), หน้า ๕. 
๑๐๗ เนตร์พัณณา ยาวิราช, จริยธรรมธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ทริปเพ้ิลกรุ๊ป จ ากัด, ๒๕๕๑), 

หน้า ๖. 
๑๐๘ ประทีป มากมิตร, จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎี

บันฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), หน้า ๒๓-๒๔. 



 
๔๓ 

 

Hoffman ได้จ าแนกองค์ประกอบจริยธรรม โดยเช่ือว่า จริยธรรม เป็นกระบวนการ
สัมพันธ์ของ ๓ องค์ประกอบท่ีมีอิสระจากกัน๑๐๙ 

๑. ความคิดทางจริยธรรม ได้แก่ กระบวนการคิดประเมินค่าพฤติกรรม จริยธรรม การ
ตัดสินทางจริยธรรม การใช้เหตุผลทางจริยธรรม เป็นต้น 

๒. ความรู้ สึกทางจริยธรรม ได้แก่ ความรู้สึกทางจริยธรรม ทัศนคติทางจริยธรรม 
ปฏิกิริยาทางจริยธรรม เป็นต้น 

๓. พฤติกรรมทางจริยธรรม หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมแสดงออกทางจริยธรรม 
ได้แก่ การปฏิบัติทางจริยธรรม การกระท าทางจริยธรรม เป็นต้น 

สรุป องค์ประกอบของจริยธรรม สามารถแบ่งเป็น ๒ ลักษณะใหญ่ ๆ คือ จริยธรรม
ภายใน ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ ความเช่ือผลแห่งกรรม และหลักธรรมท่ีเกิดจากการปลูกฝังอบรม และ
จริยธรรมภายนอก ได้แก่ พฤติกรรมหรือความประพฤติท่ีแสดงออกตามหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ 
โดยแสดงออกมาเป็นความรู้สึกทางกายและวาจาตามสภาพการณ์ของส่ิงแวดล้อม 
ตารางที่ ๒.๓ สรุปองค์ประกอบของจริยธรรม 

องค์ประกอบของจริยธรรม ช่ือนักวิชาการ/หน่วยงาน 
ปัญญา ความรู้ เหตุผล ธีรพร อุวรรณโณ (๒๕๓๐, หน้า ๕๔), ชัยพร วิชชาวุธ และ

คณะ (๒๕๓๑, หน้า ๖-๙), กรมวิชาการ (๒๕๓๕, หน้า ๕), 
เนตร์พัณณา ยาวิราช (๒๕๕๑, หน้า ๖), Brown ใน ประทีป 
มากมิตร (๒๕๕๐, หน้า ๒๓-๒๔) 

ส่ิงแวดล้อม สังคม อารมณ์ 
ความรู้สึก 

ธีรพร อุวรรณโณ (๒๕๓๐, หน้า ๕๔), บุญมี แท่นแก้ว 
(๒๕๕๑, บทน า), ชัยพร วิชชาวุธ และคณะ (๒๕๓๑, หน้า ๖-
๙), ประภาศรี สีหอ าไพ (๒๕๕๐, หน้า ๕๐), กรมวิชาการ 
(๒๕๓๕, หน้า ๕), เนตร์พัณณา ยาวิราช (๒๕๕๑, หน้า ๖), 
Brown ใน ประทีป มากมิตร (๒๕๕๐, หน้า ๒๓-๒๔) 

ระเบียบ หลักเกณฑ์  
พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ธีรพร อุวรรณโณ (๒๕๓๐, หน้า ๕๔), พระเมธี  ธรรมาภรณ์ 
(๒๕๓๔, หน้า ๗๗), บุญมี แท่นแก้ว (๒๕๕๑, บทน า), ชัยพร 
วิชชาวุธ และคณะ (๒๕๓๑, หน้า ๖-๙), ประภาศรี สีหอ าไพ 
(๒๕๕๐, หน้า ๕๐), เสน่ห์ จุ้ยโต และคณะ (๒๕๕๕, หน้า 
๑๒), กรมวิชาการ (๒๕๓๕, หน้า ๕), เนตร์พัณณา ยาวิราช 
(๒๕๕๑, หน้า ๖) 

ความเช่ือผลของกรรม หลักธรรม พระเมธี ธรรมาภรณ์ (๒๕๓๔, หน้า ๗๗), บุญมี แท่นแก้ว 
(๒๕๕๑, บทน า), ชัยพร วิชชาวุธ (๒๕๓๑, หน้า ๖-๙),ประภา
ศรี สีหอ าไพ (๒๕๕๐, หน้า ๕๐)  
 

                                                             
๑๐๙ ประทีป มากมิตร, จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎี

บันฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), หน้า ๒๓-๒๔. 



 
๔๔ 

 

ทฤษฎีเก่ียวกับจริยธรรม 
จริยธรรม มีพัฒนาการเป็นล าดับจากวัยทารกจนถึงตลอดชีวิต การพัฒนามีลักษณะทฤษฎี

ท่ีส าคัญดังนี้๑๑๐  
๑. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psycho analytic theory) จริยธรรมกับมโนธรรม เป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน มนุษย์อยู่ในสังคมกลุ่มใดก็จะเรียนรู้ความผิดชอบช่ัวดี จากส่ิงแวดล้อมในสังคมนั้นจนมี
ลักษณะพิเศษของแต่ละสังคมท่ีเรียกว่า เอกลักษณ์ เป็นกฎเกณฑ์ให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อก าหนด
โดยอัตโนมัติ คนท่ีท าช่ัวแล้วรู้สึกส านึกเกิดหิริโอตตัปปะละอายใจตนเอง ถือว่าได้รับการลงโทษด้วย
ตนเอง เมื่อส านึกแล้วพึงละเว้นไม่ปฏิบัติอีกโดยไม่ต้องมีส่ิงควบคุมจากภายนอก เป็นการสร้าง       
มโนธรรมขึ้นมาโดยไม่จ าเป็นต้องสนใจ องค์ประกอบของล าดับข้ันพัฒนาการทางจริยธรรม 

ในลักษณะทฤษฎีเช่นนี้ บทบาทของการศึกษา คือ การพัฒนาทางด้านจิตใจ เพื่อ
เสริมสร้างก าลังคนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามท่ีระบบเศรษฐกิจและสังคมต้องการ ปัจจัยท่ี
ส าคัญท่ีสุดคือ การศึกษาเพื่ออบรมฝึกฝนการน าสติปัญญาไปใช้เป็นประโยชน์แก่กล้ายิ่งขึ้น พยายาม
แสวงหาจุดมุ่งหมายให้แก่ชีวิต คือ ความเป็นอยู่อย่างดีท่ีสุด หรือการมีอิสรภาพ การศึกษาจึงเป็น 
“กิจกรรมของชีวิต โดยชีวิต เพื่อชีวิต เป็นความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมและรู้จัก
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ฟรอยด์๑๑๑ ได้อธิบายเรื่องจิต (Mind) ของมนุษย์โดย เริ่มจากเรื่องของจิตใต้ส านึก 
(Unconscious) และการท่ีมนุษย์ถูกแรงขับเบื้องต้นจากการผลักดันของสัญชาตญาณ (Instinct 
forces) ซึ่งมนุษย์มีอยู่หรือไม่ทราบว่ามีอยู่ ฟรอยด์ ได้แบ่งสภาวะจิตของของคนเราออกเป็น ๒ ระดับ
ได้แก่ ระดับจิตใต้ส านึก (Unconscious) และระดับจิตส านึก (Conscious) ในระดับจิตใต้ส านึกยังมี 
๒ ช่วง คือ ช่วงจิตใต้ส านึก และช่วงจิตก่อนส านึก (Preconscious) โดย ฟรอยด์ พูดถึงจิตก่อนส านึก
ในฐานะเป็นกระบวนการของจิตใต้ส านึกดังต่อไปนี้ 

จิตใต้ส านึกประกอบด้วยแรงขับ (Drive) สัญชาตญาณ (Urges หรือ Instincts) ซึ่งอยู่
นอกเหนือจากท่ีจะรับรู้ได้ แต่เป็นตัวที่ผลักดันส่ิงท่ีอยู่เหนือค าพูด ความรู้สึกและการกระท า ถึงแม้ว่า 
ในบางครั้งบุคคลจะรู้ตัวว่าท าอะไรแต่ไม่ได้คิดว่ากระบวนการนั้นมาจากอะไรหรืออะไรท่ีซ่อนอยู่
เบ้ืองหลังการกระท านั้น ท้ังนี้เพราะจิตใต้ส านึกไม่ได้อยู่ในจิตส านึก คน ๆ นั้นจะรู้ได้อย่างไรว่ามีส่ิงนั้น 
เกิดขึ้น จิตใต้ส านึกจะอธิบายได้โดยความหมายท่ีอยู่เบื้องหลังของความฝัน การพล้ังปาก หรืออาการ
ผิดปกติ หรือลักษณะบางอย่างของอาการลืมเช่น การเก็บกด (Repression) สัญชาตญาณท่ีอยู่ในจิต
ใต้ส านึกพยายามต่อสู้เพื่อเข้ามาอยู่ในจิตส านึก และมีหลายกรณีท่ีสามารถท าได้ถึงแม้บางครั้งจะอยู่ได้ 
ไม่นาน ความรู้สึกท่ีอยู่ในจิตใต้ส านึกสามารถท่ีจะเป็นแรงขับให้กับคน ๆ นั้นได้ เช่น เด็กชายซึ่งไม่
ชอบพ่อเลยแต่อาจจะแสร้างท าโดยการแสดงความรู้สึกรักพ่อ แต่เด็กชายคนนั้นจะรู้สึกระวนกระวาย
ใจ (Anxious) นั่นคือ ความรู้สึกไม่ชอบพ่อหรือต่อต้านพ่อซึ่งอยู่ภายในจิตใต้ส านึกเป็นแรงขับของการ
ต่อต้านทางอ้อม ฟรอยด์ เรียกว่า การกระท าส่ิงท่ีตรงข้ามกับความเป็นจริง (Reaction formation) 
                                                             

๑๑๐ ประภาศรี สีหอ าไพ, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพ    
มหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๓๑-๓๒. 

๑๑๑ วิจิตรพาณี เจริญขวัญ, ความเหมือนและความแตกต่างของทฤษฎีบุคลิกภาพของฟรอยด์และ   
แอดเลอร์, รามค าแหง,  ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑  (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๙) : ๖๑-๘๐.  



 
๔๕ 

 

จิตก่อนส านึก เป็นระดับท่ียังไม่ถึงจิตส านึก แต่เกือบจะเข้าสู่จิตส านึก เรื่องของจิตก่อน
ส านึกมาจาก ๒ แหล่ง แหล่งแรกได้แก่ การรับรู้ของจิตส านึกเป็นการรับรู้ท่ีผ่านเข้ามาในจิตส านึก
อย่างรวดเร็ว โดยในขณะนั้น ๆ คน ๆ นั้น อาจจะยังไม่สนใจเต็มท่ี หรือก าลังสนใจอย่างอื่นอยู่ ซึ่งส่ิงท่ี 
เกิดขึ้นนั้นในจิตก่อนส านึกนี้จะไม่มีเรื่องของความกระวนกระวายใจเกิ ดขึ้น ในความเป็นจริงเป็น
เหมือนมโนภาพของจิตส านึก (Conscious images) มากกว่าท่ีจะมาจากแรงขับจากจิตใต้ส านึก 
แหล่งท่ีสอง ของจิตก่อนส านึกมาจากจิตใต้ส านึก ฟรอยด์ เช่ือว่า ความคิดต่าง ๆ จากอดีตจะสามาร
ผ่านเข้าไปยังจิตก่อนส านึกได้ในรูปแบบท่ีน่ารังเกียจ เพราะฉะนั้นมโนภาพนี้บางอย่างจะไม่เคยเกิด
ขึ้นมาท่ีจิตส านึกเลย เพราะรู้ว่าเป็นส่ิงท่ีมาจากจิตใต้ส านึกท่ีรับไม่ได้ ท าให้เกิดความกระวนกระวายใจ 
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเก็บส่วนนี้ไว้ในจิตใต้ส านึก ส่ิงเหล่านี้ท่ีกลับลงไปยังจิตใต้ส านึก และสามารถจะ
ขึ้นมาอยู่ในระดับของจิตส านึกได้โดยผ่านกระบวนการความฝัน การพล้ังปาก หรือกลไกปูองกันตนเอง 

จิตส านึก โดยค าจ ากัดความในฐานะท่ีเป็นหน่วยของจิต (Mental element) ท่ีท าหน้าท่ี 
ในการท่ีจะรับรู้ ณ เวลาหนึ่ง เป็นระดับเดียวของจิตท่ีมีผลต่อคนๆ นั้น ความคิดต่างๆ เข้ามาสู่
จิตส านึกมาจาก ๒ ทาง คือ ทางท่ีหนึ่ง มาจากการรับรู้ของจิตส านึก (Perceptual consciousness) 
ซึ่งมาจากโลกภายนอกและกระท าในฐานะตัวกลางท่ีรับมาจากส่ิงเร้าจากภายนอก นั่นคือ การท่ีรับรู้ 
โดยทางอวัยวะสัมผัส และไปสู่จิตส านึก ทางท่ีสอง มาจากจิตส านึกพอ ๆ กับท่ีมาจากจิตใต้ส านึก นั่น
คือ การที่ความคิดต่าง ๆ จากจิตใต้ส านึกแล้วหนีขึ้นมายังจิตก่อนส านึกโดยซ่อนตัวเองในลักษณะท่ีไม่
เป็นอันตรายและเข้ามาสู่จิตส านึก นั่นคือ การเข้ามาสู่กระบวนการของจิตส านึก ซึ่งในมโนภาพเหล่านี้
จะบิดเบือนปิดบังเปล่ียนรูปไป และบ่อยครั้งท่ีกลายเป็นรูปแบบของอาการทางประสาทหรือออกมาใน
รูปของความฝัน 

ใน ค.ศ. ๑๙๒๐ ฟรอยด์ แบ่งโครงสร้างบุคลิกภาพออกเป็น ๓ ส่วน ซึ่งช่วยอธิบายรูปแบบ 
ของจิต โดยฟรอยด์ อธิบายการท างานของจิต ส าหรับฟรอยด์แล้วในส่วนด้ังเดิมท่ีสุดคือ “dasEs หรือ
it” ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ Id ในส่วนท่ีสอง คือ “das Ich หรือ I” ซึ่งแปลเป็น Ego และส่วน
สุดท้าย “das Uber-Ich” หรือ “above I” ซึ่งในภาษาอังกฤษ คือ Superego ท้ัง ๓ ส่วนนี้ ไม่มี
รูปธรรมแต่เป็นเหมือนโครงสร้าง สมมติฐาน ซึ่งท้ัง ๓ นี้มีปฏิสัมพันธ์กัน ๓ ระดับ นั่นคือ  Ego จะมี 
ส่วนของท้ังจิตส านึก จิตก่อนส านึก ส่วน Superego จะมีส่วนของจิตก่อนส านึก และจิตใต้ส านึก ส่วน 
Id จะมีแต่ส่วนของจิตใต้ส านึกเท่านั้น 

Id ส่วนของบุคลิกภาพและอยู่ในจิตใต้ส านึกเท่านั้น เป็นส่วนท่ีไม่ได้มีการติดต่อกับ    
ความจริงเป็นส่ิงท่ีแสวงหาการลดความตึงเครียด โดยสนองความปรารถนาของสัญชาตญาณ เพราะ
การท างานของ Id เพื่อความสนุกสนานหรือความสุขเรียกได้ว่า ตอบสนองความสุขเท่านั้น (Pleasure 
principle) และคุณสมบัติอีกอย่างของ Id คือ ขาดเรื่องของศีลธรรมจรรยา ท้ังนี้ Id ไม่สามารถท่ีจะ 
ตัดสินหรือแยกระหว่างความดีกับความเลวร้าย ไม่ใช่ว่า Id ไร้ศีลธรรมแต่เพียงขาดความรับผิดชอบ 
ช่ัวดี พลังงานท้ังหมดของ Id ใช้เพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้น คือ แสวงหาความสุขโดยไม่สนใจว่า
เหมาะสมหรือถูกต้อง กล่าวได้ว่า Id เป็นอะไรท่ียังไม่เจริญ สับสนวุ่นวาย ไม่สามารถเข้าถึงจิตส านึก 
ไม่เปล่ียนแปลง ขาดการรับผิดชอบช่ัวดี ไร้เหตุผล และมีพลังงานท่ีได้รับจากสัญชาตญาณและขับออก 
เพื่อตอบสนองความสุขเท่านั้น ถือได้ว่า Id เป็นกระบวนการขั้นแรกท่ีจะสามารถคงอยู่โดยการพัฒนา
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กระบวนการขั้นท่ี ๒ ซึ่งจะมีการติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอก ซึ่งกระบวนการขั้นท่ี ๒ นี้ จะท างาน
โดยผ่านทาง Ego 

Ego หรือ I เป็นส่วนของจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นจริง Ego เป็นส่วนท่ีเจริญเติบโต
ออกจาก Id ในช่วงเด็กทารก และเป็นส่วนท่ีบุคคลติดต่อส่ือสารกับโลกภายนอก ซึ่งถูกครอบคลุมโดย 
กระบวนการของความเป็นจริง (Reality Principle) ซึ่งพยายามท่ีจะแทนท่ีความสนุกสนานของ Id 
ในฐานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของจิตท่ีติดต่อกับโลกภายนอก Ego เป็นคนตัดสินใจหรือเป็นส่วนท่ีเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ อย่างไรก็ตาม Ego จึงสามารถท่ีจะตัดสินใจในส่วนใดส่วนหนึ่งของ ๓ ระดับนี้ ในการ
ท างานของ Ego จะท างานจากความต้องการของ Id  และ Superego และส่วนท่ี ๓ คือ โลกภายนอก 
หรือส่ิงแวดล้อมจากการที่ต้องตอบสนองต่อ ๓ ส่วนนี้ Ego จะมีปฏิกิริยาท่ีสามารถท านายได้ คือ เกิด
ความวิตกกังวล (Anxious) ดังนั้น Ego จะใช้การเก็บกด (Repression) และบางอย่างของกลไก
ปูองกันตนเอง (Defense Mechanism) ในการปกปูองความวิตกกังวลนั้น Ego จะแยกตัวเองออก
จาก Id เมื่อเด็กเรียนรู้ท่ีจะแยกตัวเองจากโลภภายนอก ในขณะท่ี Id ไม่มีการเปล่ียนแปลง Ego จะ
พัฒนาขึ้นตามความเป็นจริงและรู้จักควบคุมพลังงาน (ท่ีมาจาก Id) และเมื่อเด็กเริ่มมีประสบการณ์
จากการให้รางวัล หรือจากการลงโทษจากพ่อแม่ เด็กจะเรียนรู้ ท่ีจะท าให้ตัวเองมีความสุขและ
หลีกเล่ียงความเจ็บปวดท้ังหลาย ท้ังหมดเป็นการท างานของ Ego แต่พออายุ ๕-๖ ขวบ เด็กสามารถท่ี
จะรู้สึกอย่างเดียวกับพ่อแม่คือ เริ่มเรียนรู้ว่า อะไรเป็นส่ิงท่ีเด็กควรท าและอะไรไม่ควรท า ซึ่งเป็นจุด 
เริ่มต้นของ Superego 

Superego หรือ I (Above-I) เป็นตัวแทนของศีลธรรม (Moral) และอุดมคติ (Ideal) ของ 
บุคลิกภาพ ซึ่งถูกช้ีน าโดยกระบวนการทางศีลธรรมและอุดมคติ (Moralistic and Idealistic 
Principle) ซึ่งเป็นส่วนท่ีอยู่ตรงข้ามกับความสนุกสนานของ Id และส่ิงท่ีเป็นจริงของ Ego Superego 
จะอยู่นอก Ego และเหมือน Ego คือ ไม่มีพลังงานของตัวเอง แต่เป็นส่ิงท่ีไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอก 
เป็นความต้องการเพื่อความสมบูรณ์แบบ (Perfection) Superego แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน อย่างชัดเจน 
แต่บอกว่าเป็นส่วนของมโนธรรมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ของการถูกลงโทษในพฤติกรรม
บางอย่าง และบอกว่าอะไรไม่ควรท า ในขณะท่ี Ego-Ideal พัฒนาจากประสบการณ์ท่ีได้รับรางวัล
ส าหรับพฤติกรรมของพ่อแม่ เมื่อเด็กเลิกกลัวการสูญเสียความรักหรือการยอมรับ และในช่วงการ
พัฒนาการในระยะ Oedipus จะพัฒนาไปสู่การพยายามเลียนแบบพ่อแม่ Superego ท่ีมีการพัฒนา 
ท่ีดี จะเป็นตัวควบคุมแรงขับทางเพศและความก้าวร้าวโดยผ่านกระบวนการเก็บกด โดยการส่ังให้ 
Ego เป็นผู้กระท า และถ้า Ego ท าในส่ิงท่ี Superego ตัดสินว่าไม่ดี หรือด า Ego ไม่สามารถไปให้   
ถึง มาตรฐานท่ี Superego วางไว้ ความรู้สึก “ผิด” (Guilt) รวมท้ังความรู้สึกด้อย (Feeling of 
Inferiority) จะเกิดขึ้น ความรู้สึกผิดเป็นส่วนหนึ่งของมโนธรรมขณะท่ีความรู้สึกด้อยเป็นส่วนท่ีเกิดขึ้น 
ในอุดมคติ (Ego-Ideal) Superego ไม่ได้ให้ความส าคัญกับความสุขของ Ego แต่เป็นส่ิงท่ีแสวงหา
ความสมบูรณ์แบบ ถึงแม้ว่าจะกลายเป็นส่ิงท่ีท าให้ Ego เกิดความยากล าบากในการท่ีจะเติมเต็มความ
ต้องการของ Superego ก็ตาม 
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ฟรอยด์๑๑๒ กล่าวถึงการแบ่งส่วนของท้ัง ๓ ไม่ได้มีรูปแบบท่ีแน่นอน พัฒนาการอาจ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละคน บางคน Superego จะเกิดขึ้นหลังวัยเด็ก บางคน Superego จะมี
บทบาทต่อบุคลิกภาพในรูปของความรู้สึกผิดและความรู้สึกด้อย บางคน Superego และ Ego 
สับเปล่ียนกันควบคุมบุคลิกภาพ ซึ่งจะเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของอารมณ์ ความมั่นใจในตนเอง และการ 
ติเตียนตนเอง ในคนท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดีหรือคนปกติ Id และ Superego จะบูรณาการเข้าด้วยกันและ
ร่วมกันท างานอย่างราบรื่นและมีความขัดแย้งกันน้อยท่ีสุด และ ฟรอยด์๑๑๓ ยังกล่าวถึงธรรมชาติการ
ปูองกันตน (Defense) และการควบคุมตน (Control) อันมีผลต่อการพัฒนาการบุคลิกภาพดังต่อไปนี้ 

๑. การเก็บกด (Repression) เป็นกลไกท่ีบุคคลใช้บ่อยท่ีสุด โดยฟรอยด์ อธิบายว่า 
บุคคลท่ีมีพฤติกรรมชอบล้างมือบ่อย ๆ นั้น อาจเกิดมาจากความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการใช้มื อส าเร็จ
ความใคร่ เมื่อเขาเก็บกดความรู้นึกนี้เข้าจึงแสดงออกมาด้วยการล้างมือบ่อย ๆ แทน 

๒. การแสดงปฏิสัมพันธ์ตอบ (Reaction Formation) ได้แก่ การท่ีเก็บกดความ
ต้องการหรือแรงขับในจิตในส านึกของตนเองแล้วบิดเบือนแสดงออกมาในรูปแบบท่ีตรงกันข้าม เช่น 
บุคคลท่ีอยากได้อ านาจ แต่เขาไม่อาจได้ลาภยศต าแหน่งดังใจปรารถนา ก็จะแสดงออกมาว่าไม่
ต้องการส่ิงเหล่านี้ด้วยการไม่สนใจแทน 

๓. การส่งทอดความรู้สึก (Projection) ได้แก่ การส่งทอดความผิดไปให้กับผู้อื่น 
บุคคลพยายามกดความรู้สึกของตนเอง ไม่ยอมรับรู้ภาพพจน์ของตนตามความเป็นจริง แต่จะส่งทอด 
ความต้องการของตนหรือภาพพจน์ของตนไปยังผู้อื่นแทนเช่น บุคคลท่ีมีความก้าวร้าวแต่เก็บกดไว้ จะ
ชอบดูมวยหรือการต่อสู้ของคนอื่น เป็นการส่งทอดความรู้สึกของตนเอง 

๔. การมีพฤติกรรมย้อนถอย (Regression) ได้แก่ การปฏิเสธรับรู้ในส่ิงท่ีเกิดขึ้น
รอบตัว และเมื่อเกิดความรู้สึกไม่พอใจในส่ิงท่ีเกิดขึ้นจะมีพฤติกรรมย้อนถอยไปสู่วัยเด็ก เพื่อหลีกเล่ียง 
การรับรู้ในสภาพปัจจุบัน 

๕. การแยกตัว (Isolation) ได้แก่ การไม่ตอบสนองต่อการกระท าท่ีท าให้คับข้องใจ
ในลักษณะท่ีรุนแรงทดแทนกัน แต่จะแยกตัวออกจากสภาพการณ์นั้นไม่รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น บุคคลท่ีมี
กลไกปูองกันตัวตนเช่นนี้จะเป็นคนใจเย็น รู้จักควบคุมความรู้สึกของตนเองเมื่อต้องเผชิญปัญหาเฉพาะ
หน้าท่ีเกิดขึ้น 

๖. การมีความคิดตายตัว (Fixation or Undoing) คือ การท่ีมีความคิดแบบ
ตายตัวไม่เปล่ียนแปลง จะปฏิเสธส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาท่ีขัดกับความต้องการของตนหรือความคิดของตน ไม่
ยอมรับส่ิงท่ีไม่ตรงกับประสบการณ์และความเช่ือของตนเอง จะยึดมั่นกับส่ิงท่ีตนเช่ือ ปฏิเสธในส่ิงท่ี
ตนไม่ยอมรับ การใช้กลไกปูองกันตนเช่นนี้มีขีดจ ากัด ฉะนั้นผู้ท่ีมีลักษณะเช่นนี้อาจมีอาการทางจิตได้
มากกว่าผู้มีลักษณะอื่น 

๗. การสะท้อนกลับ (Introjection) คือ การเข้าไปรับเอาสภาวะทางจิต (Mental 
Property) ของผู้อื่นท่ีส่งผลคุกคามต่อสภาวะทางจิตของตน ท าให้เกิดความขัดแย้งในตน 
                                                             

๑๑๒ วิจิตรพาณี เจริญขวัญ, ความเหมือนและความแตกต่างของทฤษฎีบุคลิกภาพของฟรอยด์และแอด
เลอร์, รามค าแหง, ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑  (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๙) : ๖๑-๘๐. 

๑๑๓ พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
แอคทีฟ พริ้นท์ จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๙๐-๙๒. 



 
๔๘ 

 

๘. การฝืนปรับตามสังคม (Sublimation) ได้แก่ การยอมท าตามสังคม และซ่อน
ความต้องการของตนเองไว้ 

๙. การย้อนกลับ (Reversal) ได้แก่ ความพยายามของตนท่ีจะท าตรงกันข้ามกับ
แรงขับท่ีน าไปในทางท่ีไม่ดี 

๑๐. การต่อต้านตนเอง (Turning Against the Self) ปฏิกิริยาของความขัดแย้งใน
จิตใต้ส านึกจากโลกภายนอกท่ีส่งผลให้เกิดการต่อต้านตนเอง 

๑๑. การควบคุมโดยปัญญา (Internalization) ความพยายามท่ีจะควบคุมอ านาจ
ภายในท่ีมีอันตรายให้อยู่ในการควบคุมโดยเหตุผล 

ท้ังนี้ ฟรอยด์ ยังได้แบ่งระดับพัฒนาการทางบุคลิกภาพของมนุษย์ออกตามช่วงของวัยดังนี้ 
๑. ขั้นพัฒนาการความพึงพอใจทางปาก (Oral Stage) นับแต่อายุแรกเกิดถึง ๑ ปี 

เด็กจะมีความพึงพอใจอยู่บริเวณปาก ฉะนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่ของเขาจะได้แก่ การดูด การกลืน และ 
กิน ในระยะนี้เด็กจะมีตนเบ้ืองต้นสูงกว่าตนปัจจุบันและตนในคุณธรรม 

๒. ความพึงพอใจทางทวารหนัก (Anal Stage) อายุระหว่าง ๑-๒ ปี ความพึงพอใจ
ของเขาจะอยู่ในการขับถ่าย ถ้าบังคับหรือเข้มงวดเกินไปจะท าให้บุคลิกภาพของเด็กเสียไป ควรฝึกหัด
การขบัถ่ายของเขาให้ถูกตามค่านิยมของสังคมแต่ไม่ควรท าให้เขาคับข้องใจ เพราะจะเป็นผลสะท้อน
ต่อบุคลิกภาพของเขาภายหลัง 

๓. ความพึงพอใจทางอวัยวะสืบพันธุ์ (Phallic Stage) อายุระหว่าง ๓-๕ ปี ใน
ระยะนี้ ฟรอยด์ เช่ือว่าเด็กมีพัฒนาการทางเพศขึ้น เริ่มเรียนรู้ระหว่างหญิงและชาย  เลียนแบบ
พฤติกรรมของพ่อแม่ เด็กจะมีความรู้สึกท่ีฟรอยด์ เรียกว่า Oedipeus Complex และ Electra 
Complex ซึ่งหมายถึง เด็กผู้ชายจะติดแม่ และเด็กผู้หญิงจะติดพ่อ และเด็กผู้ชายจะเลียนแบบ
บุคลิกภาพของพ่อเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแม่ เด็กผู้หญิงพยายามเลียนแบบบุคลิกภาพของแม่
เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อ 

๔. ระยะพัก (Intency Stage) ช่วงอายุระหว่าง ๖-๑๓ ปี ระยะนี้เด็กจะเก็บกด
ความรู้สึกท่ีเรียกว่า Oedipeus Complex และ Electra Complex ไว้ เด็กจะหันมาเล่นกับเด็กเพศ
เดียวกันมากขึ้น และเริ่มมีการปรับตัวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ บุคลิกภาพของเด็กจะดีหรือไม่จะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการปรับตัวของเขามาก 

๕. ความพอใจในเพศตรงข้าม (Genital Stage) อายุระหว่าง ๑๓-๒๐ ปี ระยะนี้
ร่างกายของเด็กก าลังเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จึงมีการเปล่ียนแปลงมากท้ังทางกายและใจ มีปัญหาใน
การปรับตัวพัฒนาความเป็นตนของตนเอง และเริ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ถ้าการพัฒนาของ
เด็กนี้เขาได้รับการตอบสนองตนในจิตส านึก (Superego) จะพัฒนาดีขึ้นกว่าในวัยเด็กตอนต้น 

จากการศึกษาตามแนวคิดนี้จะพบว่า คุณธรรม จริยธรรม ควรเริ่มปลูกฝังต้ังแต่วัยเด็ก 
และบุคคลจะเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรมให้กับตนเอง ขึ้นอยู่กับการอบรมเล้ียงดูท่ีถูกต้อง 

๒. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) อธิบายการเกิดของจริยธรรม
ว่า เป็นกระบวนการสังคมประกิต (Socialization) โดยการซึมซาบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จากสังคมท่ีเติบโต
มารับเอาหลักการเรียนรู้ เ ช่ือมโยงกับหลักการเสริมแรง และการทดแทนส่ิงเร้า (Stimulus 
substitution) รับแนวคิดของทฤษฎีจิตวิเคราะห์เป็นรูปแบบ โดยยึดถือว่าการเรียนรู้คือ การสังเกต 



 
๔๙ 

 

เลียนแบบจากผู้ใกล้ชิดเพื่อแรงจูงใจคือ เป็นท่ีรักท่ียอมรับในกลุ่มพวกเดียวกับกลุ่มต้นแบบเพื่อเป็น
พวกเดียวกัน 

ในลักษณะเช่นนี้ สถาบันหรือกลุ่มสังคมมีอิทธิพลต่อการปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ โรงเรียนจะได้รับความคาดหวังจากสังคมอย่างมาก ในการเป็นสถาบันท่ีปลูกฝัง 
รูปแบบและเสริมสร้างการเลียนแบบจากตัวอย่างในสังคมให้แก่นักเรียนพึ งระมัดระวังในการสอน 
เพราะถ้าขาดความสามารถในการอธิบายเหตุผลให้เด็กเลียนแบบ ใช้อารมณ์  และวางอ านาจแทน    
จะท าให้เด็กรู้สึกเป็นศัตรูต่อผู้ควบคุมพฤติกรรมทุกระดับ ต้ังแต่บิดามารดา ครู ไปจนถึงต ารวจพึง
อบรมให้เด็กรู้จักรับผิดชอบช่ัวดี รู้สึกระอายท่ีท าช่ัว ให้ความคิดเหตุผล และความสม่ าเสมอในการ
ลงโทษและให้รางวัลเด็ก เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ จึงมีหน้าท่ีต้องจัดและ
พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เอื้ออ านวยต่อการปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรม  เป็นท่ี
ยอมรับว่าครูเป็นผู้มีบทบาทในการอบรมส่ังสอนเป็นแบบอย่างในการปลูกฝังจริยธรรม 

แบนดูรา๑๑๔ นักจิตวิทยาชาวแคนาดา กล่าวถึง การเรียนรู้ของบุคคลส่วนหนึ่งจะเกิดจาก
ประสบการณ์ท่ีได้รับโดยตรง และอีกส่วนหนึ่งจะสังเกตจากตัวแบบซึ่งมี ๓ ประเภท คือ 

๑. ตัวแบบจริง ได้แก่ ตัวแบบท่ีแสดงพฤติกรรมจริงให้เห็น 
๒. ตัวแบบสัญลักษณ์ ได้แก่ ตัวแบบในโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือรูปภาพต่าง ๆ 
๓. ตัวแบบค าบอกเล่า หรือบันทึก ซึ่งจะปรากฏในรูปของค าพูด หรือข้อเขียนต่าง ๆ ผล

จาก ประสบการณ์ตรง และการสังเกตตัวแบบ 
ท้ัง ๓ ประเภทดังกล่าว จะท าให้เกิดการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงต่าง ๆ ได้แก่ 

ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์กับเหตุการณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับผลท่ีเกิดจาก
พฤติกรรม ท าให้สามารถคาดหวังได้ถึงวิธีท่ีจะน าผลท่ีพึงปรารถนามาสู่ตน และในขณะเดียวกันวิธีการ
ท่ีจะหลีกเล่ียงผลท่ีเลวร้ายต่าง ๆ การคิดในเชิงประเมินเช่นนี้ จะน าไปสู่การตัดสินใจท าจะท าหรือไม่
กระท าพฤติกรรมต่าง ๆ และน าไปสู่การตั้งมาตรฐานการประพฤติส าหรับตนเอง ตลอดจนการควบคุม
ตนเองให้ปฏิบัติตามมาตรฐานนั้น 

ตามแนวคิดการเรียนรู้ทางสังคมนี้ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคคล จ าเป็นต้อง
ใช้วิธีการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยการสร้างเงื่อนไขให้บุคคลประสบด้วยตนเองหรือการให้
แบบอย่างท่ีดี ตลอดจนการบอกเล่าอบรมให้บุคคลเกิดความเช่ือและตระหนักถึงในท่ีสุดท้ังนี้เพื่อน ามา
ควบคุมพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและแสดงออกเฉพาะพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและพึงปฏิบัติ 

๓. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive theory) จริยธรรมเกิดจากแรงจูงใจใน
การปฏิบัติตนสัมพันธ์กับสังคม การพัฒนาจริยธรรมจึงต้องมีการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรมตาม
ระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคล ซึ่งมีวุฒิภาวะสูงขึ้น การรับรู้จริยธรรมก็พัฒนาขึ้นตามล าดับ  

ทฤษฎีของเพียร์เจต์๑๑๕ การพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์มี ๓ ขั้น คือ 

                                                             
๑๑๔ ชัยพร วิชชาวุธ, การพัฒนาจริยธรรมตาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม, วารสารครุศาสตร์ พ.ศ. 

๒๕๒๖ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน-มิถุนายน, หน้า ๒๒-๒๓.  
๑๑๕

 ประภาศรี สีหอ าไพ, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพ     
มหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๓๑-๓๒. 



 
๕๐ 

 

๑. ขั้นก่อนจริยธรรม (ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง ๒ ปี) ยังไม่เกิดจริยธรรม แต่สามารถเรียนรู้
จากประสาทสัมผัสและมีพัฒนาการทางสติปัญญาในขั้นต้น 

๒. ขั้นเช่ือฟังค าส่ัง (อายุ ๒-๘ ปี) เช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ังสอนของผู้ใหญ่ มีการคิด
ก่อนปฏิบัติการตามค าส่ัง ซึ่งในขณะแรกเริ่มจะไม่ค านึงถึงเหตุผลของค าส่ังนั้น 

๓. ขั้นยึดหลักแห่งตน (อายุ ๘-๑๐) เกิดหลักความคิดพัฒนาการทางสติปัญญา สูงขึ้นตาม
ประสบการณ์ทางสังคม คลายความเกรงกลัวอ านาจภายนอก เริ่มมีความคิดเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น 

ทฤษฎีของเพียเจต์ท้ัง ๓ ขั้น ในการพัฒนาจริยธรรมนี้ เป็นท่ียอมรับ มีผู้ศึกษาแนวทาง
ต่อมา คือ โคลเบิร์ก ได้แบ่งจริยธรรมออกเป็น ๖ ขั้น ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๒.๔ เปรียบเทียบระดับของจริยธรรม และขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม 

ระดับของจริยธรรม ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
๑. ก่อนเกณฑ์ (๒-๑๐ ปี) คือ การกระท า

ตามส่ิงท่ีคนต้องการเป็นผู้ใหญ่ หนีการลงโทษ 
และแสวงหารางวัล 

๒. ตามเกณฑ์ (๑๐-๑๖ ปี) คือ การกระท า
ตามสังคม ระเบียบ ประเพณี กฎหมาย ศาสนา
มีการ เ ลียนแบบ และท าตามเพื่ อ ให้ ผู้อื่ น
เห็นชอบ ต่อมาจึงค านึงถึงบทบาท และหน้าท่ี
ของตนในสังคม 

๓. เหนือกฎเกณฑ์ (๑๖ ปีเป็นต้นไป) คือ 
การวิเคราะห์ด้วยตนเองก่อนตัดสิน โดยค านึงถึง
สิทธิของผู้อื่น ในส่วนท่ีเป็นสากล อยู่นอกเหนือ
กฎเกณฑ์ในสังคมของตน มีจริยธรรมในขั้น
สูงสุด 

๑. การเช่ือฟังและการลงโทษ (๒-๗ ปี) 
(Obedience and Punishment) 

๒. การแสวงหารางวัล (๘-๑๐ ปี) 
(Exchange) 

๓. การท าตามความคิดเห็นชอบของผู้อื่น  
(Conformity)  

๔. การท าตามหน้าท่ีในระบบสังคม  
๕. การท าตามกฎเกณฑ์และข้อสัญญา 

(Social-System)  
๖.การยึดในมโนธรรมตามหลักสากล

(Contract) (Universal) 

 
ท้ังนี้จุดประสงค์หลักของเพียเจต์ คือ การส ารวจธรรมชาติในการตัดสินคุณธรรมของเด็ก 

ได้ท าวิจัยในเจนีวา โดยศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลในเรื่อง ๑) เจตคติของเด็กท่ีมีต่อกฎ ๒) การตัดสิน
ของเด็กเกี่ยวกับความถูกต้องและความผิด ๓) การประเมินค่าความยุติธรรมในการตัดสิน โดยเพียร์
เจต์ เริ่มก าหนดว่า ความงอกงามในการตัดสินด้านคุณธรรมมีล าดับพัฒนาการเป็นระยะ ๆ ขึ้นอยู่กับ
การวางรูปแบบในความก้าวหน้าในการเรียนรู้ มากกว่าการเรียนรู้กฎโดยการให้รางวัลและการลงโทษ
คือ การลอกเลียนแบบอย่างเท่านั้น 

ทฤษฎีของ โคลเบิร์ก คือ ทฤษฎีพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นแนวทางความคิดท่ี
มีต้นก าเนิดมาจาก เพียเจท์ (Piaget, ๑๘๙๖) และผู้ท่ีน าเอาแนวความคิดนี้มาพัฒนาอย่างกว้างขวาง
เป็นท่ียอมรับกันอย่างมากคือ โคลเบิร์ก (Kohlberg, ๑๙๖๔) ซึ่งเขาได้ท าการศึกษาบุคคลต่างเช้ือชาติ
และวัฒนธรรมท้ังในทวีปยุโรปเอเซียและอเมริกา ผลการศึกษามนุษยชาติท าให้สามารถแบ่งระดับการ



 
๕๑ 

 

พัฒนาการทางจิตใจและใช้เหตุผลออกเป็น ๓ ระดับ และแต่ละระดับแบ่งออกเป็น ๒ ขั้น (Kasey, 
๑๙๗๕ : ๔๐ Cite Kohlberg, ๑๙๘๕)๑๑๖ ดังภาพที่ปรากฏต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Reconvention) เป็นระดับท่ีบุคคลยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางในการ
ตัดสินการกระท า การจะท าส่ิงใดมักค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีตนจะได้รับเป็นใหญ่ โดยมิได้ค านึงถึงว่า
การกระท านั้นจะส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไร ระดับนี้แบ่งออกได้เป็น ๒ ขั้น 

ขั้นที่ ๑ หลักการเช่ือฟังค าส่ังและหลบหลีกการถูกลงโทษ บุคคลท่ีมีการตัดสินใจอยู่ในขั้น
นี้ จะตัดสินการกระท าว่าดี-เลว ถูก-ไม่ถูก โดยพิจารณาท่ีผลการกระท าว่าจะส่งผลต่อตนเองอย่างไร 
หลบหลีกการถูกลงโทษทางกายเพราะกลัวได้รับความเจ็บปวด ยอมท าตามค าส่ังผู้มีอ านาจทางกาย
เหนือตนผู้ท่ีใช้หลักการตัดสินใจขั้นนี้มักเป็นเด็กอายุ ๒-๗ ปี 

                                                             
๑๑๖ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ., คู่มือการพัฒนาและ

ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ส าหรับคณะกรรมการจริยธรรม พิมพ์ครั้ง     
ที่ ๒, (นนทบุรี : กลุ่มโรงพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ก.พ., ๒๕๕๔), หน้า ๘-๑๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ัน๒ การแสวงหารางวัล (ต้องการวัตถุสิ่งของ เงิน
ทอง เป็นรางวัล) 
ข้ัน๑ การหลบหลีกการถูกลงโทษ กลัวถูกลงโทษทาง
วินัยและอาญา 

ขั้น ๖ 
การยึดมั่น 

ในอุดมคติสากล 
(ยุติธรรม มนุษยธรรม) 

 
ขั้น ๕  

การท าเพื่อส่วนรวม 
การท าตามค ามั่นสัญญา (ภูมิใจ ละอายใจ) 

 ขั้น ๔  
การท าตามหน้าท่ีกฎของสังคม 

(กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติศาสนา การท าหน้าท่ี) 
 

ขั้น ๓ การท าตามความเห็นชอบของผู้อื่น 
(เห็นแก่พวกพ้อง เพื่อนญาติ ชอบการชมเชย การยอมรับ การสนับสนุน) 

 

 ขั้น ๒ การแสวงหารางวัล (ต้องการวัตถุส่ิงของ เงินทอง เป็นรางวัล) 

ข้ัน ๑ การหลบหลีกการถูกลงโทษ กลัวถูกลงโทษทางวินัยและอาญา 
(เห็นแก่ตัว กลัวเจ็บ กลัวตกนรก กลัวถูกฆ่า) 

แผนภาพที ่๒.๓  โครงสร้างทางจิต ๖ ขั้น ของจริยธรรมในมนุษย ์
 



 
๕๒ 

 

ขั้นท่ี ๒ หลักการแสวงหารางวัล บุคคลท่ีมีการตัดสินใจอยู่ในขั้นนี้ เป็นผู้ท่ีถือว่าการ
กระท าท่ีถูกต้องคือ การกระท าท่ีสนองความต้องการของตนและท าให้คนเกิดความพอใจ การสัมพันธ์
กับผู้อื่นเป็นไปในลักษณะแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน การกระท าแบบดีมาดีตอบ ร้ายมาร้ายตอบ เข้า
ท านอง“ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” ผู้ใช้หลักการตัดสินใจขั้นนี้มักเป็นเด็กอายุ ๗-๑๐ ปี ผู้ใหญ่ท่ีมีเหตุผลเชิง
จริยธรรมชะงักขั้นนี้จะมีเหตุผลในการท าหรือไม่ ท าอะไร เช่น ท าแล้วไม่คุ้ม ท าหน้าท่ีก็ต้องขอส่ิงตอบ
แทนมิฉะนั้นจะไม่ท า 

ระดับตามกฎเกณฑ์ (Convention) เป็นระดับท่ีบุคคลเรียนรู้ท่ีจะกระท าตามกฎเกณฑ์
ของกลุ่มย่อยของตน กระท าตามกฎหมายหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของศาสนา รู้จักท่ีจะเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา มีความสามารถท่ีจะแสดงบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสมเมื่ออยู่ในสังคม ระดับนี้แบ่ง
ออกได้เป็น ๒ ขั้น 

ขั้นที่ ๓ หลักการท าตามท่ีผู้อื่นเห็นชอบ พฤติกรรมท่ีดีตามทัศนะของผู้ใช้หลักการตัดสิน
ขั้นนี้ก็คือ การท าให้ผู้อื่นพอใจและยอมรับ ลักษณะท่ีเด่นก็คือ การคล้อยตามและส่วนผู้ใหญ่ท่ี
จริยธรรมหยุดชะงักในขั้นนี้จะเป็นผู้กระท าการใด ๆ โดยเห็นแก่พวกพ้อง เครือญาติ และเพื่อนฝูง
มากกว่าจะตัดสินใจกระท าส่ิงใดเพื่อส่วนรวม พยายามท าตนให้ผู้อื่นรักหรือมองเห็นว่าน่ารักผู้ใช้หลัก
ขั้นนี้มักเป็นเด็กอายุประมาณ ๑๐-๑๓ ปี 

ขั้นที่ ๔ หลักการท าตามหน้าท่ีทางสังคม ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของสังคม บุคคลจะเริ่ม
มองเห็นความส าคัญของกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ เห็นความส าคัญของการท าตามหน้าท่ีตน แสดงการ
ยอมรับ เคารพในอ านาจและมุ่งรักษาไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ทางสังคม ผู้มีหลักการ ตัดสินใจขั้นนี้ มักเป็นเด็ก
ช่วงอายุ ๑๓-๑๖ ปี และผู้ใหญ่โดยท่ัวไป หากจริยธรรมหยุดชะงักในขั้นนี้ บุคคลจะกระท าการใด ๆ 
โดยอ้างกฎระเบียบเป็นส าคัญ โดยไม่สนใจประโยชน์ส่วนรวม 

ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post Convention) ในระดับนี้ การตัดสินพฤติกรรมใดๆ เป็นไป
ตามความคิดและเหตุผลของตนเอง แล้วตัดสินใจไปตามท่ีตนคิดว่าเหมาะสม ระดับนี้แบ่งออกเป็น ๒ 
ขั้นเช่นกัน 

ขั้นท่ี ๕ หลักการท าตามค ามั่นสัญญา ขั้นนี้ยึดประโยชน์และความถูกต้องเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก เป็นการกระท าท่ีเป็นไปตามข้อตกลงและยอมรับกันของผู้ท่ีมีจิตใจสูง  โดยจะต้อง
น าเอากฎเกณฑ์ของสังคม กฎหมาย ศาสนา และความคิดเห็นของบุคคลรอบด้านมาร่วมในการ
พิจารณาความเหมาะสมด้วยใจเป็นกลาง เข้าใจในสิทธิของตนและเคารพในสิทธิของผู้อื่น สามารถ
ควบคุมตนเองได้มีความภาคภูมิใจเมื่อท าดีและละอายใจตนเองเมื่อท าช่ัว ผู้มีการตัดสินใจโดยใช้หลักนี้
มักเป็นผู้ท่ีมีอายุมากกว่า ๑๖ ปีข้ึนไป 

ขั้นท่ี ๖ หลักการยึดอุดมคติสากล มีลักษณะแสดงถึงความเป็นสากลนอกเหนือจาก
กฎเกณฑ์ในสังคมของตน มีความยืดหยุ่นทางจริยธรรมเพื่อจุดมุ่งหมายบั้นปลายอันเป็นอุดมคติท่ี
ยิ่งใหญ่มีหลักธรรมประจ าใจของตนเอง มีความเกลียดกลัวความช่ัว เล่ือมใสศรัทธาในความดีงาม ยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ผู้มีหลักการตัดสินใจขั้นนี้ส่วนมาเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง 

หลักการตัดสินใจท้ัง ๖ ขั้นนี้ ครอบคลุมพัฒนาการของมนุษย์ต้ังแต่แรกเกิดจนกระท่ัง
พัฒนาการถึงขีดสูงสุด และมีลักษณะเป็นสากล คือบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด เช้ือชาติใด หรือ
วัฒนธรรมใดก็มีแนวโน้มว่าเจริญโดยผ่านกระบวนการเหล่านี้ตามล าดับขั้น  จากขั้นต่ าไปหาขั้นสูง  



 
๕๓ 

 

โดยไม่ข้ามขั้นตอนใดเว้นแต่บุคคลอาจพัฒนาในอัตราท่ีเร็วช้าแตกต่างกัน  ส าหรับแนวปรัชญาและ
วัฒนธรรมไทย มีความคล้ายคลึงกันในล าดับข้ันของการพัฒนาจะแตกต่างกันก็ตรงท่ีแบ่งรายละเอียด
มากน้อยกว่ากันเท่านั้นซึ่งถ้าน ามาเทียบเคียงกันจะได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๒.๕ เปรียบเทียบการตัดสินใจและใช้เหตุผลแบบไทยและทฤษฎีของโคลเบิร์ก๑๑๗ 

หลักการตัดสินใจและใช้เหตุผลแบบไทย หลักการตัดสินใจและใช้เหตุผลตาม 
ทฤษฎีของโคลเบิร์ก 

ระดับ ๑ หลักเพื่อประโยชน์ตนเองเพื่ออัตตา ขั้น ๑ หลักการเช่ือฟังค าส่ังและหลบหลีกการ 
ถูกลงโทษทางกาย 

ขั้น ๒ หลักการแสวงหารางวัล 
ระดับ ๒ หลักท าเพื่อผู้อื่นในวงแคบ ขั้น ๓ หลักการท าตามท่ีผู้อื่นเห็นชอบ 
ระดับ ๓ หลักเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่ ขั้น ๔ หลักการท าตามหน้าท่ีทางสังคม 
ระดับ ๔ หลักอุดมการณ์อันเป็นสากล ขั้น ๕ หลักการท าตามค ามั่นสัญญา 

ขั้น ๖ หลักอุดมคติสากล 

 
โคลเบิร์ก (Kohlberg) ได้เขียนบทความน าเสนอเหตุผลเชิงจริยธรรมท่ีสูงกว่าขั้นท่ี ๖ ไว้

หลายบทความเกี่ยวกับเหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นท่ี ๗ โดยเรียกว่า “Ultimate faith” เป็นการท่ีบุคคล
จะกระท าหรือไม่กระท าส่ิงใดโดยความเช่ือถือศรัทธาขั้นปรมัตถ์ในความเกี่ยวเนื่องของชีวิตใกล้เคียง
กับหลักพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด 

โคลเบิร์ก ได้ท าการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง และพบว่าบุคคลจะสามารถพัฒนาการทาง
จริยธรรมถึงขั้นที่ ๖ เมื่อการพัฒนาความคิด สติปัญญาสมบูรณ์ ซึ่งอย่างเร็วที่สุดคือ อายุ ๑๓ ปี และมี
เพียง ๒๕% ของมนุษย์ในโลกเท่านั้นท่ีสามารถพัฒนาเกินขั้นที่ ๔ (Kohlberg and Ryncaz, ๑๙๙๐) 

จากท่ีกล่าวมาพบข้อสรุปท่ีน่าเช่ือได้ว่า สติปัญญาของบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์กับ
พัฒนาการทางจริยธรรมอย่างมาก เป็นส่วนส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทางจริยธรรมอีก
ด้วย แต่ความคิดตามทฤษฎีนี้แท้จริงสติปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงท่ีจะท าให้จริยธรรมของบุคคล
พัฒนาไปได้ด้วยดีจะต้องมีส่ิงกระตุ้นหรือสภาวะจากภายนอกร่วมด้วย ซึ่งท้ังเพียร์เจท์ (Piaget, 
๑๙๓๒) และโคลเบิร์ก (Kohlberg, ๑๙๖๔) ต่างก็มองพัฒนาการทางจริยธรรมว่าเป็นผลิตผลของ
อิทธิพลร่วมระหว่างพัฒนาการของสติปัญญา (Cognitive development) กับประสบการณ์ทาง
สังคม (Social experience) และสามารถวิเคราะห์จริยธรรมของโคลเบิร์ก๑๑๘  ท่ีส าคัญ คือ 

                                                             
๑๑๗ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ., คู่มือการพัฒนาและ

ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ส าหรับคณะกรรมการจริยธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 
๒, (นนทบุรี : กลุ่มโรงพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ก.พ., ๒๕๕๔), หน้า ๘-๑๒. 

๑๑๘
 ประภาศรี สีหอ าไพ, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม , พิมพ์ครั้งที่  ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๓๔. 



 
๕๔ 

 

๑. หลักจริยธรรม เป็นข้อปฏิบัติหรือแนวทางเมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกในคุณธรรมหลาย
ทางและการปฏิบัติคุณธรรมต่าง ๆ 

๒. การตัดสินท่ีเป็นมาตรฐานจนยึดเป็นกฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหาขัดแย้งต่าง ๆ ได้ตาม
ความต้องการ หลักคุณธรรมจึงต้องเป็นไปตามหลักสากลและเป็นค่านิยมท่ีได้รับการยอมรับนับถือ
โดยท่ัวไป 

ดังนั้นเมื่อมีข้อขัดแย้งกันเรื่องคุณงามความดี หลักจริยธรรมท้ัง ๒ หลัก ดังกล่าวนี้จะ
สามารถแก้ปัญหาขัดแย้งเหล่านั้นได้ และเป็นหลักท่ีตีความคุณธรรมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือใน
แนวเดียวกัน 

ทฤษฎีของอิมมานูเอล คานท์๑๑๙ (Im Manuel Kant) เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมัน 
ระหว่างปี ค.ศ. ๑๗๒๔-๑๘๐๔ เป็นนักเหตุผลนิยม เป็นผู้น าทฤษฎีเหตุผลนิยม (Regorism) หมายถึง 
สิทธิท่ียึดมั่นในคุณธรรม ได้ริเริ่มจริยธรรมแบบหน้าท่ีนิยม (Deontologism) หรือในเหตุผลอย่าง
เคร่งครัด อาจเรียก Moral purism หรือ Formal Ethics 

จากแนวความคิดของคานท์ ถือว่า มโนธรรมเป็นเหตุผลภาคปฏิบัติ มันบ่งบอกถึงกฎ
ศีลธรรมในตัวเองคือ เป็นท่ีรู้กันแล้วว่าหลักศีลธรรมนั้นรู้กันได้เอง รู้ขึ้นในใจของตนเอง มันเป็น 
apiriorcal เป็นส่ิงท่ีมีมาก่อน ไม่ใช่มีข้ึนหรือประจักษ์เพราะประสบการณ์ (Not empirical) เป็นส่ิงท่ี
มีตนเป็นพยาน (Self evident)  

ตามแนวคิดของคานท์ มีความเห็นว่า ดี ช่ัว ผิด ถูก ท่ีเป็นศีลธรรมนั้น เป็นส่ิงถาวรตายตัว 
ค่าของจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีมีจริงตายตัว จะถือเอาผลของการกระท ามาตัดสินไม่ได้ ทฤษฎีนี้จะยึดถือ
กฎระเบียบเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐาน การพิจารณาตัดสินคุณค่าจะท าไปตามหน้าท่ีท่ีระบุไว้เป็น
ข้อก าหนดนั้น จะแปรเปล่ียนโดยเล่ียงไปใช้เหตุผลจากการกระท าไม่ได้ แม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีมี
คุณประโยชน์เพียงใดก็ตาม ส่ิงท่ีคานท์เช่ือว่าเป็นการกระท าท่ีดีนั้น ไม่มีอะไรในโลกนี้ท่ีคิดว่าเป็นส่ิงท่ี
ดีโดยปราศจากเงื่อนไข นอกจากการมีเจตนาท่ีดี ดังนั้นการท าตามหน้าท่ีจึงเป็นเจตนาดี ไม่ใ ช่การ
กระท าตามแรงกระตุ้นของสัญชาติญาณและความรู้สึกตามอารมณ์ปรารถนา แต่ท าตามเจตนาท่ีเกิด
จากส านึกในหน้าท่ี การกระท าท่ีไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวถือว่าไม่ได้ท าตามหน้าท่ี ผู้ท าตามหน้าท่ี
ต้องไม่ค านึงถึงตนเองและคนใกล้ชิด ชีวิตท่ีสมบูรณ์คือ ชีวิตท่ีอยู่กับศีลธรรม ต้องกระท าตามหน้าท่ี
โดยไม่คาดหวังผล ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษ แต่ให้ท าตามเหตุผลคือ กฎศีลธรรม ปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยไม่
ท าตนให้เหนือผู้อื่น มีอิสระจากกระแสอารมณ์ท่ีผลักดันให้กระท า คนท่ีเป็นอิสระคือ คนท่ีหลุดพ้น
จากกระแสของแรงขับ ด้วยความอยากได้ผลประโยชน์มาขึ้นอยู่กับเหตุผลหรือปัญญา 

กฎศีลธรรมเป็นความถูกต้อง เป็นหลักสากล ถ้าเหตุผลเป็นสากลคนก็จะท าตามหลักสากล
ด้วย ปรัชญาของคานท์มีจุดเด่นท่ีสุดคือ การสอนให้คนส านึกในหน้าท่ี สอนไม่ให้คนยกตัวเองเหนือกฎ 
ซึ่งเป็นกฎศีลธรรมท่ีไม่มีข้อยกเว้นส าหรับผู้ใดแม้แต่ตนเอง ทุกคนมีค่าของตนเองเท่ากับผู้อื่น จุดหมาย
ในการด ารงชีวิตค่อนข้างเป็นอุดมคติตายตัว ไม่ให้ความส าคัญแก่ความรู้สึกของมนุษย์ แต่เคร่งครัด
ตายตัวในหลักจริยศาสตร์ จงใจให้เป็นกฎสากลโดยไม่ถือว่าผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าให้มามีส่วนใน
การตัดสินการกระท าว่าถูกหรือผิด คานท์มองโลกในแง่เดียวคือ คิดว่าคนมิได้มีชีวิตอยู่เพื่อความสุข 
                                                             

๑๑๙ วิทย์ วิศทเวทย์, จริยศาสตร์เบื้องต้นมนุษย์กับปัญหาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒), หน้า ๑๑๘-๑๓๕. 



 
๕๕ 

 

แต่มีชีวิตอยู่เพื่อศีลธรรมอันบริสุทธิ์ การใช้ชีวิตตามเหตุผลหรือการใช้ชีวิตทางศีลธรรมท าให้ตนเป็น
คนโดยสมบูรณ์ ถือเอาหน้าท่ีเป็นความคิดรวบยอดทางจริยศาสตร์ ถือว่าการท าหน้าท่ีเพื่อหน้าท่ีและ
หน้าท่ีท่ีส าคัญท่ีสุดนี้เรียกว่า deontology ไม่ใช่ teleology และคานท์ ยังกล่าวว่า คุณธรรมเป็นส่ิงท่ี
อยู่ในการควบคุมของเรา ส่วนความสุขนอกเหนือการควบคุมของเรา แต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก
หลายประการ ดังนั้น คุณธรรมจริยธรรมจึงไม่รวมเอาความสุขไว้ด้วย และความสุขก็ไม่จ าเป็นต้องมี 
คุณธรรมเป็นเหตุปัจจัย มันไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุผลของกันและกัน 

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม๑๒๐ เป็นทฤษฎีท่ีเสนอจิตลักษณะ ๘ ประการ ท่ีอาจเป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมของคนดี เก่งและมีสุข ของคนไทย ทฤษฎีนี้มีพื้นฐานจากผลการวิจัย ๑๒ เรื่อง และทฤษฎี
นี้ได้รับการตรวจสอบและมีผลการวิจัยท่ีสนับสนุนมาตลอดจนกระท่ังปัจจุบัน ทฤษฎีนี้ถูกน าเสนออยู่
ในรูปของต้นไม้ท่ีประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีเป็นราก ล าต้น และดอกและผลของต้นไม้ 

 
ภาพท่ี ๒.๑ ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมระบุจิตลักษณะ ๘ ประการท่ีเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของ           

คนไทย๑๒๑  
ส่วนแรก คือ ราก ประกอบด้วยรากหลัก ๓ ราก ซึ่งแทนจิตลักษณะพื้นฐานส าคัญ ๓ 

ประการ ได้แก่ 
๑) สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตกกังวล ต่ืนเต้น ไม่สบายใจของบุคคลอย่างเหมาะสมกับ

เหตุการณ์  
๒) ความเฉลียวฉลาด หรือสติปัญญาหมายถึง การรู้การคิดในขั้นรูปธรรมอาทร เห็นอก

เห็นใจ และสามารถคาดหรือท านายความรู้สึกของบุคคลอื่น และ  
๓) ประสบการณ์ทางสังคม  

                                                             
๑๒๐

 ดวงเดือน พันธุมนาวิน, รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ส านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๑๙-๒๖. 

๑๒๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙. 



 
๕๖ 

 

จิตลักษณะท้ัง ๓ ประการนี้จะเป็นจิตลักษณะพื้นฐานของจิตลักษณะ ๕ ตัวบนล าต้น และ
เป็นจิตลักษณะพื้นฐานของพฤติกรรมของบุคคลในส่วนท่ีเป็นดอกและผลด้วย ดังนั้นบุคคลจะต้องมีจิต
ลักษณะท้ัง ๓ ประการนี้ในปริมาณสูงเหมาะสมตามวัย จึงจะท าให้จิตลักษณะอีก ๕ ตัวบนล าต้น
พัฒนาได้อย่างดี และมีพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนามากด้วย 

ส่วนท่ีสอง คือ ส่วนท่ีเป็นล าต้น อันเป็นผลจากจิตลักษณะพื้นฐานท่ีราก ๓ ประการ
ประกอบด้วยจิตลักษณะ ๕ ประการ ได้แก่  

๑) ทัศนคติ ค่านิยม และ คุณธรรม ทัศนคติ หมายถึง การเห็นประโยชน์-โทษของส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง ความพอใจ-ไม่พอใจต่อส่ิงนั้น และความพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมต่อส่ิงนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ทัศนคติในทฤษฎีของ Ajzen และ Fishbein (๑๙๘๐) ส่วนคุณธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีส่วนรวมเห็นว่า     
ดีงาม ส่วนใหญ่แล้วมักเกี่ยวข้องกับหลักทางศาสนา เช่น ความกตัญญู ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
เป็นต้น และ ค่านิยม หมายถึง ส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าส าคัญ เช่น ค่านิยมท่ีจะศึกษาต่อในระดับสูง 
ค่านิยมในการใช้สินค้นไทย ค่านิยมในด้านการรักษาสุขภาพ เป็นต้น  

๒) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของการกระท าท่ีท าเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
หรือพวกพ้อง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg  

๓) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกล ว่าส่ิงท่ี
กระท าลงไปในปัจจุบันจะส่งผลอย่างไร ในปริมาณเท่าใด ต่อใคร ตลอดจนความสามารถในการอดได้
รอได้ สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้  

๔) ความเช่ืออ านาจในตน หมายถึง ความเช่ือว่าผลท่ีตนก าลังได้รับอยู่ เกิดจากการกระท า
ของตนเอง มิใช่เกิดจากโชคเคราะห์ความบังเอิญหรือการควบคุมของคนอื่น  เป็นความรู้สึกในการ
ท านายได้ควบคุมได้ของบุคคล ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี Locus of control ของ Rotter (๑๙๖๖) 
และ  

๕) แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมานะพยายามฝุาฟันอุปสรรคในการท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
โดยไม่ย่อท้อ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland (๑๙๖๓) 

จิตลักษณะท้ัง ๕ ประการนี้ เป็นสาเหตุของพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาท่ีเปรียบเสมือนดอก
และผลบนต้นไม้ นอกจากนี้ ดวงเดือน พันธุมนาวิน ยังเสนอว่า ควรใช้จิตลักษณะท้ัง ๕ ประการบน
ล าต้นร่วมกับจิตลักษณะพื้นฐานท่ีราก ๓ ประการ ในการอธิบาย ท านาย และพัฒนาพฤติกรรมของ
บุคคล ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า จะต้องใช้จิตลักษณะหลายตัวพร้อมกันในการศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาของบุคคล การใช้จิตลักษณะเพียงตัวเดียวหรือน้อยตัว จะไม่ช่วยให้นักวิจัย
และนักพัฒนาเข้าใจการกระท าของบุคคลได้อย่างน่ามั่นใจ 

ส่วนท่ีสาม คือ ส่วนของดอกและผล เป็นส่วนของพฤติกรรมของคนดีและเก่ง ซึ่งแสดง
พฤติกรรมการท าความดี ละเว้นความช่ัว ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมการท างานอย่าง
ขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนเก่ง พฤติกรรมของคนดีและเก่ง
สามารถแบ่งเป็น ๒ ส่วนด้วยกัน คือ 

 
 
 



 
๕๗ 

 

หนึ่ง พฤติกรรมของคนดี ประกอบด้วย ๒ พฤติกรรมหลัก ได้แก่  
๑) พฤติกรรมไม่เบียดเบียนตนเอง เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีไม่เป็นการท าร้ายหรือ

ท าลายตนเอง เช่น พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง พฤติกรรมการบริโภคส่ิงท่ีมีประโยชน์ ไม่ด่ืม
เหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดยาเสพติด พฤติกรรมไม่เล่นการพนัน เป็นต้น และ  

๒) พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งเป็นพฤติกรรมของสองพฤติกรรมของคนดีและเก่ง 
ประกอบด้วย ๒ พฤติกรรมหลัก ได้แก่  

๒.๑) พฤติกรรมรับผิดชอบ เช่น พฤติกรรมการเรียนการท างาน พฤติกรรมอบรม
เล้ียงดูเด็ก พฤติกรรมการปกครองของหัวหน้า และพฤติกรรมเคารพกฎหมาย เป็นต้น และ  

๒.๒) พฤติกรรมพัฒนา เช่นพฤติกรรมพัฒนาตนเอง (เช่น พฤติกรรมใฝุรู้ 
พฤติกรรมรักการอ่าน เป็นต้น) พฤติกรรมพัฒนาผู้อื่น (เช่น พฤติกรรมการสนับสนุนให้ผู้อื่นปลอดภัย
ในการท างาน พฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตรพฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนปูองกันโรคเอดส์ เป็นต้น) 
และพฤติกรรมพัฒนาสังคม (เช่น พฤติกรรมอาสา เป็นต้น) 

นอกจากนั้น ดวงเดือน พันธุมนาวิน ได้เสนอหลักการพัฒนาบุคคลตามทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรมไว้ ๕ ประการ ได้แก่ 

๑. พัฒนาจิตและพฤติกรรมพร้อมกัน แต่ในสัดส่วนท่ีต่างกันตามวัย 
๒. การพัฒนาบุคคลต้องอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้ทางการวิจัย 
๓. การพัฒนาเพียงแต่ “ความรู้” และ “ทัศนคติ” ไม่เพียงพอ ท่ีจะท าให้เกิดพฤติกรรมท่ี

น่าปรารถนาได้ 
๔. การพัฒนาบุคคลเพื่อจะให้มีพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาจะต้องพัฒนาท้ัง “หางเสือ” และ 

“เครื่องยนต์” 
๕. การพัฒนาต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านจิตลักษณะ 
Lennick และ Fred Kiel๑๒๒ ใน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านักงาน ก.พ. ได้กล่าวถึง 

ทฤษฎีของ เลนนิค และ เฟรด ไคเอล ท่ีช่ือว่าทฤษฎี “ความเฉลียวฉลาดเชิงจริยธรรม” เนื่องจากร้อย
กว่าปีท่ีผ่านมา มีการศึกษามากมายท่ีท าให้สรุปได้ว่า มนุษย์ในโลกนี้รู้ว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด แต่ยังมีการ
กระท าท่ีไม่ถูกต้องของมนุษย์โดยเฉพาะ ผู้น าท าให้เกิดวิกฤตของโลกหลายครั้งหลายคราว ซึ่งสาเหตุ
มาจากการขาดจริยธรรมของผู้น า โดยเฉพาะคุณลักษณะด้านคุณธรรม ความกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ี
ถูกต้องแม้มนุษย์จะมีค่านิยมท่ีตนยึดถือน าทางชีวิต ค่านิยมเป็นเครื่องสะท้อนให้มนุษย์รับรู้และ
ตีความหมายส่ิงต่าง ๆ และเหตุการณ์รอบตัวของเรา แต่จากงานวิจัยต่าง ๆ ในหลายทศวรรษท่ีผ่าน
มาพบว่า ค่านิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีแสดงออกภายนอกในระดับน้อย ปรัชญาท้ัง 
๓ สาขา คือ สาขาประจักษ์นิยม (Pragmatic) สาขาปัญญานิยม (Intellectual) และ สาขามนุษย
นิยม (Humanistic) ได้อธิบายการกระท า การคิด ความรู้สึกของมนุษย์ในวิถีทางท่ีแตกต่างกัน 
ในขณะท่ีปรัชญาสาขาประจักษ์นิยมเช่ือในเรื่องอัตถประโยชน์ ค่านิยม และความเช่ือของมนุษย์ว่า 
ขึ้นกับความรับผิดชอบของบุคคลต่อเหตุการณ์ท่ีเข้ามาในชีวิต  เป็นเรื่องการจัดการตนเอง (Self-
                                                             

๑๒๒
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๕๘ 

 

management) และปรัชญาสาขามนุษยนิยม เน้นสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ให้ความส าคัญกับ
ค่านิยม สัมพันธภาพระหว่างคนใกล้ชิด เช่นครอบครัว เพื่อนสนิทมากกว่าสัมพันธภาพอื่น ๆ ส่วนใน
สภาพการท างาน ค่านิยมความจงรักภักดีต่อหน่วยงานจะมีคุณค่ามาก ในการท างานสมรรถนะทาง
มนุษยสัมพันธ์จะส าคัญท่ีสุด Lennick และ Fred Kiel ได้ท าการวิเคราะห์ Moral Intelligence (MI) 
ท่ีบุคคลโดยเฉพาะผู้น าต้องมี เพื่อน าพาองค์กรและสังคมไปสู่ความส าเร็จและเป็นสุข ซึ่ง MI นี้จะ
เปรียบ เสมือนเป็นเข็มทิศท่ีจะน าพาบุคคลให้กระท าตามอุดมการณ์ ค่านิยม และความเช่ือของตนเอง 
โดยข้อค้นพบของเขาได้จากการศึกษาผู้น าองค์กรของธุรกิจช้ันน าของโลกท่ีประสบความส าเร็จว่า  
จะต้องมีและยึดมั่นในหลักการ อุดมการณ์ ซึ่งเป็นสากลท่ัวโลกไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ซึ่งได้แก่ 

๑. ความกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรมช้ันสูง 
๒. ความรับผิดชอบ 
๓.ความเอื้ออาทร 
๔. การให้อภัย 
ท้ังสองคนได้คิดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเส้นทางจริยธรรมของมนุษย์ ซึ่งจะท าให้ผู้ท่ีท างาน

ด้านจริยธรรมของหน่วยงานเข้าใจได้ชัดเจนว่า หลักจริยธรรมข้าราชการมีท่ีมาอย่างไรเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมจริยธรรมอย่างไร 

 

 
แผนภาพที่ ๒.๔ กรอบแนวคิดเส้นทางจริยธรรม๑๒๓ 
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๕๙ 

 

ซึ่งหลักการ หรืออุดมคติ หรือคุณธรรมซึ่งเป็นสากลนี้ นักมนุษยวิทยา คือ Donald E. 
Brown พบว่ามีอยู่ทุกสังคมและวัฒนธรรม เป็นสมรรถนะท่ีท าให้มนุษย์สามารถแบ่งแยกความถูกต้อง
ออกจากความผิด ความตระหนักในความรับผิดชอบ American Humanist Association และ
สหประชาชาติได้อธิบายเกี่ยวกับความถูกต้องท่ีมวลมนุษย์ต้องกระท า ได้แก่ 

๑. การรักษาพันธะสัญญาท่ีมีต่อส่วนรวมมากกว่าตนเอง 
๒. การเคารพตนเองอย่างมีมนุษยธรรม มีวินัยในตนเองและพร้อมรับผิดชอบต่อตนเอง 
๓. เคารพและห่วงใยบุคคลอื่น ซึ่งเป็น “Golden Rule” 
๔. ห่วงใย ปกปูองรักษาส่ิงมีชีวิตอื่นและส่ิงแวดล้อม 
 

ตารางที่ ๒.๖  สรุปหลักการของทฤษฎีจริยธรรม 

ทฤษฎีจริยธรรม หลักการ 
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ มีเอกลักษณ์ของสังคมเป็นกฎเกณฑ์ ท่ีท าให้บุคคลแยก

ส านึกผิดชอบช่ัวดี และลงโทษด้วยตัวเองได้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม สถาบันหรือกลุ่มทางสังคม มีอิทธิพลต่อการปลูกฝัง 

เสริมสร้างจริยธรรม ท้ังทางตรงและทางอ้อม ด้วยการอบรม 
การเรียนรู้ 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา เป็นอิทธิพลร่วมระหว่างพัฒนาการของสติ ปัญญากับ
สถานการณ์ทางสังคม ในบทบาทหน้าท่ีและเกณฑ์การตัดสิน
การแก้ปัญหา 

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม การพัฒนาจริยธรรมต้องอาศัยจิตลักษณะหลายตัว
ร่วมกันในการท านายพฤติกรรม ได้มากกว่าการใช้ทัศนคติ 

ทฤษฎีความเฉลียวฉลาดทาง
จริยธรรม 

พฤติกรรมท่ีกล้ายืนหยัดในหลักการ อุดมการณ์ต่อพันธะ
ท่ีมีกับสังคม อย่างมีมนุษยธรรม 

 
๒.๔ พัฒนาการจริยธรรมของข้าราชการไทย 

แนวคิดการพัฒนาจริยธรรม 
จริยธรรมในการท างาน คือ ระบบการท าความดีละเว้นช่ัวในเรื่องซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การท างาน เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานและ
ผลงาน ตลอดจนเกี่ยวข้องกับผู้รับประโยชน์หรือโทษจากผลงานนั้น 

การท างานราชการ เป็นการกระท าเพื่อประเทศชาติและประชาชน เป็นงานซึ่งจะมี
ผลกระทบท้ังในปัจจุบันและอนาคตต่อสังคม มากกว่าจะมีผลต่อตนเองและพวกพ้องเป็นส าคัญ     
งานราชการจึงแตกต่างจากงานเอกชนและงานบริษัท เป็นการลงทุนลงแรงท่ีไม่มีก าไรโดยตรงแก่ผู้ท า
และหน่วยงาน แต่จะมีผลดีต่อส่วนรวม และส่วนใหญ่จะเป็นระยะยาว ฉะนั้นข้าราชการท่ีดีจึงจ าเป็น
จะต้องมีพฤติกรรมทางจริยธรรมสูงในการท างาน ซึ่งหมายถึงการเป็นท้ังคนดีและคนเก่งไปพร้อมกัน  



 
๖๐ 

 

จริยธรรมการท างานราชการ๑๒๔ หมายถึง ระบบของพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของ
ข้าราชการ โดยจ าแนกพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของข้าราชการไทยเป็น ๓ ประเภท คือ  

๑. พฤติกรรมของพลเมืองดี คือ พฤติกรรมการท าตามกฎหมาย พฤติกรรมซื่อสัตย์ 
พฤติกรรมรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม นั่นคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเอง ยึดมั่น
ในศาสนาและวัฒนธรรมท่ีดีงาม  

๒. พฤติกรรมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ คือ พฤติกรรมการปรับตนให้สามารถท างานท่ี
แปลกใหม่ สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย ทางสังคม และทางจิต        
มีพฤติกรรมการพัฒนาผู้อยู่ในความรับผิดชอบ พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมท่ีเหมาะสม และ
พฤติกรรมการพัฒนากลุ่มและสังคม รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น และ 

๓. พฤติกรรมในหน้าท่ีราชการ คือ พฤติกรรมท างานเพื่องานและเพื่อส่วนรวมเป็นส าคัญ 
พฤติกรรมรักษาระเบียบวินัยของทางราชการ มีจรรยาในวิชาชีพตน สามารถปรั บตนให้อยู่ใน
ระบบงานแบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง  

โดยข้าราชการท่ีเป็นคนดีและคนเก่งอย่างสมบูรณ์นั้น จะต้องมีพฤติกรรมพร้อมท้ังสาม
ประเภทในคน ๆ เดียวกัน 

พระราชนิพนธ์ “หลักราชการ” ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล      
ท่ี ๖๑๒๕ ณ สนามจันท์ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๔๕๗ ได้ก าหนดมาตรฐานหลักราชการไว้ ๑๐ ประการ
ดังนี้ คือ 

๑. ความสามารถ คือ ท าการงานให้เป็นผลส าเร็จได้ดียิ่งกว่าผู้มีโอกาสเท่า ๆ กัน 
๒. ความเพียร คือ กล้าหาญไม่ย่อท้อต่อความยาก และบากบั่นเพื่อจะข้ามความขัดข้องให้

จงได้ โดยใช้ความอุตสาหวิริยภาพมิได้ลดหย่อน 
๓. ความมีไหวพริบ คือ รู้จักสังเกตเห็นโดยไม่ต้องมีใครเตือน ท าการอันเห็นควรนั้น

ฉับพลันทันท่วงที 
๔. ความรู้เท่าถึงการ คือ รู้จักปฏิบัติกจิการให้เหมาะด้วยประการท้ังปวง 
๕. ความซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ี คือ ต้ังใจกระท ากิจการ ซึ่งได้รับมอบให้เป็นหน้าท่ีโดยซื่อสัตย์

สุจริต ใช้ความอุตสาหวิริยภาพเต็มสติก าลังของตน ด้วยความมุ่งหมายใหก้ิจการนั้น บรรลุความส าเร็จ  
๖. ความซื่อตรงต่อคนท่ัวไปคือ ประพฤติซื่อตรงต่อคนท่ัวไปรักษาตนให้เป็นคนท่ีเช่ือถือได้ 
๗. ความรู้จักนิสัยคนคือ เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อวางตัวให้ถูกต้องและเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี 
๘. ความรู้จักผ่อนผัน คือ การผ่อนผันได้บ้างตามเหตุอันสมควร 
๙. ความมีหลักฐาน คือ เป็นผู้มีบ้านเรือน ครอบครัวท่ีมั่นคง และต้ังตนไว้ชอบ และ 
๑๐. ความจงรักภักดี คือ ความยอมสละตนเพื่อประโยชน์แก่ท่าน 
สะท้อนให้เห็นการมีศีลธรรมใน ๓ ระดับ คือ ต่อตนเอง ต่อหน้าท่ี และต่อประเทศชาติ 

หรือเป็นมาตรฐานทางศีลธรรม ๒ ประการ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และความละอายต่อความผิด 
                                                             

๑๒๔ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม การวิจัยและพัฒนางานบุคคล พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๑๗-๑๑๘. 

๑๒๕ กรมการค้าภายใน ส านักงานเลขานุการกรม, หลักราชการ พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว, (กรุงเทพมหานคร : กรมการค้าภายใน, ๒๕๕๐), หน้า ๑-๑๕. 



 
๖๑ 

 

จริยธรรมในการบริหารราชการ๑๒๖ หมายถึง ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติในการ
บริหารงานราชการเช่น บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริสุทธิ์ใจ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และ
เมตตา เป็นต้น ในสภาพความเป็นจริงปัญหาในการบริหารราชการของหน่วยงานของรัฐบางแห่งเกิด
จากการขาดจริยธรรมของฝุายการเมืองและหรือฝุายประจ า เช่น ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริต
และไม่บริสุทธิ์ใจ ได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง แสวงหา
ผลประโยชน์ใส่ตนเองและพวกพ้องและปัญหาการท าลายความเป็นธรรมในสังคม แนวคิดเกี่ยวกับ
จริยธรรมจึงเป็นส่ิงส าคัญส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ จริยธรรมของข้าราชการมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุท่ีการบริหารราชการไม่อาจเกิดประสิทธิภาพท่ีเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อ 
ประเทศชาติและประชาชนได้หากข้าราชการซึ่งเป็นกลไกของทางราชการท่ีส าคัญ “ขาดจริยธรรมของ
ข้าราชการ” ซึ่งครอบคลุมถึงการขาดจิตใจ จิตส านึก จิตวิญญาณอุดมการณ์ท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม   
การขาดจริยธรรมของข้าราชการมีส่วนส าคัญท าให้ข้าราชการเป็นจ านวนมากประพฤติมิชอบในวง
ราชการ การกระท าหรือผลงานท่ีปรากฏออกมาก็จะไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควร   

จริยธรรมของข้าราชการ เป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นยิ่งส าหรับข้าราชการมี ๗ ประการ เพื่อ
น าไปสู่การเป็นขา้ราชการท่ีมีจริยธรรมดีงามดังนี้  

๑. การน าหลักธรรมมาใช้ในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ อดทน มีความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ าใจ สุภาพ มีเมตตาธรรม และการเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีของหน่วยงานของรัฐ  

๒. การมีจิตส านึกท่ีดีงามในการให้บริการ ข้าราชการทุกคนต้องมีจิตส านึกในการให้ 
บริการในทิศทางท่ีเป็นประโยชนต่อทางราชการและประชาชนโดยส่วนรวม กล่าวคือ ข้าราชการเป็นผู้
อาสาหรือสมัครใจเข้ามาปฏิบัติราชการเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม      
จึงจ าเป็นต้องมีจิตส านึกท่ีดีงามในการให้อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ถ้าหาก       
ข้าราชการท าได้ก็เช่ือได้ว่าจะช่วยสร้างความเจริญและยกมาตรฐานของประเทศให้สูงขึ้น  

๓. การวางตัวให้เหมาะสม ข้าราชการไม่ควรทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่    
อย่างหรูหราโอ่อ่า ใช้จ่ายฟุุมเฟือย หรือ “กินดีอยู่ดีอย่างเกินความพอดี” แต่ควรปรับเปล่ียนให้มี
พฤติกรรมประจ าตัวในลักษณะท่ี “กินอยู่แต่เพียงพอดี” รู้จักใช้จ่ายแต่เพียงพอดี รู้จักประหยัดไม่     
ฟุุมเฟือยรวมตลอดถึงการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  

๔) การไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นเช่น ข้าราชการไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการ
บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน เล่ือนต าแหนง และเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการคนใด ในเวลาเดียวกัน   
ต้องไม่ยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของ
ตนหรือผู้อื่น ไม่ยอมให้ ผู้อื่นใช้ต าแหน่งหน้าท่ีของตนเองโดยมิชอบ รวมถึงการไม่ เรียกร้อง
                                                             

๑๒๖ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ปรัชญาการเปนขาราชการ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.mgmtsci.stou.ac.th/การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ..., 
[๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘]. 

  
 

http://www.mgmtsci.stou.ac.th/การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ...,%20%5b๗%20กุมภาพันธ์%20๒๕๕๘%5d.
http://www.mgmtsci.stou.ac.th/การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ...,%20%5b๗%20กุมภาพันธ์%20๒๕๕๘%5d.
http://www.mgmtsci.stou.ac.th/การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ...,%20%5b๗%20กุมภาพันธ์%20๒๕๕๘%5d.
http://www.mgmtsci.stou.ac.th/การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ...,%20%5b๗%20กุมภาพันธ์%20๒๕๕๘%5d.


 
๖๒ 

 

ผลประโยชน์ในทางมิชอบ  ซึ่งครอบคลุมถึงการไม่เรียกร้องของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน  

๕. การพบปะเย่ียมเยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังเอาใจใส่ทุกข์สุข
และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน   
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

๖. การไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ ไม่ควรปฏิบัติงานในลักษณะ      
ดังกล่าว เพื่อใหผู้้อื่นหรือประชาชนเข้าใจผิดโดยมุ่งหวังผลประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  

๗. การแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานผิดพลาด ข้าราชการควรแสดงความ 
รับผิดชอบตามควรแก่กรณีเช่น ลาออกจากต าแหนง เมื่อปฏิบัติหน้าท่ีบกพรอ่งผิดพลาดอย่างร้ายแรง 

 

ความส าคัญในการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการไทย 

เหตุผลในการพัฒนาจริยธรรม๑๒๗ เพราะว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต่างอยู่ร่วมกันได้ด้วย
ผลประโยชน์ท่ีอาจเป็นได้ท้ังท่ีเป็นส่ิงจับต้องได้เช่น ทรัพย์สินต่าง ๆ และจับต้องไม่ได้คือด้านจิตใจ 
ความเป็นมิตร ความรักความเมตตา การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างประโยชน์
ส่วนตัวกับประโยชน์ของผู้อื่น ความขัดแย้งระหว่างการช่วยเหลือเพื่อนฝูง กับการเคารพกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ หลักคุณธรรม ซึ่งจะต้องเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าบางอย่าง เพราะจะเกิดผลดีและ
ผลเสียต่อบางฝุาย บุคคลแต่ละคนจะอยู่ใต้อิทธิพลของจิตใจของตนและสภาพแวดล้อมภายนอกไป
พร้อมกันเกิดจากสาเหตุ ๒ ประการคือ  

๑. สาเหตุภายใน คือลักษณะทางจิตใจต่าง ๆ เช่น การไม่เห็นแก่ตัว การมุ่งอนาคต และ
ความสามารถในการควบคุมตนเอง ความเช่ือในผลกรรมท าดีจะน าไปสู่ผลดี การท าช่ัวต้องโดนลงโทษ 

๒. สาเหตุภายนอก คือ คนรอบข้าง กฎระเบียบ สังคม วัฒนธรรมและสถานการณ์ใน
ขณะท่ีบุคคลนั้นประสบอยู่ 

ข้าราชการเป็นกลไกส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน และจะ
ยังคงมีความส าคัญต่อไปในอนาคต หากข้าราชการขาดจริยธรรมย่อมส่งผลเสียต่อประเทศชาติและ 

ประชาชน จริยธรรมของข้าราชการเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็น เพราะจริยธรรมเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญ 

ในการก าหนดพฤติกรรมหรือการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของข้าราชการ  ซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ 

สาธารณะและการอ านวยความสะดวกแกประชาชน  ในส่วนของปัญหาของข้าราชการอาจแบ่งเป็น  
ปัญหาท่ีมีสาเหตุมาจากระบบราชการ และมาจากตัวข้าราชการ ปัญหาดังกล่าวนี้จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น 

หากข้าราชการขาดจริยธรรมหรือขาดจิตส านึกในการเป็นข้าราชการท่ีดี ระบบราชการมีลักษณะ
พื้นฐานคือ  

๑. มุ่งปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์  
๒. การมีเหตุมีผลไม่ค านึงถึงตัวบุคคล  
๓. การใช้หลักประสิทธิภาพ  

                                                             
๑๒๗ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม การวิจัยและพัฒนางานบุคคล พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๗๔. 



 
๖๓ 

 

๔. การมีความสามารถในการท านายและความมีเสถียรภาพ  
๕. ยึดหลักประโยชน์สาธารณะ และ  
๖. มุ่งความเสมอภาคทางสังคม  
ส่วนบทบาทหรืออ านาจหน้าท่ีของข้าราชการในสังคมไทยนั้นมีขอบข่ายกว้างขวางมาก

ครอบคลุมไปท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท้ังในเมืองและชนบท อ านาจหน้าท่ีของข้าราชการ
สามารถแสดงออกหลายลักษณะ เช่น ในลักษณะของการปกครอง การควบคุมดูแล การให้ความ
ช่วยเหลือ การช้ีแนะช้ีน า การให้ความรู้ การแนะน าส่งเสริม การกระตุ้นเร่งเร้า การพัฒนา การ
ใหบ้ริการ การประสานงาน การเป็นผู้น าหรือเป็นแกนน า ตลอดจนการเป็นคนกลางหรือแกนกลาง ได้
เข้ามามีบทบาทหรือมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชนตลอดมา หากพิจารณา
ถึงเรื่องราวหรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในบ้านเมืองจะพบว่า แบ่งออกไดเป็น ๒ สวน ส่วนแรกเป็นเรื่อง
ของประชาชนท่ีประพฤติปฏิบัติท ากันเองเช่น การประกอบอาชีพต่าง ๆ อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ
ข้าราชการ แต่ละส่วนนี้มีผลต่อเนื่องกันแต่เรื่องราวของประชาชนจะมีผลกระทบกระเทือนข้าราชการ
น้อยกว่าข้าราชการมีผลถึงประชาชน เช่น ประชาชนท้ังหลายมักจะโทษว่า ฝนตก ฝนแล้ง น้ าท่วม 
ผลิตผลน้อยราคาไม่ดี ผลิตผลมากขายไม่ออก โจรผู้ร้ายชุกชุม นายทุนเบียดเบียนประชาชนและอื่น ๆ      
ล้วนแต่เป็นความผิดของข้าราชการ ซึ่งก็มีน้ าหนักอยู่บ้าง เพราะข้าราชการกินเงินเดือนของประชาชน 
มีหน้าท่ีจะต้องดูแลแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน จะต้องน าประชาชนไปสู่ความเจริญและต้อง
พัฒนาในพื้นท่ีต่าง ๆ ด้วย๑๒๘ 

จริยธรรมภาครัฐใน ๒ ระดับกว้าง ๆ๑๒๙  คือ  
๑. เป็นส่วนหนึ่ง หรือแขนงหนึ่งของจริยธรรมการเมือง (Political ethics) ท่ีใช้เป็นกรอบ

หลักการก าหนดมาตรฐานเชิงปฏิบัติของกลุ่มต่างท่ีผูกพันกับอ านาจรัฐและชีวิตการเมืองโดยท่ัวไป  
๒. มีความผูกพันและเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมหรือ จริยธรรม (Moral 

principles) เพื่อก าหนดรูปแบบพฤติกรรมของข้าราชการหรือพนักงานในองค์การของรัฐ การประสบ
กับสภาวะวิกฤติจริยธรรม มีหลักการส าคัญ คือ ค่านิยมรากฐาน และบรรทัดฐานท่ีใช้เป็นพื้นฐานสา
หรับเป็นกรอบดุลยพินิจของความดีงามและความชอบธรรมของการบริหารสาธารณะถูกเพิกเฉยไม่ได้
รับการคล้อยตามหรือถูกบิดเบือน ท้ังในระดับของวิธีคิดและการสร้างหลักเหตุผล การสร้างกฎกติกา
สังคม การกระท า และการพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จึงผันแปรไปตามสถานภาพและระดับ
จริยธรรมของบุคคล กลุ่ม ชุมชน และสังคม อาจเกิดจากสาเหตุหลายด้าน ๑) ความสับสนในความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการปกครองแบบประชาธิปไตย ๒) การเลือกใช้ท่ีผิดพลาดหรือไม่
สอดคล้องกับหลักเหตุผลและการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย เพื่อรับใช้ผลประโยชน์ส่วน
ตน ๓) การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้อ านาจรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง       
๔) เกี่ยวข้องกับสภาพด้อย ของสถาบันวิชาการหรือสถาบันการศึกษาช้ันสูง ท่ีไม่สามารถมีบทบาท
หน้าท่ีเป็นกระจกสะท้อนความผิดพลาดของสังคม ๕) เกิดจากระดับนโยบายและการน านโยบายไป
                                                             

๑๒๘ อมร รักษาสัตย, การพัฒนาทัศนคติของขาราชการ ในสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ส านักงาน 
ก.พ., (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จ ากัด, ๒๕๒๗), หนา ๖๖. 

๑๒๙ โกวิทย์ กังสนานนท์, จริยธรรมการบริหารภาครัฐแนวใหม่, สถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๔๙) : ๑-๒๐. 



 
๖๔ 

 

ปฏิบัติ และ ๖) การศึกษาและวัฒนธรรมการเมืองในสังคม ประชาชนไม่ได้รับความรู้และไม่มีความรู้
เพียงพอและถูกต้องท่ีจะเกื้อกูลต่อการแสดงบทบาท 

 
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการไทย 
การท่ีข้าราชการจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จริยธรรมของข้าราชการ

นั้นมีความหมายกว้างขวางมากครอบคลุมเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีเมตตา มีความ
รับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าท่ีราชการดว้ยความโปร่งใส ควบคุมตรวจสอบได้เป็นต้น บทความเรื่อง 
“การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ”๑๓๐ ซึ่งให้ความส าคัญกับหัวข้อแนวทางการพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการมากเปน็พิเศษตามล าดับต่อไปนี้คือ  

๑. ความส าคัญของข้าราชการ ข้าราชการ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการอยู่ในหน่วยงานภาครัฐท้ังในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค หรือในส่วนท้องถิ่น หรือท้องท่ีอื่นใด 
โดยปฏิบัติหน้าท่ีประจ าและได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ    
ขาราชการประจ า และข้าราชการการเมือง  

ข้าราชการเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต กล่าวได้
ว่า ในบรรดาอาชีพท้ังหลายท่ีคนไทยยึดถือเพื่อเล้ียงชีพ อาชีพรับราชการเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและ
มั่นคงมากท่ีสุด แม้เงินเดือนท่ีรัฐบาลจ่ายให้ข้าราชการจะน้อยกว่าผู้ท่ีท างานในองค์การธุรกิจเอกชนก็
ตาม แต่ข้าราชการก็ได้รับประโยชน์เกื้อกูล มีสวัสดิการ และการยอมรับนับถือจากประชาชนมากกว่า 
บุคคลท่ีประกอบอาชีพอื่น ยิ่งกว่านั้นในช่วงเวลาท่ีประเทศชาติประสบภาวะวิกฤตด้านเศรษฐกิจเช่น 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๖ อาชีพรับราชการถือได้ว่าเป็นอาชีพท่ีมั่นคงท่ีสุด เนื่องจากผู้ท่ีท างานใน
อาชีพอื่น เช่น พนักงานของบริษัท ห้างร้าน และสถาบันการเงินเป็นจ านวนมากต้องถูกออกจากงาน 
แต่อาชีพข้าราชการแม้จะถูกแรงกดดันในการปฏิบัติราชการ เช่น ต้องปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และ
ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม แต่ไม่ถึงขั้นท่ีต้องถูกออกจากงาน ถ้าศึกษาจากประวัติศาสตร์จะพบว่า 
สังคมไทยในสมัยก่อนยอมรับราชการว่าเป็นผู้มีเกียรติควรแก่การยกย่องนับถือ อาจเป็นเพราะ
ข้าราชการไทยสมัยก่อนนั้นรักศักดิ์ศรีว่าเป็นผู้มีเกียรติ ท างานต่างประเนตรพระกรรณพระเจ้าแผ่นดิน 
มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าท่ีราชการและจงรักภักดีต่อแผ่นดิน   

๒. แนวคิดการมองข้าราชการในด้านลบและด้านบวก แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของการ
มองข้าราชการหรือมองการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของราชการ อาจมองโดยใช้ทฤษฎี แนวคิด และ
ความคิดเห็นได้หลากหลาย ในท่ีนี้มองข้าราชการอย่างง่าย โดยจัดแบ่งข้าราชการออกเป็น ๒ ส่วน 
โดยส่วนแรกมองข้าราชการในด้านลบ เช่น ข้าราชการบางส่วนปฏิบัติราชการด้วยความล่าช้า ยึดกฎ 
ระเบียบ มากเกินไป และประพฤติมิชอบ ขณะท่ีอีกส่วนหนึ่ง มองข้าราชการในด้านบวก เช่น ซื่อสัตย์  
สุจิรติ มีเมตตา เสียสละ และรับผิดชอบในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม การศึกษาครั้ งนี้มีความ
                                                             

๑๓๐ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, “ปรัชญาการเปนขาราชการ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมใน การ
ปฏิบัติราชการ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.mgmtsci.stou.ac.th/การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ..., 
[๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘]. 

  
 

http://www.mgmtsci.stou.ac.th/การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ...,%20%5b๗%20กุมภาพันธ์%20๒๕๕๘%5d.
http://www.mgmtsci.stou.ac.th/การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ...,%20%5b๗%20กุมภาพันธ์%20๒๕๕๘%5d.
http://www.mgmtsci.stou.ac.th/การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ...,%20%5b๗%20กุมภาพันธ์%20๒๕๕๘%5d.
http://www.mgmtsci.stou.ac.th/การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ...,%20%5b๗%20กุมภาพันธ์%20๒๕๕๘%5d.


 
๖๕ 

 

เช่ือ ๒ ประการ คือ ๑) พฤติกรรมหรือการกระท าของข้าราชการไม่เพียงก าหนดโดย “ปัจจัยภายใน”    
เช่น จิตใจหรือจริยธรรมเท่านั้นแต่ยังถูกก าหนดโดย “ปัจจัยภายนอก” เช่น สถานการณ์หรือโอกาส
ด้วย และ ๒) ปัจจัยภายใน ได้มีส่วนส าคัญในการก าหนดการกระท าท้ังด้านบวกและ ด้านลบของ
ข้าราชการมากกว่าปัจจัยภายนอกด้วยเหตุท่ีว่า จิตหรือจริยธรรมของมนุษย์เป็นตัวก าหนดเริ่มต้นเป็น
รากฐานส าคัญหรือเป็นสาเหตุส าคัญในการก าหนดการกระท าของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ว่าปัจจัย
ภายนอกคือ “สถานการณ์” ได้สนับสนุนให้ข้าราชการมี “โอกาส” ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง แต่ถา
ข้าราชการคนนั้นมีจิตใจหรือมีจริยธรรมท่ีแน่วแน่มั่นคง ก็อาจไม่ยอมตัดสินใจกระท าทุจริตนั้น กล่าว
โดยย่อ การตัดสินใจกระท าทุจริตหรือไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจ หรือจริยธรรมของข้าราชการคนนั้นมากกว่า
สถานการณ์หรือโอกาสท่ีข้าราชการคนนั้นได้รับ พร้อมกันนั้นได้น าการมองข้าราชการในด้านลบ
ดังกล่าวนี้มาศึกษา เพราะเป็นด้านท่ีสร้างปัญหาให้แก่ประเทศชาติและประชาชน เพื่อน าไปสู่การ
เสนอแนวทางการพัฒนาข้าราชการด้านจริยธรรมต่อไป  

๓. ปัญหาของข้าราชการท่ีเกิดจากระบบราชการและตัวข้าราชการ ปัญหาของข้าราชการ 
เช่น การท่ีข้าราชการบางส่วนไม่อ านวยความสะดวกและไม่ให้บริการประชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในทิศทางท่ีรักษาประโยชน์ของส่วนรวม ปัญหาข้าราชการอาจจัดแบ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดจากระบบหรือ
ปัจจัยภายนอก และปัญหาท่ีเกิดจากตัวข้าราชการ หรือปัจจัยภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
ข้าราชการขาดจริยธรรมหรือไม่ยึดมั่นจริยธรรมของข้าราชการอย่างมั่นคง สามารถพิจารณาดังนี้ 

๓.๑ ปัญหาท่ีเกิดจากระบบ มีความส าคัญเพราะ “การมีระบบท่ีดีจะมีส่วนช่วย
ปูองกันมิให้คนไม่ดีกล้าท าความไม่ดี แต่การมีระบบท่ีไม่ดีไม่เพียงช่วยสนับสนุนให้คนไม่ดีท าความไม่ดี
เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีส่วนท าให้คนดีไม่อยากท าความดีเพราะคนดีถูกลืน คนดีถูกท าลาย และคน
ดีกลายเป็นคนท่ีไม่ดีไปในท่ีสุด” ดังท่ีสังเกตจากพฤติกรรมของข้าราชการได้ว่า ระบบราชการไทย 
ข้าราชการใหม่เป็นจ านวนมากเข้าสู่ระบบด้วยความคิดและการกระท าท่ี “ริเริ่ม” แต่เมื่อเข้ามาอยู่ใน
ระบบท่ีไม่ดีก็จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนความคิดและการกระท าของตนเองเป็น “รักษาสถานภาพเดิม” 
และในท่ีสุดก็จะกลายสภาพ “ท้อแท้ถดถอย”๑๓๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากข้าราชการขาดจริยธรรม 
หรือไม่หมั่นท าความดีเพื่อเป็นเกราะปูองกันหรือเป็นฐานท่ีมั่นคงไว้ หมายความว่า การท าความดีนั้น
ท าได้ยากพอสมควร เพราะสวนทางกับระบบ สวนกับกระแสความต้องการของยุคสมัย รวมท้ังสวน
ทางกับความต้องการของคนเป็นจ านวนมาก แต่ข้าราชการก็จ าเป็นต้องท าความดีอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็น
พลังหรือก าแพงส าหรับต่อต้านระบบ กระแสความต้องการของยุคสมัย และกระแสความต้องการของ
คนเป็นจ านวนมากท่ีมีแนวโน้มว่าไม่ดีและท าได้ง่ายกว่า เช่น การฟุูงเฟูอ และการทุจริต เป็นต้น  
มิฉะนั้นข้าราชการท่ีดีจะถูกระบบ กระแสและความต้องการของคนท่ีไม่ดีนั้นกลืน ตัวอย่างปัญหาท่ี
เกิดจากระบบ เช่น ๑) ปัญหาท่ีเกิดจากระบบเศรษฐกิจของไทย ท่ีให้ความส าคัญอย่างมากกับระบบ
ทุนนิยม วัตถุนิยม และบริโภคนิยมอย่างมาก ๒) ปัญหาท่ีเกิดจากระบบสังคมท่ีให้ความส าคัญกับ
ระบบอุปถัมภ์และระบบเจ้าขุนมูลนาย ๓) ปัญหาท่ีเกิดจากระบบการเมืองท่ีนักการเมืองเข้าแทรกแซง

                                                             
๑๓๑ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ผบูริหารสูงสุดระดับจังหวัด : ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดซีอี

โอ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ โฟรเพซ, ๒๕๔๗), หนา ๒๙๘. 



 
๖๖ 

 

การบริหารงานของข้าราชการประจ า และ ๔) ปัญหาท่ีเกิดจากระบบราชการเองท่ียึดถือกฎระเบียบ
และขั้นตอนมากเกินไปเหล่านี้เป็นต้น  

๓.๒ ปัญหาท่ีเกิดจากตัวข้าราชการ แบ่งย่อยเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ปัญหาท่ีเกิดจาก
ผู้บังคับบัญชา และปัญหาท่ีเกิดจากตัวข้าราชการ  

๓.๒.๑ ปัญหาท่ีเกิดจากผู้บังคับบัญชา ข้าราชการท่ีด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้น าหน่วยงาน มีความส าคัญต่อการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาหากผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความ
เข้มงวด ไม่ปล่อยปละละเลย หน่วยงานนั้นย่อมสร้างปัญหาให้แก่ประชาชนน้อย เห็นได้จากค ากล่าว
ท่ีว่า “หัวไม่กระดิก หางไม่ส่าย” เท่าท่ีผ่านมาผู้บังคับบัญชาบางส่วนมีจิตใจและพฤติกรรมของความ
เป็นเจ้าขุนมูลนาย (Bureaucratic habits) ท าให้ประชาชนไม่มีใครอยากเข้าใกล้เพื่อปรึกษาหารือ
หรือติดต่องานด้วย หรืออาจติดต่อด้วยแต่ขาดความไว้เนื้อเช่ือใจ ไม่สนิทใจ และไม่สบายใจ ผลการ
ปฏิบัติงานท่ีออกมาจึงไม่อาจประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  

๓.๒.๒ ปัญหาท่ีเกิดจากตัวข้าราชการเอง เช่น ข้าราชการปฏิบัติราชการ 
หรืองดเว้นการปฏิบัติราชการ ท่ีท าให้ประชาชนเสียหายหรือเดือดร้อน ปฏิบัติราชการขาด
ประสิทธิภาพ และไม่คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ยึดถือขั้นตอนมากเกินความจ าเป็นท าให้ล่าช้า ไม่
อ านวยความสะดวก และไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ขาดการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ ขาดความคิดริเริ่มไม่กล้าตัดสินใจ รวมท้ังค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าประชาชน เป็นต้น  

๔. แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาข้าราชการเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากระบบและ
ตัวข้าราชการข้างต้นนั้น ในท่ีนี้ได้ให้ความส าคัญกับ ๕ เรื่อง ตามล าดับได้แก่   

๔.๑ แนวคิดเกี่ยวกับข้าราชการและประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องอ านาจและการ
แบ่งการใช้อ านาจอธิปไตย กล่าวคือ อ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจสูงสุดท่ีใช้ในการปกครองประเทศ 
เป็นอ านาจท่ีเป็นหนึ่งเดียว เป็นอิสระ และไม่อาจแบ่งแยกได้ ประเทศท่ีมีอ านาจอธิปไตยของตนเอง 
ย่อมแสดงว่าเป็นรัฐหรือประเทศเอกราชอย่างแท้จริง โดยท่ัวไปประเทศท้ังหลายได้แบ่งการใช้อ านาจ
อธิปไตยเป็น ๓ ฝุาย ได้แก่ ฝุายนิติบัญญัติคือ รัฐสภา ฝุายบริหารคือ คณะรัฐมนตรี และฝุายตุลาการ
คือ ศาล เนื่องจากอ านาจอธิปไตยมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมกิจกรรมของประเทศมากมาย และ
เป็นอ านาจอธิปไตย มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมกิจกรรมของประเทศมากมาย และเป็นอ านาจ
สูงสุดของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน จึงต้องการให้แต่ละฝุายหรือองค์กรท่ีใช้อ านาจอธิปไตยแต่
ละฝุายได้ควบคุม ตรวจสอบ และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน (Check and balance) 

๔.๒ แนวทางการอ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนของ
ข้าราชการ ข้าราชการสมควรท่ีจะได้ทราบและเข้าใจแนวทางการอ านวยความสะดวกและการ
ให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) หรือกฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ หรือได้เปิดโอกาสไว้เฉพาะท่ีส าคัญมี ๗ ขอ ดังนี้ ๑) ยึดถือประชาชนหรือผลประโยชน์
ของประชาชนส่วนรวมเป็นเปูาหมายหลัก โดยแสดงเจตนารมณ์หรือเน้นเตือนว่า หน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งรวมท้ังข้าราชการมีหน้าท่ีอ านวยความสะดวก และให้บริการท่ีตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ๒) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน



 
๖๗ 

 

เพิ่มข้ึน เป็นส่ิงจ าเป็นเพราะประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ในเวลาเดียวกันย่อมแสดงให้เห็นว่า
ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีสูงขึ้น ๓) กระจายการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนให้กว้างขวางท่ัวถึง และใกล้ชิดประชานมากขึ้น ในอดีตการให้บริการ
สาธารณะกระจุกตัวอยู่ในพื้นท่ีหรือบางจังหวัด ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้จ านวนประชาชนท่ีได้รับ
ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะและเกิดความเป็นธรรมในสังคม
เพิ่มมากขึ้น ๔) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นงานกว้างขวาง ล าพังภาครัฐไม่อาจด าเนินงานให้
ส าเร็จได้ง่าย ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนด้วย โดยภาคเอกชนอาจเป็นบริษัท ห้างร้าน หรือ
หน่วยงานท่ีไม่ได้สังกัดภาครัฐ (Non-Governmental Organization หรือ NGO.) เช่น สมาคม หรือ
มูลนิธิ ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศก็ได้ ๕) สนับสนุนและปกปูองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และสร้างความเป็นธรรมในสังคมเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานของรัฐและข้า ราชการท้ังใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ไม่อาจละเลยหลักการนี้ได้ ๖) สนับสนุนช่วยเหลือคนยากจน
และผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น การอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนไม่อาจเน้นไปท่ีผู้รับบริการ
ท่ีมีสภาพปกติเท่านั้น แต่ควรให้ความส าคัญกับผู้รับบริการท่ียากจน ผู้ด้อยโอกาส สตรี เด็ก คนชรา 
และคนพิการเพิ่มมากขึ้นด้วย พร้อมกันนั้นควรสนับสนุนให้ ผู้ด้อยโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้ามา
เป็นตัวแทนมากขึ้น เพื่อแสดงถึงปัญหาและความต้องการให้ปรากฏและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรง
ประเด็น เช่น การเข้าเป็นตัวแทนในการออกกฎหมาย หรือเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการของ
หน่วยงานภาครัฐ  ๗) การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) มาตรา ๗๐ วรรคสอง ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ในการปฏิบัติหน้าท่ี และในการ
ปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน ข้าราชการต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง การวางตัวเป็น
กลางทางการเมืองของข้าราชการประจ า หมายถึง การกระท าของข้าราชการท่ีไม่ฝักใฝุพรรคการเมือง
ฝุายใด การไม่น าเวลาปฏิบัติราชการไปใช้เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใด เป็นต้น  

๔.๓ แนวทางการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ ผู้น ารัฐบาล นักการเมืองท่ี
รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชา บุคคล รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรด าเนินการพัฒนาจริยธรรมของ
ข้าราชการ รวม ๘ เรื่อง พร้อมกันไป ดังนี้  

๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนใน
การควบคุม ตรวจสอบจริยธรรมของข้าราชการเพิ่มมากขึ้น สาเหตุส าคัญของการประพฤติมิชอบในวง
ราชการมาจากข้าราชการบางส่วนขาดจริยธรรมซึ่งอาจเรียกว่า จิตใจ จิตส านึก จิตวิญญาณ และ
อุดมการณ์ก็ได้ โดยจริยธรรมมีส่วนส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมหรือการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ซึ่ง
รวมท้ังการกระท าหรืองดเว้นการกระท าการใด ๆ ตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการ อันส่งผลกระทบ
ถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม 
พร้อมกับการควบคุมตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐไม่อาจด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
อาจเนื่องจากเป็นพวกเดียวกัน สีเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนา หรือสนับสนุนให้
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเช่น ประชาชน สถาบันการศึกษา องค์การศึกษา องค์การเอกชน และ
ส่ือมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมและจริยธรรมของข้าราชการเพิ่มมากข้ึน  



 
๖๘ 

 

๒) สนับสนุนให้ด าเนินคดีและลงโทษข้าราชการท่ีประพฤติมิชอบตาม
บทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เข้มงวด และรวดเร็ว โดยด าเนินการกับข้าราชการทุกระดับ 
การสนับสนุนเช่นนี้จะมีส่วนปูองกันมิให้ข้าราชการคิดและปฏิบัติราชการในทางมิชอบ เพราะกลัวเกรง
ว่าจะต้องถูกลงโทษ  

๓) ต่อต้านหรือไม่สนับสนุนค่านิยมของข้าราชการไทยท่ีมีอยู่แล้วในสังคม 
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ในเวลาเดียวกันควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เผยแพร่ สร้าง 
และปลูกฝังค่านิยมท่ีส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ตัวอย่างค่านิยมของข้าราชการท่ีมีอยู่แล้วในสังคม
และเป็นอุปสรรต่อการพัฒนาประเทศ เช่น ค่านิยมของการใช้อ านาจหน้าท่ีในทางมิชอบ ค่านิยมท่ี
ยึดถือระบบพวกพ้องในทางมิชอบ ค่านิยมท่ีต้องการเป็นเจ้าคนนายคน ค่านิยมในการประจบสอพลอ 
ค่านิยมท่ีชอบความสะดวกสบายและเกียจคร้าน ค่านิยมแบบปัจเจกนิยม และค่านิยมในความเป็น
อนุรักษ์นิยม และส่งเสริมค่านิยมต่อการพัฒนาประเทศชาติ เช่น ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต 
ค่านิยมในระบบคุณธรรม ค่านิยมในหลักประชาธิปไตย ค่านิยมท่ียึดถือหลักการมากกว่าบุคคล 
ค่านิยมในในความประหยัดและขยัน ค่านิยมของการรวมกลุ่ม และค่านิยมในระเบียบวินัย 

๔) ผู้บังคับบัญชาควรประพฤติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติราชการ 
โดยใช้วิชาความรู้และประสบการณ์ในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ส าหรับการประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างท่ีดีของผู้บังคับบัญชา เช่น เป็นคนสุจริต และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริต
อย่างเด็ดขาด โดยควรละความช่ัวหรือบริหารจัดการ หรือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
พยายามแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เช่น หนึ่ง ไม่เรียกร้องหรือรับทรัพย์สินเงินทอง รับ
ส่วย รับผลประโยชน์ตอบแทนในทางมิชอบ ไม่ปกปูองคุ้มครองช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีทุจริต สอง 
เสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม สาม ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างภาคภูมิ 
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและมีจรรยาบรรณ โดยควรระลึกและปฏิบัติในลักษณะท่ีว่าเกียรติมาก่อน (Honor 
comes first) เงิน หรือประโยชน์ในทางมิชอบ สี มีไมตรีจิต (Courtesy) ซึ่งครอบคลุมถึงการมี
มารยาท ความสุภาพ ความเอื้อเฟื้อ มีอัธยาศัย และมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ห้า ท าตัวให้เป็นท่ียอมรับ 
(Courtesy) หรือให้ได้รับความศรัทธาจากประชาชน หก เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับและรู้จักพอ เจ็ด 
สนับสนุนและยกย่องคนดี พร้อมท้ังด าเนินการกับคนไม่ดี เช่น ไม่ยกย่อง นินทา และประณาม แปด มี
ความเป็นผู้เช่ียวชาญและน าหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ และในการประพฤติตัว
เป็นแบบอย่างท่ีดี เก้า ปฏิบัติราชการในลักษณะท่ีแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ซึ่ง
หมายถึง รู้จริง มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และสามารถปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงและชัดเจน สิบ มิใช่เป็นเพียงผู้น าในการบริหารงานเท่านั้น แต่
ควรเป็นผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าสูง กล้าท่ีจะเป็นผู้น า และกล้าท่ีจะตัดสินใจพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อความท่ีว่า A leader without leadership is not a 
leader. 

๕) สนับสนุนให้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยควรบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) และฉบับต่อ ๆ ไป พร้อมกับน าไปยึดถือปฏิบัติจริงอย่างจริงจังต่อเนื่อง
และพร้อมเพรียงกัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ หนึ่ง การด าเนินการ ในทาง



 
๖๙ 

 

สายกลางท่ีอยู่บนพื้นฐานความพอดีเน้นการพึ่งตนเองขณะเดียวกันให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ สอง 
ความพอเพียงท่ีเน้นการผลิตและบริโภคอยู่บนความพอประมาณมีเหตุผล สาม ความสมดุลและการ
พัฒนาท่ียั่งยืนเป็นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม มีสมดุลระหว่างกระแสการแข่งขันจากโลกาภิวัตน์ 
และกระแสท้องถิ่นนิยม มีความหลากหลายในโครงสร้างการผลิต มีการใช้ ทุนท่ีมีอยู่ในสังคมให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และ วิถีชีวิตท่ีดีงาม ส่ี การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรในการเตรียมความพร้อม รู้เท่าทันต่อ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว มีการตัดสินใจอย่างมีเหตุมี
ผล มีความ เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน ห้า การเสริมสร้างจิตใจคน และพัฒนาคนในชาติให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความเพียรอดทน และรอบคอบ 

งานตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” พระราชทานแนวปรัชญา แก่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒๑๓๒ หลักในการ
ครองงาน ๔ ด้าน คือ ๑) โปร่งใส การปฏิบัติงานด้วยความสุจริต เท่ียงตรง พร้อมกับการตรวจสอบใน
ทุกกระบวนการ มีความเข้มแข็งและสร้างเกราะก าบังให้ตนเอง เพื่อยืนหยัดต่อสู้กับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทุกรณี ๒) เป็นธรรม การปฏิบัติด้วยความเสมอภาค เพื่อสร้างความอุ่นใจและเป็นท่ี
พึ่งแก่ประชาชน รวมถึงการหลีกเล่ียงและต่อต้านส่ิงไม่ดีท้ังปวง เพื่อรักษาความชอบธรรมในสังคม ๓) 
ประหยัด การใช้จ่ายอย่างพอดีตัว ไม่สร้างหนี้ สินเกินความจ าเป็น รู้ จักอดออมและแบ่งปัน ไม่
ทะเยอทะยานฟุูงเฟูอเกินตัว มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ีดี ท้ังกับทรัพย์สินของทางราชการ และ
ทรัพย์สินส่วนตัว และ ๔) ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานท่ีค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีประโยชน์
สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนเป็นหลักชัย 

๖) ส่งเสริมให้น าการบริหารราชการตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้ แนวทางดังกล่าวนี้ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องบริหาร 
ราชการโดยยึดหลักการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดีท่ีประกอบด้วย ๖ หลัก ได้แก่ นิติธรรม (Rule of 
law) หลักคุณธรรม (Ethics) หลักความมีส่วนร่วม(Participation) หลักความรับผิดชอบ 
(Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency)  และหลักความคุ้มค่า (Value for money) 
กล่าวได้ว่า แม้จะมีกระบวนการปฏิบัติราชการท่ีประกอบด้วยกี่ขั้นตอนก็ตาม ถ้าในแต่ละขั้นตอนไม่
ยึดถือกฎระเบียบหรือตัวบทกฎหมาย ขาดคุณธรรม ขาดความซื่อสัตย์สุจริต ขาดความโปร่งใส่ หรือไม่
เปิดโอกาสให้มีการควบคุมตรวจสอบท้ังจากภายในและภายนอก รวมท้ังขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ขาดความรับผิดชอบในการด าเนินงาน และขาดความคุ้มค่าในการด าเนินงานในบางกรณี
แล้ว กระบวนการปฏิบัติราชการนั้นจะไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 

๗) สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร หรือแกนน าในการปฏิบัติ ราชการ
น าหลักทศพิธราชธรรมมาปรับใช้ ทศพิธราชธรรมเป็นหลักท่ีนักบริหารและสามัญชน สามารถน ามา
ปรับใช้ได้ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ หนึ่ง ทาน คือ การให้นอกเหนือจากการบริจาคเป็นทรัพย์สินหรือ
                                                             

๑๓๒ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พุทธศักราช ๒๕๕๐, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๐), บทน า. 



 
๗๐ 

 

ส่ิงของแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ตกทุกข์ได้ยาก แล้วอาจจะให้น้ าใจแก่ผู้อื่นได้ด้วย สอง ศีล คือ 
ความประพฤติท่ีดีงาม ตามหลักศาสนาของแต่ละคน เป็นต้นว่า ยึดถือศีล ๕ ตามหลักพระพุทธศาสนา 
สาม บริจาค คือ ความเสียสละ หมายถึง การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขหรือประโยชน์ของ 
ส่วนรวม ส่ี ความซื่อตรง คือ การด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าท่ีการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้า 
ความอ่อนโยน คือ ความสภาพอ่อนโยน มีอัธยาศัยไมตรีไมเย่อหยิ่งถือตัวและไม่ยึดติดกับระบบเจ้าขุน 
มูลนาย คนท่ัวไปก็จะต้อนรับเพราะอยู่ใกล้แล้วสบายใจ หก ความเพียร คือ หลักธรรมท่ีสอนให้ไม่ย่อ
ท้อแต่ให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความมุมานะ ฝุาฟันอุปสรรคท้ังหลายจนประสบความส า เร็จ เจ็ด 
ความไม่โกรธ คือ การไม่โมโหหรือโกรธง่าย ถึงแม้ในหลายสถานการณ์จะท าได้ยาก แปด ความไม่
เบียดเบียน คือ การไม่บีบค้ันกดดันผู้อื่นรวมท้ังการไม่ใช้อ านาจไปบังคับ หรือหาเหตุกล่ันแกล้งผู้อื่น
ด้วย เก้า ความอดทน หรือขันติ คือ การทนต่อความยากล าบาก ไม่ท้อถอย และ ไม่หมดก าลังกาย
ก าลังใจท่ีจะด าเนินชีวิต สิบ ความเท่ียงธรรม คือ ความยุติธรรม ความถูกต้อง ความหนักแน่น ไม่เอน
เอียงหวั่นไหวด้วยค าพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใด 

๘) สนับสนุนให้หน่วยงานท้ังหลายรวมท้ังประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการของข้าราชการด้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการใน
ลักษณะเป็นเครือข่าย ซึ่งหมายถึงหน่วยงานและประชาชนควรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นชุมนเป็น
องค์การในพื้นท่ีทุกระดับ โดยมีเปูาหมายและกิจกรรมเช่ือมโยงกันและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีนั้น ท้ังนี้ต้องเป็นไปในทิศทางท่ีเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมด้วย จึงจ าเป็นยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ โดย
รัฐบาล หน่วยงาน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาข้าราชการ ดังนี้คือ ๑) ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ๒) แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ๓) หลักทศพิธราชธรรม และ ๔) 
หน่วยงานและประชาชนควรควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการด้านจริยธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น โดยด าเนินงานในลักษณะท่ีเป็นเครือข่าย๑๓๓ 

อิทธิพลท่ีเป็นผลต่อการเกิดคุณธรรมและจริยธรรมในประเทศไทยซึ่งเริ่มมีขึ้นในสมัย
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นรากฐานของแหล่งคุณธรรมจริยธรรม๑๓๔ ซึ่ง
สามารถน ามาอธิบายได้ ดังนี้  

๑.  อิทธิพลของค าสาบานกฎหมาย ระเบียบและวินัย หลักจริยธรรม ท่ีได้จากค าสาบาน
ถือเป็นราชประเพณีท่ีผู้บริหารบ้านเมืองต้องกระท า นอกจากกฎหมายท่ีระบุไว้เป็นจริยธรรมหรือวินัย
ของผู้ปฏิบัติงาน การให้ค าสาบานจึงเป็นการก าหนดพฤติกรรมท่ีเป็นคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเงื่อนไข
ผูกมัดด้วยวาจาท่ีเช่ือมโยงกับความศักด์ิของพิธีกรรม  ซึ่งท าให้เกิดเป็นข้อก าหนดแนวทางความ
ประพฤติซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นตัวก ากับอยู่ด้วยและอาจกลายมาเป็นกฎเกณฑ์ในท่ีสุด   

                                                             
๑๓๓ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, “ปรัชญาการเปนขาราชการ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติราชการ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.mgmtsci.stou.ac.th/.../การพัฒนาจริยธรรมของ
ข้าราชการ, [๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘]. 

๑๓๓ สุภัททา ปิณฑะแพทย์, พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาคน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎ   
สวนสุนันทา, ๒๕๔๒), หน้า ๒๑-๒๒. 

 



 
๗๑ 

 

ส่วนในเรื่องของกฎหมายปัจจุบัน นักบริหารต้องค านึงถึงหลักกฎหมายอย่างเป็นธรรม
กฎหมายบ้านเมืองเป็นตัวก าหนดคุณธรรมและจริยธรรมในด้านการกระท าต่อกันในการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ  เพื่อขจัดความขัดแย้งระหว่างประชาชนในประเทศนั้น ๆ ประชาชนจ าเป็น
จะต้องเรียนรู้และต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเป็นเป็นกฎหมายส าหรับประชาชนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันซึ่งเป็นเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม  ดวงเดือน พันธุนาวิน (๒๕๓๘) 
พบว่า การท่ีบุคคลรู้ว่าอะไรดีอะไรเหมาะสมและส าคัญนั้นไม่เพียงพอ  ท่ีจะท าให้เขามีพฤติกรรม
ตามนั้นได้เพราะคนท่ีท าผิดกฎหมาย  เช่น ไปลักทรัพย์หรือท าร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ได้ท าไปเพราะ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่ท าไปท้ัง ๆ ท่ีรู้ว่าผิด เพราะหลังจากท่ีกระท าลงไปแล้วก็จะหลบหนีซ่อนตัวเพราะ
กลัวถูกจับมาลงโทษนั่นเอง  นักบริหารก็เช่นกัน เมื่อรู้ตัวว่ากระท าผิดมักจะรู้แก่ใจและมักจะแสดง
พฤติกรรมอื่น ๆ เพื่อกลบเกล่ือน      

๒. อิทธิพลของศาสนา ทุกศาสนาย่อมมีค าส่ังสอนเป็นศีลและธรรมให้บุคคลผู้นับถือและ
ศรัทธาให้การยอมรับและเช่ือฟัง พร้อมท่ีจะปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไง ดังเช่น พุทธศาสนาซึ่งเป็น
ศาสนาประจ าชาติของประเทศไทย ได้กล่าวแถลงธรรมในการบริหารจัดการและการปกครองแผ่นดิน
ของพระมหากษัตริย์ อันได้แก่ ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ และราชวสดีธรรม    
เป็นต้น ธรรมเหล่านี้อันท่ีจริ งแล้วเป็นหลักธรรมท่ีข้าราชการ  ผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพ
ต่าง ๆ ควรยึดถือปฏิบัติตามด้วย 

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา๑๓๕ (Organization for Economic 
Co-operation and Development : OECD) เป็นองค์กรท่ีเป็นกระบอกเสียงส าคัญในการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในภาครัฐ โดยสนับสนุนให้ภาครัฐวางแผนและด าเนินนโยบายการก าหนด
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมจริยธรรมสมัยใหม่ตามโครงสร้างทางจริยธรรมพื้นฐาน  (The Ethics 
Infrastructure) ใน ๓ มิติ ได้แก่ 

๑. การวางรากฐานและการส่ือสารค่านิยมหลักและมาตรฐานจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ 
เพื่อจัดท าแนวทางท่ีชัดเจนและค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาทางจริยธรรม  การก าหนดค่านิยมหลัก
และมาตรฐานจริยธรรมท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคัญในการก าหนดความคาดหวัง
ทางจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ โดยประเทศในกลุ่ม OECD ต่างมีมาตรฐานจริยธรรมท่ีละเอียดชัดเจน
ส าหรับข้าราชการในสถานการณ์ท่ีอาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบโดยประกอบด้วย 

๑.๑ มาตรฐานจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลทางราชการและข้อมูลท่ีเป็น
สาธารณะ  

๑.๒ การรับของขวัญของก านัลหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ  
๑.๓ มาตรฐานการท างานในกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในภาคเอกชน 

นอกจากนี้ ประเทศในกลุ่ม OECD ยังมีการใช้แนวทางเพิ่มเติมส าหรับกลุ่มงานหรือสาย
อาชีพท่ีมีความเส่ียงเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์สูง  เช่น เจ้าหน้าท่ีทางกฎหมายและทางด้าน
ภาษี เป็นต้น 
                                                             

๑๓๕ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ., คู่มือการพัฒนาและ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ส าหรับคณะกรรมการจริยธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 
๒, (นนทบุรี : กลุ่มโรงพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ก.พ., ๒๕๕๔), บทน า. 



 
๗๒ 

 

ประเทศในกลุ่ม OECD จะน ามาตรฐานทางจริยธรรมมาปรับปรุงและทบทวนอยู่เสมอ 
ร่วมกับสหภาพแรงงานและองค์กรหรือสมาคมท่ีเช่ียวชาญ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และในบาง
ประเทศมีการท าประชาพิจารณ์เพื่อยกระดับความมีส่วนร่วมของประชาชนและข้าราชการ  ท้ังนี้ 
เพื่อให้การน าไปปฏิบัติจริงเป็นท่ียอมรับและประสบผลส าเร็จมากขึ้นประเทศในกลุ่ม OECD ใช้การ
ฝึกอบรมในการส่ือสารค่านิยมหลักและมาตรฐานจริยธรรมแก่ข้าราชการ  โดยเน้นความส าคัญและ
ช้ีให้เห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรม และฝึกอบรมทักษะการรับมือกับสถานการณ์ท่ี
ล่อแหลมต่อการประพฤติมิชอบ ท้ังการฝึกอบรมพิเศษ การฝึกอบรมหน้างาน และการใช้เทคโนโลยีใน
การเผยแพร่ข้อมูลค่านิยมหลักและมาตรฐานจริยธรรมและฝึกอบรมผ่านทาง  Internet และการใช้ 
Interactive CD-ROMs นอกจากนี้ ข้าราชการสามารถขอค าแนะน าจากหน่วยงาน/คณะกรรมการ
พิเศษท่ีต้ังขึ้นเพื่อการให้ค าแนะน าท่ีเป็นกลางมากท่ีสุด และหลายประเทศได้มุ่งความส าคัญไปท่ีการ
คัดเลือกข้าราชการเข้าใหม่ โดยการเสริมสร้างค่านิยมและจริยธรรมต้ังแต่แรกเข้า และบางประเทศมี
การรวมเอามาตรฐานจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้างอีกด้วย 

๒. การส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมโดยการปูองกันสถานการณ์ท่ีจะน าไปสู่ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการให้รางวัลแก่พฤติกรรมจริยธรรม โดยสนับสนุนความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงาน การส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมด้วยการปูองกันสถานการณ์ท่ีจะน าไปสู่ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เป็นส่ิงท่ีต้องปรากฏในสภาพแวดล้อมของการท างานทุกวัน โดยการส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสในการท างานจากการก าหนดมาตรฐานการท างาน  การให้เหตุผลในการตัดสินใจ และ
การระบุเหตุการณ์ท่ีจะน ามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ การส่งเสริมจริยธรรมควรให้
ความส าคัญกับการคัดเลือกข้าราชการและการเล่ือนต าแหน่งโดยเฉพาะต าแหน่งในระดับสูง 

๓. ติดตามและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางและค าแนะน าตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้
และด าเนินการตรวจสอบและลงโทษพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้อง การติดตามและรายงานการปฏิบัติตาม
แนวทางมาตรฐานจริยธรรมสามารถท าได้โดยใช้การตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้ และ
การตรวจสอบจากภายนอกท่ีเป็นกลาง และมีอ านาจการตัดสินใจอิสระ นอกจากนี้ การรายงานการ
ประพฤติมิชอบต้องมีกฎหมายการคุ้มครองรองรับด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุนและปูองกันการประพฤติ
มิชอบอีกทางหนึ่ง การก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ประพฤติมิชอบเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานและ 
ผู้ตรวจสอบจากภายนอกท่ีต้องร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริง และก าหนดกรอบและกระบวน 
การท่ีเหมาะสมทันเวลา และยุติธรรมแก่ทุกฝุาย 

แนวทางเพื่อส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการในการปฏิบัติราชการ๑๓๖ ดังนี้ 
๑. ควรปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบแก่เยาวชน โดยเริ่มต้ังแต่การส่ังสอนอบรมท่ีบ้าน 

การศึกษาเล่าเรียนท่ีโรงเรียนระดับต้นจนถึงระดับสูงเป็นล าดับ ความรับผิดชอบดังกล่าวนี้รวมถึง
ความรับผิดชอบในหน้าท่ีส่วนของตนท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติจัดท า และความรับผิดชอบใน
ลักษณะมีความผูกพันกับส่วนรวม เห็นความส าคัญของเรื่องส่วนรวม เคร่งครัดต่อการรักษาระเบียบ
แบบแผนเพื่อความสงบสุขของสมาชิกทุกคนในสังคม ท้ังนี้ต้องปลูกฝังจนเกิดมีคุณค่านิยม (Value) ว่า

                                                             
๑๓๖

 เพ็ญศรี วายวานนท์, จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์, ๒๕๒๘), หน้า ๑๖-๑๙. 



 
๗๓ 

 

ถ้าหากผู้ใดกระท าการเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวม ก็จะได้รับผลท่ีไม่เป็นมงคลแก่ตน และเป็นท่ีน่ า
รังเกียจเหยียดหยามของสังคม 

๒. ควรส่งเสริมการศึกษาและการให้ความรู้ในเรื่องบริการสาธารณะ บทบาทของ
หน่วยงานและข้าราชการในงานสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล ประชาชน และองค์การธุรกิจ
เอกชน ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ การศึกษาเช่นนี้
ย่อมมีคุณค่า ในการศึกษาทุกสาขาวิชา ต่อประชาชนท่ัวไป และแม้แต่ต่อข้าราชการเองด้วย 

๓. ในส่วนความสัมพันธ์ของข้าราชการกับประชาชน  ควรสร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีให้ 
บังเกิดขึ้นให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ โดยเฉพาะระหว่างประชาชนกับข้าราชการท่ีท าหน้าท่ีติด ต่อ
โดยตรงกับราษฎรในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขด้วยแล้ว ยิ่งควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 
สัมพันธภาพพึ่งพาอาศัยและความเคารพซึ่งกันและกันในระดับท่ีเท่าเทียมกันด้วย ท้ังนี้อาจส่งเสริมได้
ทางหนึ่งด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมงานกับทางราชการได้อย่างกว้างขวาง เช่น การเข้า
ร่วมเป็นกรรมการของทางราชการเพื่อปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. ให้ความคุ้มครองและเปิดโอกาสให้ราษฎรร้องเรียนได้เต็มท่ี เมื่อได้รับความเดือดร้อน 
ความไม่เป็นธรรม อันจะเป็นการท้วงติง ถ่วงยั้งการใช้อ านาจท่ีไม่เหมาะสม ผลของการสร้างความ
เดือดร้อน ความไม่เป็นธรรมเช่นนั้น ก็ควรให้ประกาศเปิดเผยรู้ท่ัวกัน ให้ผู้กระท าความผิดหวั่นเกรง
จริงจัง แต่ในเวลาเดียวกันก็จะต้องให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมแก่ข้าราชการผู้บริสุทธิ์ โดยมี
การลงโทษผู้ท่ีกล่ันแกล้งกล่าวหาด้วยเช่นเดียวกัน 

๕. ให้ความร่วมมือแก่ส่ือมวลชน เพื่อการส่ือข้อความสู่ประชาชนให้ได้ทราบแผนงาน การ
จัดหน่วยงาน และผลงานท่ีกระทรวง ทบวง กรม จัดท าส าเร็จ เป็นการให้ข้อมูลให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับงานของส่วนรวม มิใช่เป็นเพียงการแถลงข่าวพิธีการต่าง ๆ เท่านั้น การกระท า
ดังกล่าวจะต้องมุ่งหวังให้เป็นวิถีทางช่วยส่งเสริมทัศนคติท่ียอมรับนับถือบทบาทของข้าราชการใน
ฐานะเป็นตัวแทนและเป็นผู้ตีความเจตจ านงของประชาชนท่ัวไป ตลอดจนเพิ่มความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันระหว่าง ข้าราชการและประชาชน 

๖. ประกาศเกียรติคุณข้าราชการท่ีท างานดีเด่นท่ีปฏิบัติภาระรับผิดชอบต่อส่วนรวมจน
เป็นตัวอย่างท่ีดี สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญให้เป็นท่ีปรากฏรู้ท่ัวกันในหมู่ข้าราชการและ
ประชาชนท่ัวไป ยิ่งกว่านั้นการยอมรับนับถือของประชาชนโดยผ่านองค์การของประชาชน เช่น 
สมาคม มูลนิธิ มหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยการให้รางวัล ให้ปริญญากิตติมศักด์ิ การประกาศเกียรติคุณ 
การให้เกียรติ เป็นกรรมการ หรือผู้แทนเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีควรส่งเสริมสนับสนุน แต่ท้ังนี้ก็ควรจะได้มีการ
พิจารณาเลือก เฟูนกันอย่างจริงจังด้วย 

๗. ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของข้าราชการให้ด ารงชีพอยู่ได้ดีพอสมควร ไม่อัตคัดขาด
แคลน จนกระท่ัวไม่สามารถรักษาเกียรติศักด์ิของการเป็นข้าราชการไว้ได้ และมิให้ต่ าต้อยน้อยหน้า
กว่าการประกอบอาชีพอื่น ๆ จนเห็นได้ชัด ส่วนปัญหาเกี่ยวกับการหางบประมาณมาส่งเสริมในเรื่องนี้
ย่อมหามาได้ หากจะมีการลดจ านวนข้าราชการท่ีไม่อุทิศตัวให้กับราชการกันอย่างจริงจัง และมีการ 
ควบคุมกันอย่างเคร่งครัดมิให้ทรัพย์สินของทางราชการเกิดการรั่วไหลหรือเสียหาย 

๘. ส่งเสริมให้มีองค์กร สมาคมข้าราชการ เพื่อเป็นหน่วยกลางในการสนับสนุนวิชาการใน
สาขาอาชีพต่าง ๆ และเป็นหน่วยซึ่งเป็นตัวแทนข้าราชการหมู่มากในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ ท่ี



 
๗๔ 

 

จะรักษาผลประโยชน์แทนข้าราชการ ตลอดจนเป็นหน่วยช่วยรักษาและส่งเสริมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในแต่ละอาชีพด้วย 

๙. เปิดโอกาสให้ข้าราชการได้มีสิทธิเสรีภาพในการออกความคิดริเริ่มในการแสดงความ
คิดเห็นอันจะมีส่วนช่วยปรับปรุงงาน ท้ังนี้หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาระดับสูงจะต้อง มีใจกว้าง 
แทนท่ีจะยอมรับว่าการท างานทุกอย่างนั้นมีโอกาสปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้เสมอ และผู้ท่ีท างาน
ร่วมกันอาจมองเห็นปัญหาข้อบกพร่องในแง่มุมต่าง ๆ กัน การให้โอกาสเช่นนี้นอกจากจะได้ประโยชน์ 
แก่ราชการแล้ว ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเองจะมีก าลังใจและมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
มาก อันจะน าไปสู่การรักษาเกียรติยศช่ือเสียงของตนอยู่เสมอ 

๑๐. ถือหลักการรักษาวินัยเคร่งครัด หมายความว่า เมื่อมีการท าความผิดในราชการ
จะต้องมีการตัดสินอย่างเป็นธรรม และผู้กระท าผิดจะต้องได้รับโทษจริงจัง หากจะมีการปรานี
ลดหย่อนและโทษให้บ้างก็ควรจะเลือกพิจารณาเฉพาะผู้ท่ีเคยประกอบคุณงามความดีเป็นอย่างมาก  
มาก่อนเท่านั้น และควรเป็นกรณีท่ีเป็นคนผิดพลาดไปโดยมิได้มีเจตนา 

๑๑. ขจัดความเหล่ือมล้ าในหมู่ข้าราชการด้วยกันให้ลดน้อยลง การท่ีข้าราชการบาง
ประเภทหรือบางหน่วยงานมีสภาพการท างานและผลประโยชน์ท่ีดีกว่ า หรือพิเศษกว่าราชการ
ประเภทอื่น หรือหน่วยงานอื่นมากนั้น ย่อมท าให้พวกหลังมีความรู้สึกในทางไม่ดีและอาจกระท าตาม
อย่างเพื่อให้เท่าเทียมกัน นอกจากจะเป็นการหันเหจากจริยธรรมในการปฏิบัติราชการแล้ว            
ยังก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีกันในหมู่ราชการได้ด้วย 

๑๒. ยึดมั่นในหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล เริ่มต้ังแต่การรับคนเข้ารับราชการ 
การมอบหมายให้ท างาน การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง และการปกครอง
บังคับบัญชาโดยท่ัวไป ท้ังนี้เพื่อให้ข้าราชการยึดมั่นในหลักการความเป็นธรรม นิยมความรู้ทาง
วิชาการและเป็นการเพิ่มพูนสมรรถภาพในการท างานและสร้างเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

กระแสการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นผู้ประกอบการรัฐกิจให้
คุณค่า ความส าคัญต่อความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการด าเนินการ ท าให้เกิดข้อ
เรียกร้องในการสร้างความสมดุล โดยเฉพาะการวางหลักปฏิบัติ การฝึกอบรมและกระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ค านึงถึงปัจจัยเกีย่วกับการมีศักด์ิศรี(Integrity) และจริยธรรม เพื่อมุ่งสู่การสร้าง
ความเป็นองค์การท่ีมีจริยธรรมสูง (Higly ethical organization) 

Menzel๑๓๗ ประธานสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ให้แนวทางสร้าง
องค์การท่ีมีศักด์ิศรีและจริยธรรม กล่าวว่า เมื่อใครก็ตามท่ีได้มีโอกาสเข้าไปท างานในองค์การท่ีดี
พร้อมเช่นนี้ ย่อมส่งผลให้ผู้นั้นมีพลัง มีความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติงาน อีกท้ังมีแรงจูงใจท่ีจะผลักดัน
ให้พวกเขาทุ่มเทท างานอย่างเต็มสติก าลังความสามารถเพื่อองค์กรของตัวเอง การวิเคราะห์
องค์ประกอบพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อน ามาสังเคราะห์เป็นเครื่องมือท่ีจะน ามาใช้กับองค์การควรเลือกใช้
เครื่องมือทีละชนิดอย่างมีวิจารณญาณ แล้วพิจารณาว่าอย่างเหมาะสมกับองค์การแล้วพัฒนา
เครื่องมืออื่น ๆ ต่อไป เพราะเครื่องมือแต่ละชนิดต่างมีท้ังจุดอ่อนและจุดแข็ง พร้อมกันนี้ ได้น าเสนอ
เครื่องมือส าหรับสร้างศักดิ์ศรีและจริยธรรมภายในองค์กร ปรากฏดังภาพต่อไปนี้  
                                                             

๑๓๗
 ปานจิต จินดากุล, การสร้างองค์การที่มีศักด์ิศรีและจริยธรรม, เอกสารเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้

เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการหมายเลข ๐๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน ก.พ.ร., ๒๕๔๙), หน้า ๑-๑๒. 



 
๗๕ 

 

 
 

ภาพที่ ๒.๒  เครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างองค์การท่ีมีศักดิ์ศรี๑๓๘  
 

ท้ังนี้องค์การท่ีจะประสบความส าเร็จได้ดังกล่าว จะต้องครอบคลุมในส่ิงต่อไปนี้ 
๑. ผู้น าต้นแบบท่ีดี (Exemplary. Leadership) คือ ผู้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อองค์การและ

การสร้างจริยธรรม จะต้องปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีตนเองจะต้องท าในส่ิงท่ีตนได้พูดอย่างเคร่งครัด  

๒. การฝึกอบรมจริยธรรม (Ethical. Training) จ าแนกเป็น ๒ แนวทางใหญ่ๆ คือ  
๒.๑ แนวทางเชิงบังคับให้ปฏิบัติตาม (Compliance-based approach) เป็น

เรื่องการวางกฎระเบียบข้อก าหนดในปฏิบัติท่ีว่า ควรท าหรือควรหลีกเล่ียงพฤติกรรมใด มีการ
ตรวจสอบให้ประพฤติปฏิบัติตามท่ีวางไว้และการลงโทษผู้กระท าผิด เพื่อปูองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ  

 ๒.๒ แนวทางเชิงศักด์ิศรี (Integrity-based approach) เป็นการเสริมสร้างขีด
สมรรถนะทางคุณธรรมและพฤติกรรมอันเหมาะสมดีงาม  ต้องการพัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคคลให้ตระหนักถึงวิธีการปฏิบัติสู่การเป็นผู้มีจริยธรรม กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมของการมีส านึกของ
ความรับผิดชอบอย่างจริงจัง ตลอดจนการวางกลไกภายในเพื่อให้ค าแนะน าปรึกษา 

ในการนี้ แต่ละองค์การควรมีการจัดการให้มีการวางโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานทางด้าน
จริยธรรม (Ethics infrastructure) ท่ีเอื้ออ านวยท้ังในด้านของการควบคุม (Control) การช้ีน า 
(Guidance) และการจัดการ (Management) สามารถแสดงภาพดังต่อไปนี้ 

                                                             
๑๓๘ ปานจิต จินดากุล, การสร้างองค์การที่มีศักด์ิศรีและจริยธรรม, เอกสารเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้

เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการหมายเลข ๐๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน ก.พ.ร., ๒๕๔๙), หน้า ๑-๑๒. 

 



 
๗๖ 

 

 
 

ภาพที่ ๒.๓ โครงสร้างปัจจัยพื้นฐานทางด้านจริยธรรม๑๓๙ 

๓. การประมวลจริยธรรมและการปฏิญาณ (Codes & oaths) การปฏิญาณเป็นการ
รวบรวมค าพูด เพื่อแสดงและยืนยันว่าบุคคลนั้นจะท าอะไร มิได้เป็นข้อบังคับตามกฎเกณฑ์แต่ถือเป็น
ข้อพึงปฏิบัติเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรี กลุ่มคนอเมริกาเช่ือว่าการปฏิญาณมีความหมาย มากกว่าการ
ลงนามในเอกสารประมวลจริยธรรมเพราะอย่างน้อยท าให้ทราบว่า บุคลากรของเขามีความต้ังใจจะ
ประพฤติ ตนในแนวทางใด 

๔. การตรวจสอบจริยธรรม (Ethics.audits) การตรวจสอบไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือ
จับผิดแต่ควรเป็นกระบวนการประเมินผลอย่างหนึ่งเพื่อมีความเข้าใจด้านจริยธรรมหรือพฤติกรรมท่ี
สอดคล้อง เพื่อสามารถก าหนดรูปแบบและองค์ประกอบไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีศักด์ิศรีตามความ
ต้องการขององค์การ และไม่ควรเป็นส่ิงท่ีน่ากลัวต่อการหาผู้ต้องการเข้าร่วมด าเนินการอย่างมั่นใจใน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมิใช่ต่อผู้บริหารเท่านั้น แต่ถือว่าเป็นสินทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริม
จริยธรรม เช่น น าไปใช้ประกอบการออกแบบเครื่องมืออื่น ๆ ท่ีใช้สนับสนุนในการเสริมสร้างจริยธรรม 
ในองค์การ หรือเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมด้านจริยธรรมท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

๕. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human.resources. management) เป็นเครื่องมืออีก
ชนิดหนึ่งท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์การด้วยการเช่ือมโยงไว้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากร การว่าจ้าง การพัฒนาบุคลากร การ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเล่ือนต าแหน่ง เป็นต้น 
                                                             

๑๓๙ ปานจิต จินดากุล, การสร้างองค์การที่มีศักด์ิศรีและจริยธรรม เอกสารเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการหมายเลข ๐๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน ก.พ.ร., ๒๕๔๙), หน้า ๑-๑๒. 



 
๗๗ 

 

การพัฒนาจริยธรรม ด้วยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพื่อปลูกฝังจริยธรรม๑๔๐ ไว้ดังนี้ 
๑. ความเข้าใจในขั้นตอนของการพัฒนาจริยธรรมตามระดับอายุเพื่อแสวงหาความจริง

ของคุณค่าตนเองไปสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก 
๒. ความรู้ชัดเจนในระดับของจริยธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาการ

ทางสติปัญญาให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ 
๓. การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม กล่อมเกลาขัดเกลาให้ผู้เรียนซึมซับกฎเกณฑ์ รู้

คุณค่าได้ด้วยตนเองจนเกิดความชัดเจนในความรับผิดชอบช่ัวดี 
๔. การให้ความรู้คู่ขนาน คือ ด้านบวกเพื่อเพิ่มพูนส่งเสริมแจ้งเจริญในความดี กับด้านลบ

เพื่อสังวรระวังเป็นเย่ียงอย่างให้ลดละและเลิก 
๕. การสอนโดยการสร้างศรัทธา เพราะพิสูจน์ผลแห่งความดีได้ด้วยหลักการใช้เหตุผล 
๖. การปลูกฝังจริยธรรมเป็นหน้าท่ีทุกคน เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติท่ีทุกคนด ารงอยู่เป็น

ส านึกอุปนิสัยท่ีสร้างเสริมบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิตท่ีต้องร่วมมือกันในสังคมอย่างแท้จริง 
๗. การน าหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อหล่อหลอมความใฝุประพฤติธรรม 

ศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นเอกลักษณ์ส าคัญของชาติ สืบทอดค่านิยมความเช่ือ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ท่ีควรศึกษาเพื่ออนุรักษ์ลงมือปฏิบัติ และสืบทอดไว้เป็นมรดกของสังคม 

๘. ฝึกการเลือกตัดสินคุณค่า การวิเคราะห์ค่านิยมจากพฤติกรรมท่ีเห็นเด่นชัด เพื่อให้
เข้าใจคุณค่าท้ังภายในเนื้อแท้และการตีค่าจากภายนอก เพื่อให้ผู้ได้รับการปลูกฝังสามารถวิเคราะห์ข้อ
กระทรงจากพฤติกรรมมากยิ่งขึ้น จนถึงระดับขัดเกลาพฤติกรรมของตนเอง และสร้างเสริม
คุณลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ 

ระบบราชการไทยท่ีมีการจัดโครงสร้างตามแบบตะวันตกได้เริ่มมาในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ได้
ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ พระเจ้าน้องยาเธอ ด ารง
ต าแหน่งองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย บริหารราชการแผ่นดินให้ทันสมัยทัดเทียมนานา
อารยประเทศ มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงมาเป็นระยะๆ  โดยเฉพาะพฤติกรรมของข้าราชการไทย ท่ี
ได้รับผลจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยีอย่าง
มาก ส่งผลกระทบต่อแนวคิด ความเช่ือ การประกอบอาชีพ และวิถีชีวิต มีผลต่อการท างานของ
ราชการ ภาพลักษณ์ของระบบราชการดังท่ีกล่าวมานี้ ท าให้มีความจ าเป็นต้องปฏิรูประบบราชการใน
ทุก ๆ ด้านอย่างรีบด่วนเพื่อให้ทันสมัยและตอบสนองประชาชนได้มากขึ้น  

ระบบราชการของไทยได้มีมาควบคู่กับการก่อต้ังประเทศในสมัยกรุงสุโขทัยและได้มี
วิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงมีการเป ล่ียนแปลงทางปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใน พ.ศ. ๒๔๗๕ และได้มีการปฏิรูประบบราชการตลอดมา จนเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) แผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ (มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒) ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

                                                             
๑๔๐

 ประภาศรี สีหอ าไพ, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพ     
มหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๔๒-๔๓. 



 
๗๘ 

 

ส าคัญหลายฉบับท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงองค์การภาครัฐและการบริหาร
บุคลากร 

วิวัฒนาการการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ๑๔๑ 
๑. สมัยสุโขทัย ใช้ระบบครอบครัว (พ่อปกครองลูก) ให้อิสระตามหลักประชาธิปไตย ดังท่ี

ปรากฏในศิลาจารึกว่า “ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ..” 
๒. สมัยกรุงศรีอยุธยา (พระบรมไตรโลกนาถ) พลเมืองมากขึ้น จึงต้องมีรูปแบบการบริหาร

ท่ีชัดเจน โดยแบ่งเป็น ๑) ฝุายทหาร (สมุหกลาโหม) และ ๒) ฝุายพลเรือน (สมุหนายก) นอกจากนี้ยัง
ได้จัดแบ่งการบริหารแบบจตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นา) 

๓. สมัยรัชกาลท่ี ๕ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิรูปการบริหารครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งอันเนื่อง    
มาจากสายพระเนตรอันยาวไกลและเพื่อรองรับการปกครองแบบนานาอารยะประเทศ (ปูองกันการล่า
อาณานิคม) โดยมีการปฏิรูป ดังนี้ยกเลิกจตุสดมภ์ สมุหนายก และสมุหกลาโหม เนื่องจากได้ทรงเสด็จ
ประพาสยุโรป และจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ทรงเห็นว่า ประเทศต้องปรับตัวให้ทันอานารยะ
ประเทศ จึงยกเลิกการบริหารแบบจตุสดมภ์แล้วจัดต้ัง เป็นกระทรวงส่วนกลางต้ังกระทรวง ๑๒ 
กระทรวง แต่ละกระทรวงมีเสนาบดีเป็นเจ้ากระทรวงต่าง ๆ ให้มีศักดิ์เสมอกันท้ัง ๑๒ กระทรวง ได้แก่     

๑) กระทรวงมหาดไทย ดูแลเกี่ยวกับการปกครองหัวเมือง  
๒) กระทรวงกลาโหม ดูแลเกี่ยวกับกิจการทหารและหัวเมืองฝุายใต้ 
๓) กระทรวงการต่างประเทศ ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศ 
๔) กระทรวงวัง ดูแลเกี่ยวกับพระราชวัง 
๕) กระทรวงนครบาล ดูแลเกี่ยวกับกิจการต ารวจและราชทัณฑ์ 
๖) กระทรวงเกษตราธิการ ดูแลเกี่ยวกับการเพาะปลูก ค้าขาย ปุาไม้ เหมืองแร่ 
๗) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ดูแลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร งบประมาณ

แผ่นดิน การคลัง 
๘) กระทรวงยุติธรรม ดูแลเกี่ยวกับการศาล ช าระความท้ังแพ่งและอาญา 
๙) กระทรวงยุทธนาธิการ ดูแลจัดการเกี่ยวกับการทหาร 
๑๐) กระทรวงโยธาธิการ ดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้าง ขุดคลอง ไปรษณีย์ โทรเลข

รถไฟ 
๑๑) กระทรวงธรรมการ ดูแลเกี่ยวกับการศึกษาและศาสนา 
๑๒) กระทรวงมุรธาธิการ ดูแลเกี่ยวกับพระราชลัญจกร พระราชก าหนด

กฎหมายหนังสือราชการ 
ส่วนภูมิภาค ได้ทรงจัดต้ังเขตการปกครองรูปแบบใหม่ ดังนี้  มณฑลเทศาภิบาล (ปัจจุบัน 

คือ กลุ่มจังหวัด มี ๑๘ กลุ่ม) มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครองและในแต่ละมณฑลประกอบด้วย
จังหวัดอ าเภอ (ต้ังตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน) ต าบล หมู่บ้าน (ต้ังตาม พ.ร.บ. 
ลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. ๒๔๕๗) ตามล าดับ โดยประชาชนเลือกต้ังก านันและผู้ใหญ่บ้านเอง     
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นตนเอง โดยจัดต้ังสุขาภิบาลกรุงเทพฯ 
                                                             

๑๔๑ สุรพล กาญจนะจิตรา, การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่กับบทบาทของกระทรวงมหาดไทย, 
วารสารด ารงราชานุภาพ, ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๕) : ๓๓-๓๖. 



 
๗๙ 

 

ในปี ๒๔๔๐ และต้ังสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก คือ ต าบลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ พ.ศ. 
๒๔๔๘ ทรงปูรากฐานการบริหารราชการแก่ราษฎร โดยไม่ทรงหวงอ านาจไว้กับตนเอง 

๔. แผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการไทย (๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) โดยส านักงาน ก.พ. เพราะ
ขณะนั้น ยังไม่มีส านักงาน ก.พ.ร. 

๕. การปฏิรูประบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน รัฐบาลสมัยนั้น เห็นว่าการ
บริหาร งานราชการควรน าเทคนิคของภาคเอกชนมาใช้ มีการจัดสัมมนาโดยส านักงาน ก.พ. เป็น
เจ้าภาพ ๓ ครั้ง และให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการจัดการปฏิรูประบบราชการ อันเป็นท่ีมาของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิรูป
ระบบราชการจนถึงปัจจุบันนี้ 

สภาพปัญหาของระบบราชการไทยก่อนปฏิรูประบบราชการ๑๔๒ 
๑. ความล้าสมัยของระบบรวมท้ังความล่าช้าด้วย เช้าชามเย็นชาม ท าให้ประชาชนไม่ได้

รับบริการที่ดี 
๒. ความย่อหย่อนประสิทธิภาพของระบบ  เป็นระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรม 

การแต่งต้ังโยกย้ายข้ึนกับดุลพินิจมากเกินไป บางครั้งขึน้กับผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ไม่มีการวัดค่า
ผลการปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน และไม่มีผลตอบแทนท่ีสมเหตุสมผล 

๓. ปัญหาคุณภาพของข้าราชการ ผลจากข้อ ๒ ท าให้ข้าราชการไม่ท างาน เอาแต่ประจบ
นาย และไม่ขวนขวายหาความรู้ 

๔. การทุจริตประพฤติมิชอบ  ผลตอบแทนต ่า ท าให้หาช่องทางทุจริต ขาดความภูมิใจใน
เกียรติภูมิความเป็นข้าราชการ (ความเส่ือมของเครื่องราชฯ) 

การบริหารราชการแผ่นดิน นับต้ังแต่สมัยโบราณก็หวังให้การบริหารราชการแผ่นดินมีท้ัง 
๓ อย่างคือ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ถึงแม้ไม่ได้เขียนว่า คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิ
บาลก็ตามแต่จะเขียนเป็นค าอื่น ซึ่งค านั้นจะบอกว่าเป็นการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อท าให้เกิด
ความส าเร็จของเปูาหมายภาครัฐ และเป็นการน าบริการของรัฐลงไปให้กับประชาชนโดยเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐหรือข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือข้าราชการ จะต้องเป็นคนท่ีมีค่านิยมสร้างสรรค์ ซึ่งมี
การศึกษาว่าประชาชนอยากเห็นข้าราชการเป็นอย่างไร ท้ายท่ีสุดได้กล่ันออกมาเป็นกรอบใหญ่ๆ ๕ 
ประการ๑๔๓ คือ 

๑. กล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง (Moral courage) หมายถึง ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 
เสียสละ ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 

๒. มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีท า (Integrity and responsibility) 
หมายถึง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง ๑๐ ทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินและการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลภาครัฐตรงไปตรงมา แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน มีความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 
                                                             

๑๔๒ สุรพล กาญจนะจิตรา, การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่กับบทบาทของกระทรวงมหาดไทย, 
วารสารด ารงราชานุภาพ, ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๕) : ๓๓-๓๖. 

๑๔๓ นายปรีชา วัชราภัย, ทิศทางการบริหารราชการแผ่นดิน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ     
ธรรมาภิบาลภาครัฐ, ด ารงราชานุภาพ, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๐) : ๑-๒๗. 



 
๘๐ 

 

๓. มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency and accountability) หมายถึง
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์การให้มีความโปร่งใส มีวิธีการให้ประชาชนตรวจสอบได้และเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ภายในขอบเขตของกฎหมายกล่าวคือท าอะไรไปแล้ว เมื่อมีการขอดูต้องตอบให้ได้ว่า
ท าไมเป็นอย่างนี้ ท าไมจึงคิดอย่างนี้ 

๔. ไม่เลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination) หมายถึง บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค 
เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ถูกต้อง และปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้ าใจ เมตตา 
เอื้อเฟื้อ 

๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result orientation) หมายถึง ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด 
เกิดผลดีกับหน่วยงาน และส่วนรวมใช้ทรัพยากรของทางราชการให้รัฐบาลได้ก าหนดวาระแห่งชาติ
เรื่องจริยธรรม และธรรมาภิบาลขึ้น โดยมีเปูาประสงค์ท่ีส าคัญ ๒ ประการคือ ๑) ท าอย่างไรจะลด
และปิดโอกาสในการทุจริต ประพฤติมิชอบให้ลดลงให้ได้ ๒) จะต้องสร้างจิตส านึกให้ยึดมั่นใน 
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ กล่าวคือ ให้สร้างจิตส านึกให้เกิดธรรมาภิบาล Core 
Value ของข้าราชการ 

รูปแบบของการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ในอนาคต ส่วนราชการต้องคิดวิธีการเข้าถึง
วัฒนธรรมองค์กรของตนเอง เปูาประสงค์ และวิธีด าเนินการ จะรอให้ส่ังการลงไปคงไม่ได้แล้ว
เพราะฉะนั้นคนท่ีมีความส าคัญของท้ัง ๒ ส่วน คือ  

๑. ผู้บริหารจริยธรรม หรือผู้บริหารที่ดูแลเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเข้ามา
ดูแลในเรื่องนี้  

๒. ศูนย์ราชการใสสะอาดท่ีมีอยู่แล้ว จะต้องมีกรอบภารกิจท่ีชัดเจนว่าจะท าอะไร การท่ี
หน่วยต่าง ๆ จะออกกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมออกมาถามว่าจะมีจริยธรรมหรือไม่  ขอตอบว่าไม่มี
เพราะกฎหมายคือกระดาษ ถ้าปราศจากการปฏิบัติก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นมา แต่ถ้าถามว่าต้องมีกฎหมาย
หรือไม่ ตอบว่าก็น่าจะต้องมี เพื่อท่ีจะเป็นเอกสารหลักฐานท่ีบอกว่าคืออะไรเรื่องแรงกดดันของสังคม 
เป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งสังคมต้องการเห็นส่ิงเหล่านี้ และคิดว่าไม่ใช่แค่สังคมไทย แต่เป็นเรื่องของสังคม
โลก ถ้าไม่ท าอะไรคงอยู่ไม่ได้เพราะโลกมีความเช่ือมโยงกันอีกท้ังจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมและแรง
กดดันท่ีจะส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติชอบ และไม่ละเมิดกฎหมาย 
จรรยาบรรณ และจริยธรรมต่างๆ 

สภาพปัญหาข้างต้น เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีท าให้การบริหารราชการของไทยสมควร
ได้รับการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้เนื่องจากจิตใจหรือจริยธรรมมีสวนส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมดังกลาว 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) มาตรา ๗๗ จึงไดบัญญัติใหรัฐจัดท ามาตฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการท่ีมีสวนเกี่ยว ของกับการบริหารราชการแผนดินไวดังนี้ “มาตรา 
๗๗ รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมืองจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูด ารงต าแหนง 
ทางการเมือง ขาราชการ และพนักงาน หรือลูกจางอื่นของรัฐ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี”๑๔๔ 
                                                             

๑๔๔ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, “ปรัชญาการเป็นขาราชการ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.mgmtsci.stou.ac.th/การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ..., 
[๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘]. 



 
๘๑ 

 

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ส านักงาน ก.พ. จัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี โดยยึดถือหลักประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และมีผลบังคับใช้แล้วต้ังแต่วันท่ี 
๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยยึดกรอบกรอบมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หรือจรรยาบรรณ ใน
แต่ละวิชาชีพประกอบด้วย๑๔๕ 

๑. มาตรฐานความประพฤติส่วนบุคคลท่ีผู้อยู่ในวิชาชีพนั้น พึงปฏิบัติ หรือไม่พึงปฏิบัติ 
๒. จุดเน้นในการปฏิบัติตนในลักษณะหรือวิธีการท างานตามวิชาชีพ 
๓. ลักษณะความสัมพันธ์ที่พึงมีต่อบุคคลอื่น ท้ังในระดับเดียวกัน สูงกว่าหรือต่ ากว่า เช่น  

แนวทางการประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และลูกค้าผู้รับบริการ 
๔. ความคาดหวังท่ีองค์กรอยากให้ผู้นั้นรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
ในการจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ปัจจัยส าคัญท่ีควรค านึงถึงและน ามา

ประกอบการพิจารณาจัดท าเพื่อให้ได้ผลสมดังเจตนารมณ์มากท่ีสุด มีดังนี้ 
๑. ภารกิจหลักขององค์กร เพราะหน้าท่ีความรับผิดชอบหรือพันธกิจของหน่วยงานจะเป็น

ตัวบ่งช้ีคุณลักษณะท่ีต้องการส าหรับผู้ปฏิบัติในแต่ละภารกิจท่ีมีความแตกต่างกัน 
๒. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance) ท้ัง ๖ ประการ 

ได้แก่ 
๒.๑ หลักนิติธรรม การใช้กฎ ระเบียบ ท่ีเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับได้ไม่ตามกระแส

หรืออ านาจตัวบุคคล เสมอภาค 
๒.๒ หลักคุณธรรม การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่

สังคมด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทน 
๒.๓ หลักความโปร่งใส การท างานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชน์ ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ 
๒.๔ หลักความมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้เสนอ

ความเห็น 
๒.๕ หลักความรับผิดชอบ ตระหนักในสิทธิหน้าท่ี มีความส านึกในความรับผิด 

ชอบต่อสังคม มุ่งแก้ปัญหา กล้ายอมรับผลการกระท าของตน 
๒.๖ หลักความคุ้มค่า บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิด

ประโยชน์สูงสุดและในการจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพของข้าราชการ        
พลเรือนยังต้องค านึงถึงบทบัญญัติเรื่องวินัยท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ      
พลเรือน และข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นส่ิงท่ี
ก าหนดไว้เดิมด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องก าหนดซ้ าซ้อนในเรื่องเดียวกัน เพราะต้องถือปฏิบัติควบคู่กันอยู่

                                                                                                                                                                               

๑๓๕ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านักงาน ก.พ., ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน-ส านักงาน ก.พ., 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : hppt://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option...id... [๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘].  
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แล้วรวมท้ังสภาพ แวดล้อมท่ีแต่ละองค์กรประสบอยู่  ซึ่งจะมีความแตกต่างกันและจะมีวิธีการ
แก้ปัญหาแตกต่างกัน สรุปเป็นภาพได้ต่อไปนี้ 

 
 
แผนภาพที่ ๒.๕  แสดงปัจจัยท่ีควรน ามาพิจารณาเมื่อจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม๑๔๖ 

 

๒.๕ จริยธรรมของกระทรวงมหาดไทย 

ท้ังนี้ ผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือน พนักงาน ราชการและลูกจ้างในสังกัดพลเรือน  
ทุกต าแหน่ง มีหน้าท่ีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ๑๐ ข้อ 
ตามท่ีประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนก าหนดรวมท้ังกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังนี้  

๑. ข้าราชการต้องยึดมัน่ในจริยธรรม และยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม  

๑.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเล่ียง
ประมวลจริยธรรม ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระท าใดขัดประมวลจริยธรรม
ข้าราชการจะกระท าการนั้นมิได้  

๑.๒ เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ข้าราชการต้องรายงานพร้อม
พยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน ในกรณี

                                                             
๑๔๖

 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านักงาน ก.พ., ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน - ส านักงาน ก.พ., 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : hppt://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option...id... [๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘]. 
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หัวหน้าส่วนราชการฝุาฝืนจริยธรรม ต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง หรือผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไป
ของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณีและหรือคณะกรรมการจริยธรรม  

๑.๓ รายงานการด ารงต าแหน่งในนิติบุคคลและกิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม กรณีท่ีการด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีหรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีเสียหาย  

๑.๔ กรณีท่ีข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าหรือเสนอเรื่องท่ีฝุา
ฝืนจริยธรรม ข้าราชการมีหน้าท่ีต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ใน
รายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น  

๒. ข้าราชการต้องมีจิตส านึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  

๒.๑ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  
๒.๒ ละเว้นการกระท าท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าท่ีของตน 

หรือของข้าราชการอื่น  
๒.๓ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจ ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐาน

และความเหมาะสมของแต่ละกรณี  
๒.๔ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีต้องรีบแก้ไข และแจ้งให้

หัวหน้าส่วนราชการทราบ  
๒.๕ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี  ตรวจสอบตามกฎหมาย

หรือประชาชน โดยให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง และครบถ้วนเมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ  
๒.๖ ไม่ส่ังราชการด้วยวาจา กรณีท่ีส่ังราชการด้วยวาจา ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

บันทึกเรื่องเป็น ลายลักษณ์อักษรตามค าส่ังเพื่อให้ผู้ส่ังพิจารณาส่ังการต่อไป  
๓. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม

ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  
๓.๑ ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพรรค

พวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น 
หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง  

๓.๒ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือส่ิงอ านวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

๓.๓ ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน้าท่ี ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น  

๓.๔ ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอื่นใน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทาง



 
๘๔ 

 

ราชการ เป็นหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวม
กับประโยชน์ส่วนตนหรือ ส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือช้ีขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ
และประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  

๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่ 
กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม  

๔.๑ ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับของขวัญ เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือ
เป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป  

๔.๒ ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะ     
มีอคติ  

๔.๓ ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการซึ่งตนเอง หรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อัน      
มิควรได้  

๕. ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา  
๕.๑ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบ

ด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบ ต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะด าเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานท่ีมี
อ านาจหน้าท่ีแล้ว  

๕.๒ ในกรณีท่ีเห็นว่าค าส่ังผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใดท่ีตนมีส่วน
เกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้  

๕.๓ ในกรณีท่ีเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องท าเรื่องเสนอให้
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการให้ได้ข้อยุติทาง
กฎหมายต่อไป  

๕.๔ ไม่เล่ียงกฎหมายใช้หรือแนะน าใหใ้ช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น  

๕.๕ ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยช่ือตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์
อื่นใดแทนบุคคลอืน่อันเป็นการเล่ียงกฎหมาย  

๕.๖ เมื่อทราบว่ามีการละเมิดกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วน
ราชการต้องด าเนินการท่ีจ าเป็น เพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายขึน้โดยเร็ว  

๕.๗ เมื่อได้รับค าร้อง หรือค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานอืน่ว่า
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้างความไม่เป็นธรรม ต้อง
ด าเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว  

๖. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท  ี่ ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการ
แก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  

๖.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเล่ียง ละเลย หรือละเว้นการใช้อ านาจเกิน
กว่าท่ีมีอยู่ ตามกฎหมาย  

๖.๒ ปฏิบัติหน้าท่ี โดยค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล  



 
๘๕ 

 

๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดีปราศจาก
อคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อ  

๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง  

๖.๕ ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก และต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด  

๖.๖ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งท่ีมา 

๗. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารท  ี่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการ
ในหน้าท่ี และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้มาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น  

๗.๒ ช้ีแจง แสดงเหตุผลท่ีแท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีกระท าการอันกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ท้ังนี้ต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่กระท าการดังกล่าว
หรือได้รับการร้องขอ  

๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดย
เคร่งครัด  

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดผลดีท่ีสุดจนเต็มก าลังความสามารถ  
๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ท่ีทางราชการจัดให้ด้วยความ

ประหยัดคุ้มค่า 
๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด  

๙. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  

๙.๑ ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  

๙.๒ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา  

๑๐. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน รักษาช่ือเสียง และภาพลักษณ์ของ
ราชการโดยรวม  

๑๐.๑ ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีกรณีท่ีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณีข้าราชการต้องเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  

๑๐.๒ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาส่วนราชการทุกระดับช้ันต้อง
ปกครองผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาด้วยความเท่ียงธรรม และควบคุมให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดย
เคร่งครัด  



 
๘๖ 

 

๑๐.๓ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ ต้องสนับสนุน 
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย์มีผลงานดีเด่น และยึดมั่นในระบบคุณธรรม  

๑๐.๔ ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเส่ือมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วน
ราชการหรือราชการโดยรวม 

ท้ังนี้ ประมวลจริยธรรมของหน่วยราชการหรือที่เกี่ยวข้อง จะต้องยึดมั่นและสอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๙ 
ประการ ตามมาตรฐานของผู้ตรวจการแผ่นดิน๑๔๗ ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
กระทรวงมหาดไทย กับการส่งเสริมจริยธรรม๑๔๘ 

กระทรวงมหาดไทยได้สนองตอบงานด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นวาระ
แห่งชาติของรัฐบาล ท่ีต้องด าเนินงานอย่างเร่งด่วนด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับดูและการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของกระทรวงมหาดไทย ได้จัดต้ัง
คณะอนุกรรมการ ๔ ชุด ได้แก่ 

๑. คณะกรรมการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรม ธรรมาภิบาลของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีท่ีปรึกษาด้านความมั่นคงเป็นประธาน 

๒. คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของกระทรวงมหาดไทย มีท่ี
ปรึกษากฎหมายเป็นประธาน 

๓. คณะอนุกรรมการด าเนินการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของ
กระทรวงมหาดไทย มีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน 

                                                             
๑๔๗ คณะกรรมการจริยธรรม ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย, จริยธรรมกับการบริหารงานปกครอง, 

วารสารด ารงราชานุภาพ, พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖-มีนาคม ๒๕๕๗, หน้า ๑-๖. 
๑๔๘ ชยาวุธ จันทร, กระทรวงมหาดไทยกับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม, วารสารด ารง      

ราชานุภาพ, พ.ศ. ๒๕๕๐ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒๓ เดือนเมษายน-มิถุนายน, หน้า ๖๓-๖๙. 



 
๘๗ 

 

๔. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการกระทรวงมหาดไทย มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝุาย
บริหาร) เป็นประธาน 

กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางในการเสริมสร้างจริยธรรม และคุณธรรม          
ธรรมาภิบาลในกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี ๒๕๕๐ ด้วยการด าเนินการตาม “แผนกลยุทธ์การก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของภาครัฐให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ประจ าปี ๒๕๕๐” และ “แผนปฏิบัติราชการใสสะอาดของส่วนราชการต่าง ๆ ใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๑” คณะกรรมการก ากับ ดูแล การ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของกระทรวงมหาดไทย มีมติให้
กรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่งต้ังคณะท างานพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมขึ้น
ในหน่วยงาน รวมท้ังให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้
ขานรับและด าเนินงานเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ธรรมาภิบาล ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  

 
กรมการปกครอง กับการส่งเสริมจริยธรรม 
กรมการปกครอง มีอ านาจตามกฎกระทรวงแบ่ง ส่วนราชการกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของกรมการปกครอง ดังนี้๑๔๙ 
กรมการปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ภายในประเทศ การอ านวยความเป็นธรรม การปกครองท้องท่ี การอาสารักษาดินแดน และการ
ทะเบียน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย ได้รับบริการท่ีสะดวกรวดเร็วและให้เกิดความสงบ
สุขในสังคมอย่างยั่งยืนกรมการปกครอง  

เพื่อช่วยให้การขับเคล่ือนนโยบายการปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบ         
ข้าราชการกรมการปกครอง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเป็นต้นแบบโดยปฏิบัติควบคู่กับข้อบังคับ ก.พ. ว่า
ด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อเป็นแรงขับเคล่ือนการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้มองเห็นอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้ได้จัดกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ “โครงการพัฒนา
คนของแผ่นดิน” โดยแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาคนของแผ่นดินและ
คณะท างานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ โดยมีกลยุทธ์ ๕ ด้าน๑๕๐ คือ  

๑. ด้านเสริมสร้างพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม 
๒. ด้านส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ด้านการพัฒนาคนของแผ่นดิน และ 
๕. ด้านการสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืน 

                                                             
๑๔๙ กรมการปกครอง, ภาระ อ านาจหน้าที่,  [ออนไลน์], แหล่งที่มา : hppt:\\www.moi.go.th/.../ 

A5DFAC0133AD22D6E044003B.. [๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘]. 
๑๕๐ วินัย ณ ตะกั่วทุ่ง, ข้าราชการกรมการปกครองใสสะอาด, วารสารด ารงราชานุภาพ, พ.ศ. ๒๕๕๐  

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒๓ เดือนเมษายน-มิถุนายน, หน้า ๑๒๐-๑๒๖. 



 
๘๘ 

 

นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมเช่น จัดมุมธรรมะในทุกส านักงาน จัดบรรยายธรรม จัดพิมพ์
หนังสือ “ธรรมะท าไม ท าไมธรรมะ” จัดให้ข้าราชการเข้าอบรมธรรมะ 

กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานภาครัฐ ต้องยึดถือและปฏิบัติตามตามจริยธรรมของ
ข้าราชการพลเรือน โดยต้นสังกัดคือกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้น าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
มาจัดท ายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีในการบริหารราชการในด้านจริยธรรมภาพรวมท้ัง
กระทรวง ในขณะท่ีกรมการปกครอง ก็มีการจัดท าจริยธรรมโดยประยุกต์ให้ครอบคลุมกับบทบาทและ
หน้าท่ีของหน่วยงานตามโดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครองโดยประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลาการ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรให้มีระบบ สร้างจิตส านึก 
ค่านิยมให้กรมการปกครองเป็นองค์กรท่ีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนโดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

จรรยาข้าราชการกรมการปกครอง๑๕๑ 
๑.ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข คือ 

๑) เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
๒) มีจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย และด ารงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการ

เมือง ท้ังในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับท้องท่ี  
๓) สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระหรือองค์กรท่ีรับผิดชอบในการ

เลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
๒. ยึดมั่นในอุดมการณ์นักปกครองและยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง ประกอบด้วย  

๑) มุ่งมั่นบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่ประชาชนด้วยความจริงใจ อย่างเสมอภาค 
และเป็นธรรม  

๒) มีจิตส านึกในความเป็นข้าราชการฝุายปกครอง เสียสละ รับผิดชอบต่อสังคม 
รักษาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน  

๓) ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและคุณธรรม  
๔) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ประชาชนโดยรวมเป็นส าคัญ  
๕) เสริมสร้างความสมานฉันท์และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  

๓. มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ประกอบด้วย  
๑) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
๒) ตัดสินใจกระท าการใด ๆ ด้วยความรอบคอบ รับผิดชอบในส่ิงท่ีได้กระท าและ

พร้อมท่ีจะแก้ไข เมื่อเกิดข้อบกพร่อง  
๓) ปฏิบัติงานโดยใช้กลยุทธปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน และใช้งบประมาณอย่าง   

ซื่อสัตย์ ประหยัดคุ้มค่า  
๔) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ ท้ังต่อ

ตนเอง ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และประชาชน  
                                                             

๑๕๑ วงศ์ศักด์ิ สวัสด์ิพาณิชย์, ข้อบังคับว่าด้วย จรรยาข้าราชการกรมการปกครอง , [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : hppt:\\www.pokkrongnakhon.com/datacenter/detail.php?... [๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘]. 
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๔. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ประกอบด้วย  
๑) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องทันการณ์ และไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง  
๒) ดูแลข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างระมัดระวัง และใช้ประโยชน์ในทางท่ี

ถูกต้อง  
๓) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร้องขอตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน  และวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด  
๔) เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลการปฏิบัติงานให้ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องได้รับทราบตามความเหมาะสมอย่างท่ัวถึง  
๕) เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  

๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ประกอบด้วย  
๑) เคารพและให้เกียรติประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือก

ปฏิบัติโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกันของบุคคล  
๒) ให้บริการและช่วยเหลือประชาชนท่ีมาติดต่อขอรับบริการอย่างเท่าเทียมด้วย

ความสุภาพมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
๓) ใช้อ านาจในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเล่ียงละเลย หรือ

ละเว้นการใช้อ านาจ และไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด  
๔) ใช้อ านาจในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือด าเนินการอื่น ไม่กระท าการท่ีกระทบต่อ

สิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือ ก่อให้เกิดภาระหรือหน้าท่ีให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย  
๖. มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบด้วย  

๑) ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ โดยยึดนโยบายของรัฐบาล และระเบียบกฎหมาย 
รวมถึงหลักวิชาการ เป็นหลักในการปฏิบัติงาน  

๒) ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีจะเกิดแก่ประชาชน  สังคม และ
ประเทศชาติ เป็นส าคัญ  

๓) อุทิศเวลาของตนให้กับราชการอย่างเต็มท่ี สามารถเป็นท่ีพึ่ง และใส่ใจต่อการ
แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน โดยไม่จ ากัดเวลา สถานท่ี และเงื่อนไขอื่นใด  

๔) ปฏิบัติงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชนและพื้นท่ี โดยศึกษางานท่ีรับผิดชอบให้เกิด
ความเข้าใจช านาญอย่างถ่องแท้  

๕) ปรับปรุงกระบวนการท างาน วิธีการท างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๗. เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง องค์กร และสังคม ประกอบด้วย  
๑) น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนา  
๒) ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการพัฒนาตนเอง องค์กร และสังคม  
๓) พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
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๔) พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงและคิดค้นรูปแบบ กระบวนการและ
เทคนิคการท างานใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง
ไป และน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

๕) พัฒนาประชาชน ชุมชน และสังคมอย่างเป็นองค์รวม โดยค านึงถึงพื้นฐาน
ทางขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิสังคม ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และความสอดคล้องกับปัญหาในแต่ละ
ภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

๖) พัฒนาตนเอง สังคมให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกระดับจิตใจให้มีทัศนคติท่ี
ดีในการปฏิบัติงานกลไกในการขับเคล่ือนจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง   

ข้อ ๑ ผู้บริหาร ก าหนดนโยบาย ขับเคล่ือน ผลักดัน โดยเฉพาะการเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการประพฤติดีตามจรรยาข้าราชการกรมการปกครองท่ีก าหนด  

ข้อ ๒ จัดท าหรือปรับปรุงกลไกต่าง ๆ ทางด้านการบริหารและการ
บริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง  เช่น การจัดต้ังหรือ
มอบหมายให้มีหน่วยงานเฉพาะในการดูแลจรรยาข้าราชการในส่วนกลาง  และให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้
ก ากับดูแลการขับเคล่ือนจรรยาข้าราชการในส่วนภูมิภาค  

ข้อ ๓ จัดท าส าเนาจรรยาข้าราชการ ท้ังท่ีเป็นเอกสารและส่ืออื่นๆ แจกจ่าย 
ให้กับข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองทุกคน และจัดเก็บไว้ในสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีข้าราชการสามารถ
ไปค้นหามาอ่านได้ง่ายและสะดวก  

ข้อ ๔ ก าหนดช่วงระยะเวลาหนึ่งส าหรับการเผยแพร่และฝึกอบรมท าความ
เข้าใจในสาระและวิธีการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง ให้โอกาสข้าราชการทุกคนใน
การตอบสนองต่อเนื้อหาของจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง และจะต้องรู้วิธีท่ีจะปฏิบัติเมื่อพบกับ
เหตุการณ์ท่ีอาจท าให้ผิดหรือไม่แน่ใจว่าควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูก  

ข้อ ๕ บุคลากรทุกคนของกรมการปกครอง จะต้องลงนามยืนยันว่าจะยึด
มั่นปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง จะเข้าร่วมในการฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้องและแสวงหา
หนทางในการปฏิบัติท่ีเหมาะสม ตามจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง และรายงานหรือจัดการกับ
กรณีท่ีมีการละเมิดจรรยานี้  

ข้อ ๖ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้จรรยาข้าราชการกรมการปกครอง 
เช่น การให้รางวัล และการลงโทษ วิธีการรายงานการกระท าผิดและการไต่สวนหาข้อเท็จจริง เป็นต้น  

ข้อ ๗ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง 
รวมท้ังน าเรื่องนี้บรรจุไว้ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

ข้อ ๘ การสร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อเป็นแกนน าในการกระตุ้นการปฏิบัติตาม
จรรยาข้าราชการกรมการปกครอง ในหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมการปกครอง ท้ังส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค  

ข้อ ๙ ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามจรรยาข้าราชการ
กรมการปกครองจากทุกหน่วยงานในสังกัด และสรุปผลรวมในรายงานประจ าปีของกรมการปกครอง 
เพื่อให้มีผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายได้ทราบสภาพการด าเนินงานด้านจรรยาของกรมการปกครอง  
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รวมท้ังการสร้างระบบการประเมินผลด้านจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง โดยมีดัชนีช้ีวัดอย่าง
ชัดเจน และให้มีการทบทวนจรรยาข้าราชการกรมการปกครองเป็นประจ าอย่างน้อย ๒ ปี ต่อครั้ง 

 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กับการส่งเสริมจริยธรรม 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 

๒๕๕๑ ก าหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ  โดยมีภารกิจ
ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ตามกฎกระทรวงฯ และแนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในแต่ละภารกิจ  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมโดยการปูองกันและ
ปราบปรามดังนี้ 

๑. มุ่งส่งเสริม เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบต่อภาครัฐ 

๒. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๓. มุ่งพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

๔. มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จรรยาข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น๑๕๒ 
๑. ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

๑.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
๑.๒ ใช้ทรัพยาการขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ทางราชการ 
๑.๓ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์

ของทางราชการเป็นส าคัญ 
๑.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง และมุ่งมั่นแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 

๒. การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
๒.๑ ให้บริการแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน อย่าง

เท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ 
                                                             

๑๕๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, ข้อบังคับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ปี ๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, 
๒๕๕๒), หน้า ๑-๒. 



 
๙๒ 

 

๒.๒ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และครบถ้วน 

๓. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๓.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและ

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๓.๒ ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 
๓.๓ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
๓.๔ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔. การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม 
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการข้อเท็จจริงเหตุผล เพื่อความยุติธรรม 
๔.๒ ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าท่ี 

๕. การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๑ วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเปูาหมาย พร้อมท่ีจะเผชิญต่อการเปล่ียนแปลง 
๕.๒ ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุุมเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
๕.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รู้จักพึ่งตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข 

๖. การยึดมั่นและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 
๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
๖.๒ กล้าหาญ และยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 
๖.๓ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อน 

๗. ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
๗.๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
๗.๒ พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 

กรมที่ดิน กับการส่งเสริมจริยธรรม 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๙ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้ก าหนดให้กรมที่ดินมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในท่ีดินของบุคคล และ
การจัดการท่ีดินของรัฐ โดยการรังวัดท าแผนท่ี การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน การให้บริการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีดิน เพื่อให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองท่ีดิน และได้รับบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพตลอดจนจัดการบริหารท่ีดินของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด๑๕๓ 

กรมท่ีดิน มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมโดยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตดังนี้ 

                                                             
๑๕๓

 กรมที่ดิน, แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมที่ดิน , (กรุงเทพมหานคร :    
กองการพิมพ์ กรมที่ดิน, ๒๕๕๒), หน้า ๑-๕. 
 



 
๙๓ 

 

๑. ยึดมั่นและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง คือ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในความถูกต้อง ความ
เท่ียงธรรม รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ หน่วยงาน และส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

๑.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถและทักษะในการด าเนินงาน ด้วย
ความถูกต้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นในหลักวิชาการด้านทะเบียน ด้านรังวัด 
ด้านการบริหาร และจริยธรรม  

๑.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมท้ัง ละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบ และประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ  

๑.๓ ตัดสินใจและกระท าการใด ๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนและหน่วยงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

๑.๔ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ใต้บังคับบัญชาในการยึดมั่นความ
ถูกต้อง เท่ียงธรรม และปกปูองผลประโยชน์ของชาติ 

๒. ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบคือ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ พากเพียร 
และตระหนักในหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

๒.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เท่ียงธรรม ไม่มุ่งหวัง และแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน  

๒.๒ ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
๒.๓ ไม่ให้ค าแนะนาใดๆ เกี่ยวกับการด าเนินการ อันเป็นการหลบเล่ียงกฎหมาย 

ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอากร  
๒.๔ ไม่รับฝากหรือรับเหมาเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

รวมท้ัง การรับเงินมัดจ ารังวัดส่วนท่ีเหลือคืนแทนผู้ขอรังวัด  
๒.๕ รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายส่ิงท่ีตนได้ปฏิบัติอย่างมี

เหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมท้ังยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น  
๒.๖ ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการ

หรือ มีพฤติกรรมในทางมิชอบ  
๒.๗ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

๓. โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ คือ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส พร้อมรับการ
ตรวจสอบ 

๓.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ 
รวมถึงให้ ข้อมูลข่าวสาร แก่ผู้ร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย  

๓.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีได้มีการวางระเบียบ
แนวทางปฏิบัติไว้  

๓.๓ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางท่ีเป็นประโยชน์ ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ  

๓.๔ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน  

๓.๕ ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานให้พร้อมรับการตรวจสอบ  



 
๙๔ 

 

๓.๖ ช้ีแจงและให้เหตุผลแก่ผู้รับบริการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติหรือกระท าตามค า
ขอได้ 

๔. ไม่เลือกปฏิบัติ คือ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ 
๔.๑ ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ  
๔.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีสอบสวน เปรียบเทียบ ไกล่เกล่ีย รวมท้ังกรณีพิพาทเรื่องต่าง ๆ 

บนพื้นฐานของความเป็นกลาง และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝุาย ไม่ช้ีช่องให้คู่กรณีฝุายใดฝุายหนึ่ง
ได้เปรียบ  

๔.๓ ละเว้นการมีพฤติกรรมอันอาจท าให้คู่กรณีฝุายใดฝุายหนึ่งเข้าใจว่าเป็นการ
ช่วยเหลือคู่กรณีอีกฝุายหนึ่งหรือบุคคลภายนอก  

๔.๔ ไม่กระท าการใดอันเป็นการยุยงส่งเสริม ให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขต
หรือเนื้อท่ีท่ีดิน หรือการปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ 

๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ ปฏิบัติหน้าท่ีเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนด ได้ผลลัพธ์ตาม
เปูาหมาย คุ้มค่า ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน และ
หน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเหมาะสม 

๕.๑ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและติดตามงานในความ
รับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายภายในเวลาท่ีก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ท่ีถูกต้อง 

๕.๒ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี 
ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 

๕.๓ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ใน
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  

๕.๔ พัฒนาระบบการทางานให้ได้ผลงานท่ีดีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
และเป็นแบบอย่างได้  

๕.๕จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมท้ังสถานท่ี ให้เป็นระบบระเบียบเอื้อ
อานวย ต่อการทางานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย  

๕.๖ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม 
ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือส้ินเปลือง เสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๖. มีจิตบริการ คือ ปฏิบัติหน้าท่ี ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความมี
อัธยาศัยไมตรี 

๖.๑ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และให้เกียรติผู้รับบริการ  
๖.๒ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ความ

เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี  
๖.๓ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคาสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเล่ียงการใช้

ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยคาภาษากฎหมายท่ีผู้รับบริการไม่เข้าใจ  
๖.๔ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวัง ไม่ให้เส่ือมเสีย

หรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น   
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๖.๕ เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานท่ี
ให้บริการ และนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการ
ประชาชน 

๗. ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง 
โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และ
คุณธรรม 

๗.๑ ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและ
สังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นล าดับ  

๗.๒ ยึดหลักความมีเหตุผล โดยปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล 
ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ต้องค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท้ังต่อ
ส่วนรวม และต่อตนเอง  

๗.๓ ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ด้วยการด าเนินชีวิต ปฏิบัติงานโดยมีเปูาหมาย  
มีการวางแผนและด าเนินการไปสู่เปูาหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้น
ฐานความรู้และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย  

๗.๔ พัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อผู้มาติดต่อราชการและเพื่อนร่วมงาน  

๗.๕ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการน้อมนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

๗.๖ ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ท้ังในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกาลังใจ 
สวัสดิการ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
หลักการและเหตุผล ท่ีถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

๘. รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์กร คือ ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการท่ีดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ ของกรมท่ีดินให้เป็นท่ีเช่ือถือ ศรัทธา และไว้วางใจของ
ประชาชน 

๘.๑ รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการท่ีดี 
อยู่ในระเบียบ วินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี เพื่อให้เป็นท่ีเช่ือถือ 
ศรัทธา และไว้วางใจ ของประชาชน  

๘.๒ ส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อเกียรติภูมิของกรมท่ีดิน ด้วยความภูมิใจในความเป็น
ข้าราชการกรมท่ีดิน สร้างความเช่ือมั่นให้สังคมภายนอกยอมรับการปฏิบัติงานของกรมท่ีดิน  

๘.๓ สร้างความสามัคคีในองค์กร โดย เคารพต่อความเช่ือ และค่านิยมของบุคคล
หรือเพื่อนร่วมงาน ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล ไม่
ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงานอันอาจทาให้เกิดการแตกความสามัคคี  ในหน่วยงาน และ
ประสานงานกับทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

สรุป การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกให้ตระหนักความ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ี หลักการท่ียึดมั่นในศีลธรรม และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติด้วยความสุขและความพึงพอใจบนความเสมอภาคของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึงพระ
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ปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีมุ่งให้ทุกคนมิเฉพาะข้าราชการให้ยึดมั่น
ในหลักราชการ ด้วยการมีศีลธรรมใน ๓ ระดับ คือ ต่อตนเอง ต่อหน้าท่ี และต่อประเทศชาติ หรือเป็น
มาตรฐานทางศีลธรรม ๒ ประการ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และความละอายต่อความผิด ซึ่งครอบคลุม
ความหมายการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ 

 
๒.๖ หลักพุทธธรรมที่น ามาพัฒนาจริยธรรม 

จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม วัฒนาธรรม มีพื้นฐานท่ีพัฒนามาตามหลักความเช่ือท่ี
พระพุทธศาสนาวางไวเป็นหลักให้มนุษย์ใช้เป็นแบบแผน เพื่อน าไปสูการปฏิบัติให้ยึดมั่นและเคารพ
ตนเอง การศรัทธาในพระพุทธศาสนานอกจากจะเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตอย่างถูกต้องแล้ยังถือ   
ว่าเป็นหลักการท่ีท าให้มนุษย์เข้าถึงเปูาหมายชีวิตท่ีแท้จริง อันจะน าพาชีวิตให้มีความสุขและ
เจริญรุ่งเรือง เพราะคนดีเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ด้วยศีล เป็นบัณฑิตผู้รักษาอินทรีย์พร้อมด้วยองค์คุณใน
หมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้ว เป็นบุคคลผู้ประเสริฐ สัตบุรุษย่อมมีช่ือเสียงขจรไปท่ัวทิศ มีความชอบธรรมน า
ความเจริญมาให้ พระพุทธศาสนาวางหลักศรัทธาไว้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติไว้ ๔ ประการ๑๕๔ คือ 

๑. กัมมสัทธา (ความเช่ือเรื่องกรรม) คือ การกระท า ให้เช่ือกฎแห่งกรรมว่าเป็นส่ิงท่ีมีอยู่
จริง เช่ือว่าเมื่อกระท าอะไรโดยมีเจตนาคือ ท้ังท่ีรู้ ย่อมเป็นกรรมคือ ความช่ัว หรือความดีท่ีมีขึ้นในตน 
ผลกรรมท่ีทุกคนกระท าและผู้กระท ากรรมย่อมประสบได้ด้วยตนเอง การเช่ือหลักของกรรมดี การเช่ือ
ในผลของกรรมดีและเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเอง  

๒) วิปากสัทธา (ความเช่ือเรื่องวิบาก) คือ ผลของกรรม อันเกิดจากการกระท า เช่ือวา 

กรรมท่ีท านั้นมีผลจริง ผลดีก็ต้องมีเหตุจากการท าดีคือ กรรมดี และผลช่ัวเกิด จากเหตุช่ัวคือ กรรมช่ัว 
๓) กัมมัสสกตาสัทธา (ความเช่ือว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตน) คือ ทุกคนเป็นเจาของกรรม 

ท่ีตนได้ท าลงไปและจะต้องเสวยวิบากกรรมท่ีตนได้กระท า ดังพุทธพจน์ท่ีตรัสรับรองเอาไว้ว่า “ตนท า
กรรมเอง ก็เศร้าหมองเอง ตนไม่ท าบาปเอง ก็บริสุทธิ์เอง ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะ
ตน คนอื่นจะท าใหคนอื่นบริสุทธิ์ไม่ได้”   

๔) ตถาคตโพธิสัทธา (ความเช่ือเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจา) คือ เช่ือวาพระพุทธเจ้า 
เป็นผู้ท่ีคนพบสัจธรรมจริง 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาจะท าให้ข้าราชการเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ ตามลักษณะ
ของธรรมเพื่อความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วยธรรมก าหนดคุณสมบัติของคนดี ได้แก่ สัปปุริสธรรม 
สังคหวัตถ พรหมวิหาร นาถกรณธรรม๑๕๕ เป็นต้น 

สัปปุริสสธรรม ๗ ประกอบด้วยหลักธรรม ดังนี้ 
๑. ธัมมัญญุตา หมายถึง การรู้เท่าทันกฎหรือหลักความจริงของส่ิงท้ังหลาย ท่ีตนเข้าไป

เกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือด าเนินกิจการงานต่าง  ๆ รู้และเข้าใจในส่ิงท่ีตน
จะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดขอบ 
                                                             

๑๕๔ พระเทพเวที (ประยุทธปยุตฺโต), พจนานุกรมศัพทพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หนา ๑๖๔. 

๑๕๕ ประภาศรี สีหอ าไพ, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐๒-๑๐๓. 
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๒. อัตถัญญุตา หมายถึง การรู้ความมุ่งหมายและผลประโยชน์ท่ีเป็นสาระของชีวิต เข้า
ใจความต้องการของตนและของกิจการท่ีตนท า รู้แนวทางบรรลุถึงผลหรือเปูาหมาย ประโยชน์สูงสุด
ของส่วนรวม 

๓. อัตตัญญุตา หมายถึง การรู้จักตนตามสภาวะและความสามารถเป็นอย่างไร มีลักษณะ
แบบไหน และน ามาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับตน และกระท าให้สอดคล้องกับสภาพท่ีแท้จริง
ของตนก็จะท าให้สัมฤทธิ์ผล 

๔. มัตตัญญุตา หมายถึง การรู้จักประมาณความพอดีตามฐานะของตน ในการด าเนินชีวิต
และปฏิบัติกิจการงานต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจในวัตถุประสงค์เพื่อผลท่ีดีอย่างแท้จริง  

๕. กาลัญญุตา หมายถึง การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสมท่ีพึงกระท าการใด ๆ ให้เป็นไปโดย
เรียบร้อยในการประกอบกิจการต่าง ๆ  

๖. ปริสัญญุตา หมายถึง การรู้จักชุมชน ด้วยการประพฤติในระเบียบวินัยและวัฒนธรรม
รักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมองค์กรของตน เข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละสังคมหรือชุมชน  

๗. ปุคคลัญญุตา หมายถึง การรู้จักบุคคล ปฏิบัติตามต่อบุคคลอื่นตามสถานะ คือ รู้จัก
และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และคุณธรรมท่ีแตกต่าง  

สังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วยหลักธรรมท่ีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผูกไมตรี  เป็นหลักการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน คือ 

๑. ทาน คือ การให้ปันด้วยเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  การเสียสละตามความสามารถ เพื่อประโยชน์
แก่บุคคลอื่น ช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว 

๒. ปิยวาจา คือ การกล่าววาจาสุภาพเป็นประโยชน์ สร้างสามัคคี รักใคร่เกื้อกูลกัน 
เหมาะส าหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง 

๓. อัตถจริยา คือ ท าประโยชน์แก่สังคม การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 

๔. สมานัตตตา คือ ท าตนให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างเสมอภาค มีสุขร่วมกัน มีความประพฤติ
เสมอต้นเสมอปลาย 

พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมประจ าใจท่ีจะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและ
บริสุทธิ์ ดังนี้ 

๑. เมตตา คือ ความรักความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข และความสุขอันเกิดจากการ
ท างานท่ีปราศจากโทษ  

๒. กรุณา คือ ความสงสารความอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ จากความไม่สบายกายไม่
สบายใจ โดยไม่เบียดเบียนท้ังตนเองและผู้อื่น 

๓. มุทิตา คือ ความยินดีความเบิกบานใจเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี มีความสุขความเจริญก้าวหน้า
ยิ่ง ๆ ขึ้น 

๔. อุเบกขา คือ ความมีใจเป็นกลาง มั่นคง เท่ียงธรรมดุจตราช่ัง การวางใจเป็นกลาง
พิจารณาเห็นว่าเป็นไปตามกฎแห่งกรรม 

นาถกรณธรรม ๑๐ ธรรมสร้างท่ีพึ่งแก่ตนเองได้ตามคติท่ีว่า ตนและเป็นท่ีพึ่งแห่งตนดังนี้ 



 
๙๘ 

 

๑. ศีล คือ ความประพฤติดีงามสุจริต รักษาระเบียบวินัย มีอาชีวบริสุทธิ์ เป็นท่ีพึ่งเบ้ืองต้น 
แห่งธรรมท้ังหลาย มีท้ังระดับแนะน ากับระดับแผนบัญญัติไม่ให้ละเมิด เบญจศีลมีเบญจธรรมคู่กัน 

๒. พาหุสัจจะ คือ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้ง เข้าใจ
ชัดเจนในส่ิงท่ีศึกษาสดับด้วย 

๓. กัลยาณมิตตา คือ ความมีกัลยาณมิตร การคบคนดีเป็นมิตร ตามคติคบบัณฑิต บัณฑิต
พาไปหาผล ได้ท่ีปรึกษา และผู้แนะน าส่ังสอนท่ีดี  

๔. โสวจัสสตา คือ ความเปน็ผู้ว่าง่ายสอนง่าย รับฟังเหตุผล ข้อเท็จจริงเพื่อน ามาปรับปรุง 
๕. กิงกรณีเยสุทักขตา คือ ความเอาใจใส่ช่วยขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุกอย่างของเพื่อน

ร่วมหมู่คณะ รู้จักพิจารณาไตร่ตรอง สามารถจัดท าให้ส าเร็จเรียบร้อยลุล่วงด้วยดี 
๖. ธรรมกามตา คือ ความเป็นผู้ใคร่ธรรม ค้นหาความจริง คือ รักธรรม ใฝุความรู้ใฝุความ

จริง รู้จักพูดรู้จักฟัง ท าให้เกิดความพอใจ น่าร่วมปรึกษาสนทนา ชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรม
หลักวินัยท่ีละเอียดลึกซึ้งยิ่งๆ ข้ึน  

๗. วิริยารัมภา คือ ความบากบั่น ขยันหมั่นเพียร คือ เพียรละความช่ัว ประกอบความดีมี
ใจแกล้วกล้า บากบั่นก้าวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดท้ิงธุระหน้าท่ี  

๘. สันตุฏฐี คือ ความมีสันโดษ ยินดี มีความสุขความพอใจด้วยปัจจัย ๔ ท่ีหามาได้ด้วย
ความเพียรอันชอบธรรมของตน  

๙. สติ คือ ความมีสติ รู้จักก าหนดจดจ าระลึกตัวอยู่เสมอในกิจท่ีท าโดยไม่มีความประมาท  
๑๐. ปัญญา ความมีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล รู้จักคิดพิจารณาโดยวิจารณญาณ เข้าใจภาวะ

ของส่ิงท้ังหลายตามความเป็นจริง  
จริยธรรม หมายถึง พรหมจรรย์ ในทางศาสนาหมายถึง “มรรค” คือ วิธการปฏิบัติสาย

กลาง บางครั้งเรียกว่า “ไตรสิกขา” คือ ส่ิงท่ีต้องส าเนียก ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง หรือการศึกษา ๓ 
ประการ อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา๑๕๖

  
องค์ประกอบของ มรรค หรือจริยธรรม คือ 

๑. สัมมาทิฐิ คือ ปัญญาอันเห็นชอบ ได้แก่ เห็นในอริยสัจส่ี เข้าใจสภาวธรรมตามเหตุ
ปัจจัย มีทุกข์เป็นต้น 

๒. สัมมาสังกัปปะ คือ ด าริโดยชอบ ได้แก่ ด าริออกจากกาม ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียน  
๓. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ ได้แก่ เว้นจากวจีทุจริต ๔ อย่าง ได้แก่ การพูดเท็จ การพูด

ส่อเสียด การพูดหยาบคาย และการพูดเพ้อเจ้อ 

๔. สัมมากัมมันตะ คือ การท างานชอบ ได้แก่ เว้นจากกายทุจริต ๓ อย่าง คือ เว้นจากการ
ฆ่า เว้นจากการถือเอาของผู้อื่น และเว้นการประพฤติผิดในกาม 

๕. สัมมาอาชีวะ คือ เล้ียงชีวิตชอบ ได้แก่ เว้นจากการเล้ียงชีวิตในทางท่ีผิด ใช้ปัญญา
ตรวจตรา รักษาไว้โดยชอบธรรม คบคนดีเป็นมิตร และเล้ียงชีวิตพอเหมาะ 

๖. สัมมาวายามะ คือ เพียรชอบ ได้แก่ เพียรในส่ีสถาน คือ ระวังอกุศลท่ียังไม่เกิด ละ
ก าจัดอกุศลท่ีเกิดแล้ว สร้างกุศลท่ียังไม่เกิด และรักษากุศลท่ีเกิดขึ้นแล้ว 

                                                             
๑๕๖ บุญมี แท่นแก้ว, จริยธรรมกับชีวิต พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โอ.เอส. พริ้นต้ิง 

เฮ้าส์, ๒๕๕๒), หน้า ๒-๒๐. 



 
๙๙ 

 

๗. สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ ได้แก่ ระลึกในสติปัฏฐานท้ัง ๔ อย่าง มีการระลึกในร่างกาย 
เป็นต้น 

๘. สัมมาสมาธิ คือ ต้ังใจชอบ ได้แก่ เจริญฌาน ๔ เช่น ปฐมฌาน เป็นต้น  

ท้ังนี้มีอุปกิเลส คือ โทษเครื่องเศร้าหมองหรือเครื่องกีดกั้นในการประพฤติหลักจริยธรรม 
อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่บริสุทธิ์ ความเสียหายต้ังแต่เหตุเล็กน้อยและอาจลุกลามให้เกิดรุนแรงได้ 
๑๖ อย่างคือ 

๑. อภิชฌาวิสมะโลภะ คือ ละโมบไม่สม่ าเสมอ คือ ความเพ่งเล็ง เอาแต่ได้ไม่มีประมาณ 

๒. โทสะ คือ ความร้ายกาจ ปิดบังไม่ไหว แสดงออกมาท้ังทางกายและวาจา 

๓. โกรธะ คือ โกระ แสดงความขุ่นเคืองออกมาทางสีหน้าและแววตา 

๔. อุปนาหะ คือ ความผูกโกรธไว้ ไม่หายโกรธ เช่นเดียวกับพยาบาทแต่อยู่ในใจ (เหมือน
ไฟสุมขอน) 

๕. มักขะ คือ ลบหลู่คุณท่าน ไม่กตเวที แล้วยังลบหลู่ท่านอีก 

๖. ปลาสะ คือ การตีเสมอ คือ ยกตนเทียมท่าน โดยท่ีท่านเป็นผู้อาวุโสกว่า 

๗. อิสสา คือ ริษยา เห็นเขาดีกว่าทนอยู่ไม่ได้ พยายามท าให้เขาเสียหายแล้วตนเองมีสุข 

๘. มัจฉริยะ คือ ความตระหนี่ หวงแหน ไม่ช่วยเหลือแม่ผู้เคยให้ความช่วยเหลือ 

๙. มายา คือ ความเจ้าเล่ห์ พูดจาหรือท ากิริยาใด ๆ ลวงตาคน 

๑๐. สาเถยยะ คือ การโอ้อวด มักจะพูดจาเกินความจริง ชอบยกตนข่มผู้อื่น 

๑๑. ถัมภะ คือ หัวดื้อ เป็นเด็กหรือเป็นลูกน้องเขา แต่ใช้ยากสอนยาก 

๑๒. สารัมภะ คือ การแข่งดี แข่งดีให้เกินหน้าเขาโดยไม่สุจริตใจ 

๑๓. มานะ คือ การถือตัว ทะนงตัวว่าเสมอเขาหรือดีกว่าเขา 

๑๔. อติมานะ คือ ดูหมิ่น ล่วงเกินด้วยกายและวาจาให้ท่านหรือผู้อื่นได้เห็นประจักษ์ 
๑๕. มทะ คือ ความมัวเมา เช่น เมายศ เมารูป เมาทรัพย์ และเมากามารมณ์ 

๑๖. ปมาทะ คือ ความเลินเล่อ เช่น วางของมีค่าไว้ ไม่ปิดประตูหน้าต่าง ไม่ปิดไฟหรือน้ า 
หรือประมาทว่าอายุยังน้อยไม่ปฏิบัติคุณงามความดีสะสมไว้ 

องค์ประกอบของไตรสิกขา หรือพรหมจรรย์ หรือจริยธรรม 

๑. สีลสิกขา (ศีล) หมายถึง การศึกษาวิธีการท่ีจะปฏิบัติให้กายและวาจาเรียบร้อย ท า
ตนเองให้ปกติไม่ให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 

๒. สมาธิสิกขา หมายถึง การรวมกระแสจิตหรือท าให้แน่วแน่ในส่ิงเดียว เพื่อไม่ให้จิต
กระสับกระส่ายด้ินรนไปตามอารมณ์นั้น ๆ 

๓. ปัญญาสิกขา คือ การศึกษาให้เข้าใจในเรื่องปัญญา(รู้ท่ัวถึง รอบรู้) อย่างแจ่มแจ้งแล้ว
น าไปใช้ให้ถูกต้อง จากการคิดใคร่ครวญพิจารณาด้วยเหตุผล การสดับตรับฟัง และการ ฝึกฝนอบรม 
ปฏิบัติ 

 
 



 
๑๐๐ 

 

ไตรสิกขา เป็นการศึกษา ๓ อย่าง๑๕๗ คือ 

๑. ศีล คือ ความมีระเบียบในการด าเนินชีวิต และในการอยู่ร่วมสังคมหรือ ความมีวินัย
และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้มีความสัมพันธ์ท่ีดีในสังคมชีวิตและสังคม
จะได้เรียบร้อยราบรื่นไม่สับสนวุ่นวาย เอื้อโอกาสการท าอะไรให้ได้ผลดีและมีความเจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น มีหลายระดับตามความเหมาะสมกับชีวิตและสังคม 

ศีล ๕ ก าหนดให้ไม่เบียดเบียนท าร้าย ไม่ละเมิดต่อชีวิตและร่างกาย กรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สิน คู่ครองของกันและกัน ไม่ใช้วาจาท าร้ายหลอกลวงกัน และไม่คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยด้วยความสูญเสียสติสัมปชัญญะเนื่องจากยาเสพติดท่ีท าให้เกิดความประมาทและไม่น่า
ไว้วางใจ ซึ่งเป็นมาตรฐานอย่างต่ าส าหรับจัดระเบียบชีวิตและสังคมมนุษย์ขั้นพื้นฐานต่อการ
สร้างสรรค์ส่ิงดีงามหรือการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสังคมให้ดีขึ้น 

ศีล ๘ เป็นเครื่องเสริมท้ังด้านเวลาและงานในการบ าเพ็ญจิตภาวนาและปัญญาภาวนา 
นอกจากนั้นยังมีศีลท่ีใช้ในการฝึกอินทรีย์คือ ฝึกให้รู้จักใช้ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ เพื่อไม่ก่อให้เกิด
โทษและความเสียหายเดือดร้อนหรือความลุ่มหลงมัวเมา และศีลในการเสพหรือบริโภคส่ิงต่าง ๆ ให้ได้
คุณค่าแท้ไม่หลงไปในคุณค่าเทียม 

โดยรวมการมีสภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันท่ีจัดระเบียบไว้ด้วยดีเรียกว่า “ศีล” ส่วนการ
จัดระเบียบชีวิตและการอยู่ร่วมกันให้เรียบร้อยรวมท้ังตัวระเบียบนั้นเรียกว่า “วินัย” ส่วนข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในการจัดสภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมให้มีระเบียบเรียกว่า “สิกขา” และในส่วนของ 
ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการฝึกฝนขัดเกลา พฤติกรรมเพื่อสร้างเสริมสภาพชีวิตให้สอดคล้องเกื้อกูลต่อการ
ปฏิบัติในแนวทางท่ีจะเข้าถึงจุดหมายท่ีต้องการยิ่งๆ ขึ้นไปเรียกว่า “วัตร” ท่ังหมดรวมเรียกว่า “ศีล” 

๒. สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนอบรมจิตให้สงบแน่วแน่มั่นคง เพื่อให้เป็นจิตใจท่ีสามารถ
ท างานหรือใช้การได้ดีในการพิจารณาต่อการพัฒนาคุณธรรมท้ังหลายท่ีเจริญเพิ่มพูนด้วยในจิตนั้น 
เมื่อจิตสงบมั่นคงก็อยู่ในสภาพโปร่งเบา เบิกบาน สดช่ืน ท าให้บุคคลมีสมรรถภาพจิต คุณภาพจิต และ
สุขภาพจิต 

๓. ปัญญา หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจส่ิงท้ังหลายตามความเป็นจริง ตามระดับการ
พัฒนาหลายข้ัน 

     ขั้นเริ่มต้น คือ การรู้เข้าใจส่ิงท่ีเล่าเรียน สดับตรับฟังหรือข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ และ
ประสบการณ์อย่างถูกต้องตรงความเป็นจริง ไม่ปรุงแต่งด้วยความชอบชังเอนเอียงด้วยอคติต่าง ๆ 

     ขั้นกลาง คือ การพิจารณาวินิจฉัยและการคิดการต่าง ๆ ได้ถูกต้องชัดเจน โดยไม่ถูก
กิเลสเช่น ความเห็นแก่ได้และความเกลียดโกรธเป็นตัวครอบง าชักจูง หรืออีกด้านหนึ่งเป็นการ
มองเห็นส่ิงท้ังหลายถึงเหตุปัจจัยต่าง ๆ จนสามารถเช่ือมโยงความรู้ในส่ิงท้ังหลายมาใช้ไขปัญหาและ
ท าการสร้างสรรค์จัดการด าเนินการงานต่าง ๆ 

     ขั้นสูงสุด คือ ความรู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกและชีวิต ท่ีท าให้หายติดข้องหมด
ความถือมั่นในส่ิงท้ังหลาย ซึ่งส่งผลย้อนกลับไปยังจิตใจ ท าให้เกิดความเป็นอิสระหลุดพ้นเป็นอยู่ด้วย
ความปลอดโปร่งโล่งเบาเบิกบานผ่องใสอย่างแท้จริง 

                                                             
๑๕๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุต .โต). ปฏิบัติธรรม คืออย่างไร. [ออนไลน์], แหล่งที่มา : hppt//www. 

dharma-gateway.com/monk/…/lp-prayuth-33.ht… [๑๓ มิ.ย.๒๕๕๘]. 



 
๑๐๑ 

 

บุญกิริยาวัตถุ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา หรือบางครั้งเรียกว่า บุญสิกขา ในพจนานุกรมพุทธ
ศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม๑๕๘ มีบุญกิริยาวัตถุสองประเภทคือบุญกิริยาวัตถุ ๓ และบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 

ดังนี้ 
บุญกิริยาวัตถุ ๓ หมายถึง ท่ีต้ังแห่งการท าบุญ เรื่องท่ีจัดเป็นการท าความดี หลักการท า

ความดีทางท าความดี ได้แก่ 
๑. ทานมัย คือ การท าบุญด้วยการให้ปันส่ิงของ 
๒. สีลมัย คือ การท าบุญด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดีมีระเบียบวินัย 
๓. ภาวนามัย คือ การท าบุญด้วยการเจริญภาวนาด้วยการฝึกอบรม 

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ หมายถึง ท่ีต้ังแห่งการท าบุญ ทางท าความดี 
๑. ทานมัย คือ การท าบุญด้วยการให้ปันส่ิงของ 
๒. สีลมัย คือ การท าบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติดี  
๓. ภาวนามัย คือ การท าบุญด้วยการเจริญภาวนาคือฝึกอบรมจิตใจ  
๔. อปจายนมัย คือ การท าบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม  
๕. เวยยาวัจจมัย คือ การท าบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้ 
๖. ปัตติทานมัย คือ การท าบุญด้วยการเฉล่ียส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น 
๗. ปัตตานุโมทนามัย คือ การท าบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น  
๘. ธัมมัสสวนมัย คือ การท าบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้  
๙. ธัมมเทสนามัย คือ การท าบุญด้วยการส่ังสอนธรรมให้  
๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ คือ การท าบุญด้วยการท าความเห็นให้ 
ท้ังนี้ข้อ ๔ และข้อ ๕ จัดเข้าในสีลมัย ส่วนข้อ ๖ และข้อ ๗ จัดเข้าในทานมัย ส าหรับ 

ข้อ ๘ และข้อ ๙ ในภาวนามัย และส าหรับข้อ ๑๐ จัดอยู่ได้ท้ังทาน ศีล และภาวนา ดังรายละเอียด
โดยย่อดังนี้  

๑. ทาน หมายถึง การให้ การสละแบ่งปัน คือ ๑) อามิสทาน การให้ เงินทอง ข้าวของ
เครื่องใช้หรือส่ิงอื่นใด ๒) วิทยาทาน การให้ความรู้ เรียกว่า หรือ ธรรมทาน ช่วยเหลือให้เขามีปัญญา 
สามารถแก้ไขปัญหา ด าเนินชีวิติต่อไปได้ ๓) อภัยทาน เปิดโอกาสให้ผู้ท าผิดได้ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องท่ีเผลอท าผิดหรือพลาดไปได้เริ่มต้นใหม่    

๒. สีลมัย หมายถึง  ท าความดีด้วยการรักษาศีล การรักษา กาย วาจา ใจ ให้เป็นปรกติ 
ข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาเช่น การรักษาศีล ๕ การรักษาศีล ๘ เป็นการลด ละ เลิกความช่ัวมุ่งให้ 
กระท าความดี โดยการปฏิบัติเบญจธรรม อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต มิให้ตกต่ าลง 

๓. ภาวนามัย หมายถึง การท าความดีด้วยการเจริญภาวนา มุ่งพัฒนาจิตใจและปัญญา ท า
ให้จิตใจสงบ เห็นคุณค่าส่ิงต่างๆ ตามความเป็นจริง ซึ่งในข้อนี้หลายคนอาจจะท าเป็นประจ าอยู่แล้ว 
เช่น นั่งสมาธิ วิปัสสนา แต่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากเกินก าลัง ดังนั้น อาจจะท าง่าย ๆ ด้วย
วิธีการสวดมนต์ส้ันๆ อาทิ กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย ก่อนนอนก็ได้ หรือ นั่งสมาธิกล่าวค าแผ่เมตตา 
                                                             

๑๕๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (๒๕๔๖). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม 
(พิมพ์ครั้งที่ ๑๒). http://www.๘๔๐๐๐.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=๘๘,๘๙ 

 

http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=89


 
๑๐๒ 

 

สวดคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร คาถาชินบัญชร เป็นต้น การสวดมนต์เป็นประจ า อย่างน้อยก็เป็นการ
น้อมน าจิตใจของเรา ไปสู่ส่ิงท่ีเป็นมงคลในชีวิต เป็นการเตือนสติให้เรายึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติ
ชอบ ตามส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ และผลบุญข้อนี้จะท าให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ 

๔. อปจายนมัย ท าบุญด้วยการให้ความเคารพ มีความอ่อนโยน สุภาพอ่อนน้อม ให้เกียรติ
แก่กัน เคารพยกย่องท่านผู้มีความเป็นผู้ใหญ่ ผู้สูงด้วยคุณธรรมความดี  

๕. ไวยาวัจจมัย ท าบุญด้วยการช่วยเหลือ รับใช้ บริการ คนไม่มีเงินก็ลงแรงช่วยกันใน
เวลามีงานส่วนรวม โดยเฉพาะสังคมไทยสมัยก่อนมีศูนย์กลางอยู่ท่ีวัด เวลามีงานวัด  

๖. ปัตติทานมัย ท าบุญด้วยการ ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในบุญหรือในการท าบุญด้วย เวลาเรา
ท าความดีอะไรสักอย่างก็ไม่หวงแหนไว้ เราเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มีส่วนร่วมบุญด้วยการท าความดี
ด้วยกัน  

๗. ปัตตานุโมทนามัย ท าบุญด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ คือพลอยช่ืนชมยินดี หรือแสดง
ความยินดี ยอมรับ เห็นชอบในการด าเนินการนั้น 

๘. ธรรมสวนมัย ท าบุญด้วยการฟังธรรม ท าให้เรามีหลักในการประพฤติปฏิบัติและ
ด าเนินชีวิตท่ีดี  ความก้าวหน้าในธรรม ซึ่งจะท าให้รู้หลักมองเห็นช่องทางแม้แต่ในการท าบุญเพิ่มขึ้น
อีก  

๙. ธรรมเทศนามัย การแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังก็เป็นบุญ ต้องต้ังใจให้ถูกต้อง ท่านว่าถ้ามี
เจตนาหาลาภ หาเสียง ถือว่าเจตนาไม่ดี มุ่งท่ีผลส่วนตัว จะไม่มีผล   

๑๐. ทิฏฐุชุกรรม ท าบุญด้วยการท าความเห็นให้ตรง คือให้ถูกต้อง ควรพิจารณา
ตรวจสอบกิจกรรมทุกอย่างว่า เราท าด้วยความรู้เข้าใจถูกต้องหรือเปล่า  

บุญกิริยาในความหมายของทานและภาวนา๑๕๙ คือ  
ทาน คือ การให้ การเผ่ือแผ่แบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือกัน เพื่อยึดเหนี่ยวสังคม และเพื่อ

ส่งเสริมความดีงามและการกระท าส่ิงท่ีดี พร้อมกันนั้นก็เป็นเครื่องฝึกหัดขัดเกลาท้ังพฤติกรรม
ภายนอกทางกาย วาจา และฝึกฝนอบรมจิตให้เจริญยิ่งขึ้นในคุณธรรม ซึ่งผู้มีจิตน้อมน าในการให้ทาน
ย่อมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นดังนี้ 

๑. เป็นท่ีรักของเพื่อนร่วมงานและสังคมรอบข้าง 
๒. เป็นท่ีได้รับการยอมรับนับถือมีช่ือเสียง 
๓. เป็นผู้ท่ีผู้มีอุปนิสัยเดียวกันต้องการคบหา 
๔. เป็นการสละละความตระหนี่ถี่เหนียวและมีจิตอาสา 
๕. ก่อให้เกิดความยึดเหนี่ยวในองค์กรมากขึ้น 
๖. ช่วยส่งเสริมความดีและการท าดีมากขึ้น 
ภาวนา แปลว่า การฝึกฝนอบรม การเจริญ หรือการท าให้เป็นให้มีขึ้นมาและการพัฒนา

งอกงามบริบูรณ์ มีประโยชน์ดังนี้ 
๑. เป็นท่ีต้ังความดี ท าให้มีผลการปฏิบัติงานส่วนรวมดีขึ้น 

                                                             
๑๕๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). (๒๕๕๐). ธรรมะฉบับเรียนลัด. นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน. 



 
๑๐๓ 

 

๒. สามารถแก้ไขพฤติกรรมท่ีเคยมีปัญหาเช่น อบายมุข ส่ิงเสพติด การผิดท านองครอง
ธรรม 

๓. เกิดความรับผิดชอบส านึกช่ัวดีต่อหน้าท่ีการงานและสังคม 
๔. ท าให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจต่อความทุกข์ความยั่วยุในทางท่ีผิดศีลธรรมประเพณี 
๕. ท าใหผู้้เจริญภาวนามีความสุขอยู่ในปัจจุบัน 
ศีล๑๖๐ คือ เจตนาท่ีเป็นเหตุงดเว้น การส ารวมระวัง หรือการไม่ล่วงละเมิด รวมความคือ 

ความต้ังกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เป็นท่ีต้ังของกุศลธรรมท้ังหลายท่ีไม่โน้มเอียงไปในอภิชฌา คือ 
ความโลภอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตน พยาบาทปองร้ายหมายท าลายล้าง และมิจฉาทิฎฐิเห็นผิด
ท านองคลองธรรม ศีลบังเกิดประโยชน์กับผู้ปฏิบัติดังนี้ 

๑. เพื่อความต้ังอยู่ด้วยดี 
๒. เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๓. เพื่อข่มบุคคลท้ังหลายท่ีเก้อยากคือ ผู้ประพฤติส่ิงไม่ดีผิดธรรมนองคลองธรรม 
๔. เพื่อความเป็นอยู่ผาสุกของบุคคลท่ีมีศีลเป็นท่ีรัก 
๕. เพื่อความส ารวมระมัดระวังอาสวะคือกิเลสดอกสันดานท้ังหลายท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
๖. เพื่อความเล่ือมใสของบุคคลท้ังหลายท่ียังไม่เล่ือมใส 
๘. เพื่อความท่ีบุคคลท้ังหลายท่ีเล่ือมใสแล้วมีความเล่ือมใสมากขึ้น 
๙. เพื่อความต้ังอยู่ของพระสัทธรรม 
๑๐. เพื่อปฏิบัติการก าจัดโทษทางกายวาจาโดยตรง ท าให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม

ทางการประพฤติในหมู่ 
หลักธรรมแห่งพระราชาและผู้สนองปฏิบัติราชการต่างพระเนตรพระกรรณ 
ทศพิธราชธรรม คือ ธรรมของพระราชา มีข้อปฏิบัติรวม ๑๐ ประการ  ซึ่งน ามา

ประยุกต์ใช้ได้ กับหลักการบริหารอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมได้ ดังนี้ 
๑. ทาน คือ การให้ทานทรัพย์สินส่ิงของ 
๒. ศีล คือ ความประพฤติท่ีดีงาม 
๓. ปริจจาคะ คือ การบริจาค การยอมสละผลประโยชน์ส่วนตน  เพื่อผลประโยชน์

ส่วนรวม 
๔. อาชชวะ คือความซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นกลาง คือ ความไม่ล าเอียงหรือ

มีอคติ 
๕. มัททวะ คือ ความสุขภาพอ่อนโยนต่อปวงชนท้ังปวง มีสัมมาคารวะ 
๖. ตบะ คือ มีความเพียร ไม่เกียจคร้าน มีความพยายามแสวงหาแนวทางสู่ความส าเร็จ 
๗. อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ การท าจิตใจให้ผ่องใส มีสติและรู้เหตุผลอยู่ตลอดเวลา 
๘. อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียนข่มเหง ความไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
๙. ขันต ิคือ ความอดทน ความคงสภาพให้สามารถต่อสู่กับอุปสรรคได้โดยไม่ท้อถอย 

                                                             
๑๖๐ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลปริณายก. (๒๕๓๖). ศีล สมาธิ ปัญญาใน

พระพุทธศาสนา. (พิมพ์ครั้งที่ ๔). กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 



 
๑๐๔ 

 

๑๐. อวิโรธนะ คือ ไม่ประพฤติผิดในธรรม ไม่ผิดพลาด เป็นผู้ท่ีท าแต่ความดีและได้ผล
ลัพธ์ของการกระท าท่ีดี 

จักรวรรดิวัตร คือ หลักธรรมท่ีพระมหากษัตริย์และข้าราชการของพระองค์ใช้ในการ
ด าเนินนโยบายทางการบริหารบ้านเมือง มีหลักปฏิบัติ ๑๒ ประการ ซึ่งน าไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามกับ
บทบาทหน้าท่ีได้ ดังนี้  

๑. การอบรมผู้ปกครองให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 
๒. การผูกสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ 
๓. การให้รางวัลอันสมควรแก่ผู้บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๔. การเกื้อกูลผู้ทรงศีล เครื่องพรต และไทยธรรม และอนุเคราะห์คหบดี ด้วยความ

ช่วยเหลือให้ส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับอาชีพ  
๕. การอนุเคราะห์ให้เล้ียงชีพได้ตามควรแก่อัตภาพ  
๖. การให้ความอุปการะแก่ผู้ทรงศีลท่ีประพฤติชอบ  
๗. การห้ามการเบียดเบียนสัตว์  
๘. การชักน าให้บุคคลท้ังหลายต้ังอยู่ในธรรม ขจัดการท าบาป และความไม่เป็นธรรม  
๙.การให้การสงเคราะห์แก่ผู้ท่ีขัดสนไม่พอเล้ียงชีพ  
๑๐. การเข้าหาผู้ทรงศีลในโอกาสอันควร เพื่อศึกษาถึงบุญบาป  
๑๑. การต้ังวิรัติจิตไม่ให้เกิดธรรมราคะด ากฤษณา  
๑๒. การระงับความโลภ ห้ามจิตใจไม่ให้ปรารถนาลาภท่ีไม่ควรได้ 
โลกบาลธรรม๑๖๑ เป็นธรรมท่ีคุ้มครองรักษาระมัดระวังให้บุคคลต้ังอยู่ในความซื่อสัตย์

สุจริต มี ๒ ประการ คือ  
๑. หิริ ความละอายแก่ใจ 
๒. โอตตัปปะ ความเกรงกลัว 
หิริ หมายถึง ความละอายแก่ใจ ความละอายต่อบาป ต่อการท าความช่ัวความผิด ต่อการ

ประพฤติทุจริตท้ังหลายท้ังต่อหน้าและลับหลัง และความละอายใจตัวเองท่ีจะละเว้นไม่ท าความดี ท า
ให้คนเราอยู่กันอย่างสงบสุข ท าให้ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่โลกและสรรพสัตว์ทั้งปวง 

โอตตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัว ความสะดุ้งกลัวต่อผลของความช่ัว ต่อผลของความ
ทุจริตท่ีท าไว้ โอตตัปปะ เป็นอาการของจิตท่ีหวั่นไหวเมื่อจะท าความช่ัว เพราะกลัวความผิดท่ีจะตาม
ให้ผลในภายหลัง เกิดขึ้นได้เพราะคิดถึงโทษหรือความทุกข์ท่ีจะเกิดขึ้นจากการท าช่ัว จากการ
ประพฤติทุจริตของตน  

 หิริ โอตตัปปะ เป็นธรรมะท่ีสร้างสมข้ึนได้ เกิดขึน้ด้วยการพิจารณาถึงฐานะของตนเอง ๔ 
ประการ คือ 

๑. พิจารณาถึงชาติก าเนิดของตนเองว่า ตัวเราเกิดในตระกูลท่ีประกอบอาชีพสุจริต เราจึง
ไม่ควรผิดศีล เล้ียงชีพในทางท่ีผิด ให้เป็นที่เส่ือมเสียแก่วงศ์ตระกูล 
                                                             

๑๖๑
 สมดุลแห่งชีวิต, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i= 

3749. [๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘] 
 

http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i


 
๑๐๕ 

 

๒. พิจารณาถึงอายุของตนเองว่า คนมีอายุเช่นเรา ได้รับการส่ังสอนอบรมมาแล้ว ท้ังยังได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตว่า อะไรดีอะไรช่ัว ถ้าเรายังผิดศีล ก็เสียทีท่ีมีอายุมากเสียเปล่า แต่ไม่มี
สติปัญญาตักเตือนตนเองเสียเลย 

๓. พิจารณาถึงความกล้าหาญของตนเองว่า ตัวเราต้องมีความกล้าหาญ ต้ังใจมั่นอยู่ในคุณ
ความดี บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น ต่างจากผู้ท่ีท าผิดศีล เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้
เดือดร้อน เพราะมีจิตใจอ่อนแอ ตกอยู่ในอ านาจของกิเลส 

๔. พิจารณาถึงความเป็นพหูสูตของตนเองว่า ตัวเรานั้นเป็นผู้ศึกษาธรรมะมามาก มี
หลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เราจึงควรเป็นผู้มีศีล มีการกระท าอันงาม ต่างจากคนพาลซึ่งท า
บาปอกุศล เพราะไม่มีหลักธรรมใด ๆ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป เกิดขึ้นได้เพราะกลัวว่าตนเองจะเดือดร้อนในภายหลัง 
จากภัย ๔ ประการคือ 

๑. ภัยเพราะติเตียนตนเอง เมื่อท าผิดศีล เราย่อมรู้สึกเดือดร้อน กระวนกระวายใจใน
ภายหลัง เพราะนึกติเตียนตนเองท่ีท าในส่ิงไม่สมควร 

๒. ภัยจากการที่ผู้อื่นติเตียน เมื่อบัณฑิต ได้รู้ถึงการกระท าท่ีผิดศีลของเรา เขาย่อมติเตียน
ว่า เราเป็นคนพาล เป็นผู้กระท าบาปกรรม เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน 

๓. ภัยจากอาชญา เมื่อเราผิดศีล จนเป็นผลให้ผู้อื่นเดือดร้อน ย่อมต้องถูกลงโทษจาก
กฎหมายบ้านเมือง ได้รับความเดือดร้อนตอบแทนกลับมา 

๔. ภัยในทุคติ การผิดศีล ย่อมจะน าเราไปสู่อบายภูมิ มีนรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย 
ท าให้ต้องประสบทุกข์ภัยเป็นอันมากในภพชาติเบ้ืองหน้า เมื่อละจากโลกไปแล้ว 

ราชวสดีธรรม คือ ธรรมท่ีเป็นหลักในการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสรุปได้เป็น ๓ หลัก
ใหญ่ รวม ๔๙ ข้อปฏิบัติ หลักใหญ่ ๓ ประการ ได้แก่ 

๑. หลักธรรมท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อพระราชาโดยตรง เป็นธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ต่อพระราชา ได้แก่ ไม่ควรเดินบนราชวิถี และไม่ควรใช้หรือบริโภคเสมอพระราชา ไม่ใช้กิริยา วาจา
เสมอกับพระราชา ไม่แสดงอาการสนิทในพระสนมก านัล ไม่ฟุูงซ่านแสดงอาการให้เสียมารยาทของข้า
เฝูา ไม่เล่นหัวกับพระสนมก านัล ไม่ปรึกษาราชการในท่ีลับ ไม่ลักลอบพระราชทรัพย์ออกจากพระคลัง
หลวง (ไม่คอรัปช่ัน) ไม่ทะนงตนว่าเป็นคนท่ีพระราชา หัวหน้าโปรดปราน ต้องอยู่ในท่ีซึ่งพระราชาจะ
ทอดพระเนตรเห็นถนัด หรือฟังกระแสพระด ารัสได้โดยง่าย อย่าชะล่าใจเมื่อพระราชาทรงกระท า
พระองค์เป็นเพื่อน เมื่อได้รับการยกย่องเชิดชูก็อย่าทะนงตัวอวดตัวว่าเป็นนักปราชญ์ ควรขอพระบรม
ราชานุญาตให้เข้านอกออกในก่อนทุกครั้ง ต้องมีสติด ารงตนเป็นคนรอบคอบเสมอ ไม่ควรเพ็ดทูลคุณ 
หรือโทษ เมื่อพระราชาหรือหัวหน้าจะบ าเหน็จความชอบแก่ผู้ใด ไม่เสนอขัดแต่ควรสอบสวนให้ถ้วนถี่ 
มีจิตใจอ่อนโยนไปในทางท่ีเหมาะ ต้องรู้จักพระราชนิยม ปฏิบัติให้ต้องตามพระราชประสงค์ แม้จะถูก
กริ้วกราดจนถึงต้องพระราชอาญา ก็ไม่พึงโกรธตอบ ต้องสักการบูชาพระราชา 

๒. หลักธรรมท่ีเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง เป็นธรรมเกี่ยวกับการควบคุมตนเองข้าราชการ 
ซึ่งมีธรรมะท่ีส าคัญ ๆ คือ ความมีสติ การใช้ปัญญาความไม่หวั่นไหวตามโลกบาลธรรม คือ ลาภ ยศ 
สรรเสริญ สุข ความไม่เกียจคร้าน ความไม่เห็นแก่ได้ การไม่มัวเมาสุราและนารี ความเป็นคนอ่อนน้อม 
ความอดทนไม่โกรธง่าย การพูดจาดี การละอายต่อความช่ัว และการเล้ียงดูบิดามารดา ธรรมในส่วนนี้ 



 
๑๐๖ 

 

เมื่อพิเคราะห์ดูจะเห็นว่าข้อใหญ่คือ การตัดต้นเหตุแห่งการฉ้อราษฎร์บังหลวง คือ อบายมุขต่าง ๆ 
ความโลภ และความช่ัว การปลูกฝังลักษณะท่ีจะท าให้ท างานได้ดีและเข้ากับผู้อื่นได้คือ มีสติ การใ ช้ 
ปัญญา ความอดทนและการพูดจาดี การไม่พูดมากเกินพอดี นอกจานี้ยังมีธรรมท่ีเป็นเครื่องแสดง
ความเป็นคนดีคือ การเล้ียงดูบิดามารดา และธรรมท่ีแสดงความใฝุรู้คือ การไปหาสมณะชีพราหมณ์ ผู้
มีความรู้และมีธรรม 

๓. หลักธรรมท่ีเกี่ยวกับการท างาน เป็นธรรมเกี่ยวกับการงานโดยตรงคือ ความขยัน ความ
ซื่อสัตย์ ความยินดีท างานไม่ว่าเวลาใด ความยึดถือระเบียบ ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ความไม่
สุรุ่ยสุร่าย การท างานให้ส าเร็จโดยเร็ว ความมีวินัยและสุภาพ ความอ่อนน้อม การพูดจาดี ความรัก
งานยิ่งกว่าญาติ ความรู้ฐานะอันควรและไม่ควร การไม่ขโมยเงินหลวง และการหมั่นตรวจตรา
งบประมาณอยู่เสมอ ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า ข้าราชการพึงท างานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด ถูก
ระเบียบรอบคอบ อดทน สุภาพอ่อนน้อม และรักงาน ยินดีท างานเสมอ 

อคติ ๔ ควรละเว้นอคติ นักปกครอง เมื่อปฏิบัติหน้าท่ี พึงเว้นความล าเอียงหรือความ
ประพฤติท่ีคลาดเคล่ือนจากธรรม ๔ ประการ 

๑. ฉันทาคติ ล าเอียงเพราะชอบ 
๒. โทสาคติ ล าเอียงเพราะชัง  
๓. โมหาคติ ล าเอียงเพราะหลงหรือเขลา  
๔. ภยาคติ ล าเอียงเพราะขลาดกลัว 
สรุป หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหลักสัจธรรมท่ีมนุษย์ควรต้องมีคุณธรรมในการ

ครองตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน ต่อหน้าท่ีการงาน และผู้ท่ีต้องเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหลักพุทธธรรมบุญกิริยา
วัตถุ ๓ และบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ท่ีเป็นปัจจัยฐานของมนุษย์จะครองอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในความมี
เมตตาเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และธรรมช่วยคุ้มครองบุคคลหรือมวลมนุษย์ในโลกให้อยู่
ร่วมกันอย่างปกติสุขในหลักธรรมโลกบาลได้แก่ หิริ คือ ความละอายในตนเอง และโอตตัปปะ คือ มี
ความเกรงกลัวต่อทุกข์ ความเส่ือม ความช่ัว จนไม่คิดจะกระท าความช่ัว 
 

๒.๗ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

๒.๗.๑ งานวิจยัที่เก่ียวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรม 

จากงานวิจัยเรื่อง วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ๑๖๒ มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ ๑) เพื่อศึกษาจริยธรรมและวิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 
๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีใช้บูรณาการวิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ ๓) เพื่อศึกษา
วีธีการและเสนอองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นวิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ 
โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการสัมภาษณ์นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ประสบการณ์ ด้วยการน าเสนอในรูปแบบพรรณนาโวหาร ผลการศึกษาพบว่า วิธีการพัฒนาจริยธรรม

                                                             
๑๖๒ ตวงเพชร สมศรี, วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ, วิทยานิพนธ์    

พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 
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ของข้าราชการต ารวจ มี ๘ วิธี ท้ังนี้ในทุก วิธีการได้พบปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้การพัฒนาไม่
ประสบผลส าเร็จ จึงเสนอให้นาหลักพุทธธรรม มาใช้บูรณาการวิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ เพื่อให้อยู่บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรมประจ าใจ อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ
องค์กรอย่างยั่งยืน วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ มีดังนี้ ๑) วิธีการ
พัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
เข้ามามีส่วนในการควบคุมตรวจสอบจริยธรรมของข้าราชการเพิ่มขึ้น  ปัญหาท่ีพบ คือ การน าพรรค
พวกเดียวกันเข้ามาตรวจสอบหรือตัดสินพิจารณาด าเนินการใด ๆ จึงมักไม่ค่อยตรงไปตรงมา การน า
หลักอคติ ๔ มาใช้บูรณาการจะสามารถท าให้ประสบผลส าเร็จได้ท าให้เกิดผลเป็นความเท่ียงตรง 
ยุติธรรม ๒) วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจด้วยการสนับสนุนให้ด าเนินคดี และลงโทษ
ข้าราชการท่ีประพฤติมิชอบตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ปัญหาท่ีพบ คือ การละเลย
การลงโทษอย่างเข้มงวดท าให ้ข้าราชการท่ีประพฤติมิชอบ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
การน าหลักไตรสิกขามาผสมผสานกับการบังคับใช้ วิธีการนี้จะช่วยท าให้ลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นท าให้
เกิดผลเป็นความสุจริต ๓) การต่อต้านหรือไม่สนับสนุนค่านิยมของข้าราชการต ารวจไทยท่ีมีอยู่แล้วใน
สังคม ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ปัญหาท่ีพบคือ ยังไม่มีการน าเป็นนโยบายอย่างเป็น
รูปธรรมท่ีต่อเนื่องและชัดเจน การน าหลักบุญกิริยาวัตถุมาใช้บูรณาการอย่างถูกต้องจะช่วยลดปัญหา
ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้น้อยลงท าให้เกิดผลเป็นการคิดถูก การกระท าในส่ิงท่ีถูกต้อง ๔) ผู้บังคับบัญชา
ควรประพฤติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติราชการ ปัญหาท่ีพบคือผู้บังคับบัญชาระดับสูงจะมีการ
แต่งต้ังโยกย้ายบ่อยครั้ง อาจเป็นปัญหาให้การบริหารงานขาดความต่อเนื่อง การน าหลักพรหมวิหาร 
๔ มาใช้บูรณาการ โดยเน้นพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก เป็นการฝึกการมีคุณธรรม ก่อนจะน าไปสู่การ
เป็นคนดีของสังคมอย่างถาวร ท าให้เกิดผลเป็นผู้น าต้นแบบเป็นตัวอย่างท่ีดี ๕) การสนับสนุนให้น า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ปัญหาท่ีพบ คือ นโยบายบริหารงาน
ของผู้บังคับบัญชาเป็นไปตามสภาพของแต่ละพื้นท่ี การน าหลักสันโดษมาใช้บูรณาการในการด าเนิน
ชีวิตและปฏิบัติหน้าท่ีท าให้เห็นคุณค่าของความเป็นอยู่ท่ีพอเพียงชัดเจนมากขึ้นท าให้เกิดผลเป็นคนท่ี
รู้จักความพอดีไม่ฟุูงเฟูอเกินตัว ๖) วิธีการส่งเสริมให้น าการบริหารงานราชการตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ปัญหาท่ีพบคือไม่ยึดถือกฎระเบียบ ขาดคุณธรรม ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ขาดความรับผิดชอบในการด าเนินงาน การน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้บูรณาการในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี จะท าให้เกิดผลส าเร็จตามเปูาหมายได้ท าให้เกิดผลเป็นคนท่ีมีคุณภาพในการท างาน  ๗) 
วิธีการสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร หรือแกนน าในการปฏิบัติราชการน าหลักธรรมมาปรับใช้ 
ปัญหาท่ีพบคือ ยังไม่มีการน าหลักพุทธธรรมเข้ามาสอดแทรกกับกฎระเบียบต่างๆ ท่ีชัดเจน การน า
หลักกุศลกรรมบถมาใช้บูรณาการในการส่งเสริมให้เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบท าให้เกิดผลเป็นคนดี
ศรีสังคมหรือต ารวจดีมีคุณธรรม ๘) วิธีการสนับสนุนให้หน่วยงานท้ังหลายรวมท้ังประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการด้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่องปัญหา
ท่ีพบคือ ขาดการต่อเนื่องในการประสานงานและการน าไปปฏิบัติในบางพื้นท่ี การน าหลักทิศ ๖ มาใช้
บูรณาการสร้างเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลรอบข้างหรือบุคคลท่ีจะต้องติดต่อประสานงาน
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วยจะช่วยท าให้การท างานร่วมกันมีความสุขเป็นการสร้างมิตรภาพท่ีดีต่อกันกับคน
ในชุมชนอย่างยั่งยืนท าให้เกิดผลเป็นท่ีรักของทุกคนองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย  คือ “ 



 
๑๐๘ 

 

PTTFCTTD = GOOD POLICE MODEL” ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจและเป็นประโยชน์ต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ท าให้การพัฒนา
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจเกิดผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 

การวิจัยเรื่อง บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคม
ปัจจุบัน๑๖๓ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการด าเนินชีวิตของคนไทยสังคมปัจจุบัน เพื่อศึกษาหลักพุทธ 
จริยศาสตร์ เพื่อบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ และเพื่อน าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้
ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบัน 
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากพระไตรปิฎก  ต าราและเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องเป็นหลัก และการสัมภาษณ์เชิงลึก พระภิกษุสงฆ์ ๓ รูป สามเณร ๑ รูป แม่ชี ๑ คน บุคคล
ในวิชาชีพต่าง ๆ อีก ๘ คน รวม ๑๓ คนแล้ว น าข้อมูลท่ีได้มาอธิบายในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบัน มีความแตกต่างจากคนไทยใน
อดีต เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น เทคโนโลยี การส่ือสารเพื่อให้เท่าทันกับโลกาภิวัตน์ท่ีเคล่ือนไป
อย่างรวดเร็ว ส่ิงเหล่านี้สร้างความเจริญให้กับคนไทยในด้านวัตถุอย่างต่อเนื่องแต่กลับสร้างความเส่ือม
ถอยทางด้านจิตใจ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเชิงจริยธรรมมากมายในการด าเนินชีวิตของคนไทยสังคม
ปัจจุบันในทุกกลุ่มอาชีพ และหลักพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ขั้น คือ 
๑) พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น ได้แก่ หลักเบญจศีลและเบญจธรรม ๒) พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง 
ได้แก่ ศีล ๘ และกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ และ ๓) พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ 
ส่วนการบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทยสังคมปัจจุบัน สามารถท าได้โดย
น าหลักพุทธจริยศาสตร์ระดับต้นมาบูรณาการกับการด าเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลท่ัวไป  ได้แก่ นิสิต - 
นักศึกษา, ครู - อาจารย์, ข้าราชการ, นักธุรกิจ และนักการเมือง น าหลักพุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง
มาบูรณาการกับการด าเนินชีวิตของกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม ได้แก่ แม่ชี และอุบาสก - อุบาสิกา และน า
หลักพุทธจริยศาสตร์ระดับสูง มาบูรณาการกับการด าเนินชีวิตของกลุ่มบรรพชิต ได้แก่ พระภิกษุและ
สามเณร และองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิต
ของคนไทยในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ “FEE Model” และ FEE Model เป็นหลักการท่ีเกิดจากการบูร
ณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ให้สอดคล้องกับการด าเนิน ชีวิตของคนไทยสังคมปัจจุบันในทุกกลุ่มอาชีพ 
เมื่อน าไปบูรณาการแล้วสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินชีวิตของคนไทยสังคมปัจจุบัน
ให้เบาบางลงและหมดไปในท่ีสุด 
  การศึกษาวิจัยเรื่องการบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตกกับหลักการ
ทางพระพุทธศาสนา๑๖๔ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาการพัฒนา
มนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตก ๒) เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา 
๓) เพื่อบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตกกับหลักการทางพระพุทธศาสนา 
                                                             

๑๖๓ ชัยยันต์ สืบกระพันธ์, บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบัน , 
สถาบันวิจัยญาณสังวร ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗) : หน้า ๑-๑๐. 

๑๖๔ ศิริศักด์ิ นันตี, การบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตกกับหลักการทาง
พระพุทธศาสนา, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๔๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๗๕-๘๘. 



 
๑๐๙ 

 

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตก หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริหาร
มุ่งเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การอย่างเต็มความสามารถ  เอื้ออ านวยให้
องค์การบรรลุเปูาหมายในการเลือกสรรคนดี มีความรู้ความสามารถ   เข้ามาท างานและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตกนั้น เกิดขึ้นจากการผสมผสานแนวคิดทฤษฎีหลักท้ัง  ๓ ด้าน 
ได้แก่ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ และทฤษฎีจิตวิทยา มีวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการ
ฝึกอบรมการศึกษา และการพัฒนา ส่วนหลักการทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นั้นประกอบไปด้วย บทบาท กระบวนการ รูปแบบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา 
ซึ่งถือว่าเป็นหลักการของการปฏิบัติท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ท่ีประกอบไปด้วย  ศีล สมาธิ และปัญญา มี
ขอบเขตครอบคลุม มรรคมีองค์ ๘ โดยมีผลสัมฤทธิ์หรือตัวชี้วัด คือ ภาวนา ๔ 
 

๒.๗.๒ งานวิจัยที่เก่ียวกับตัวแบบ 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล๑๖๕  

เนื่องจากความรับผิดชอบท่ีมีต่อภาวะสุขภาพของผู้ปุวย วิชาชีพพยาบาลจ าเป็นต้องส่งเสริมให้
พยาบาลมีความสามารถน าการพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการพยาบาลนั้นไม่เพียง
ประกอบด้วย ความรู้หรือ ทักษะทางการพยาบาล แต่ต้องค านึงถึงจริยธรรมในการพยาบาลด้วย 
ดังนั้นความสามารถเชิงจริยธรรมจ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาและประเมินในการปฏิบัติการพยาบาล 
จากความส าคัญดังกล่าว การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมใน
การปฏิบัติการพยาบาล (Moral Competence Scale – BMCS) และทดสอบคุณภาพของแบบวัด 
กระบวนการวิจัยแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ เป็นการสร้างกรอบแนวคิดความสามารถเชิง
จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลท่ีมีพื้นฐานจากการพยาบาลตามวัฒนธรรมไทย โดยท าการ
สัมภาษณ์ พยาบาล อาจารย์พยาบาล และผู้รับบริการ ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ได้
กรอบแนวคิดท่ีประกอบด้วยคุณลักษณะของความสามารถเชิงจริยธรรม ๘ คุณลักษณะได้แก่ เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ และการยอมรับในค่านิยม ศักด์ิศรี
และสิทธิของบุคคล ซึ่งน ามาเป็นกรอบในการพัฒนาแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการ
ปฏิบัติการพยาบาล ระยะท่ี ๒ เป็นการพัฒนาแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรม ท่ีประกอบด้วย
สถานการณ์ ๕ สถานการณ์ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาจริยธรรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติการพยาบาล ในแต่
ละสถานการณ์มีชุดข้อความท่ีใช้วัดความสามารถเชิงจริยธรรม และใช้มาตรวัด ๕ ระดับ มีค่าความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เท่ากับ ๐.๙๓ แบบวัดได้ถูกน ามาทดสอบและพบว่ามีความเหมาะสม ความ
ชัดเจน และความเท่ียงตรง ส าหรับระยะท่ี ๓ ท าการทดสอบแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรม ๒ 
ครั้ง ครั้งท่ี ๑ เป็นการทดสอบ เพื่อประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดท่ีประกอบด้วย
สถานการณ์ ๕ สถานการณ์ กับข้อค าถาม ๑๐๘ ข้อ โดยท าการทดสอบในพยาบาล ๔๐๗ คน จาก
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ผลจากการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ ท าให้ได้แบบวัดท่ี
ประกอบด้วยสถานการณ์ ๕ สถานการณ์ กับข้อค าถาม ๘๐ ข้อ ซึ่งจัดกลุ่มได้เป็น ๑๑ องค์ประกอบ มี

                                                             
๑๖๕

 พันทิพย์ จอมศรี, การพัฒนาแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล, 
วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาชัยเชียงใหม่ ๒๕๔๗), หน้า ๔-๕. 



 
๑๑๐ 

 

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ๐.๗๖ ถึง ๐.๙๓ และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาส าหรับสถานการณ์ท้ัง 
๕ สถานการณ์มีค่า ๐.๘๖ ถึง ๐.๙๓  ส่วนค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดโดยรวม เท่ากับ ๐.๙๗ 
ครั้งท่ี ๒ เป็นการทดสอบ เพื่อประเมินความคงท่ีของแบบวัดท่ีประกอบด้วยข้อค าถาม ๘๐ ข้อ โดยท า
การทดสอบในพยาบาล ๑๐๕ คน วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน จากการ
ทดสอบซ้ า ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๗๓ นอกจากนี้ แบบวัดท่ีได้ยังถูกพัฒนาเป็นอีก 
๙ รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบประกอบด้วยสถานการณ์ ๓ สถานการณ์ มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาคมากกว่า ๐.๗๐ ดังนั้น รูปแบบท้ังหมดของแบบวัดนี้ สามารถน ามาวัดความสามารถเชิง
จริยธรรมได้ จากกระบวนการวิจัยท้ัง ๓ ระยะ และคุณสมบัติของแบบวัดท่ีได้จากการทดสอบท้ังหมด 
แสดงให้เห็นถึง วีการพัฒนาแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรม และท าให้ได้แบบวัดท่ีมีความเท่ียงตรง 
และความเช่ือมั่น สามารถน ามาวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลในประเทศ
ไทยได้ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม๑๖๖ การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
๑) ศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม ขององค์การธุรกิจเอกชนภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีมีลักษณะเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม ๒) ศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้น าเชิงนวัตกรรม ๓) พัฒนาตัว
แบบผู้น าเชิงนวัตกรรม โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาวะผู้น าและแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม เป็นฐานคติ
ในการศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าท่ีมีผลต่อการพัฒนานวัตกรรมใน
องค์การ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้น าองค์การท่ีมีผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการ ซึ่ง
เป็นผลจากการสร้างสรรค์ท่ีมีลักษณะความเป็นนวัตกรรม ใช้วิธีการศึกษาแบบ Grounded Theory 
และวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงใน
ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ องค์การละ ๑ ท่าน สัมภาษณ์กลุ่ม
บุคลากรในองค์การและผู้เกี่ยวข้องอีก ๖๒ คน ขั้นตอนการศึกษาแบ่งออก เป็น ๓ ขั้นตอน ๑) 
ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาข้อมูลขององค์การและผู้น าท่ีคัดเลือกเป็นกรณีศึกษา  ๒) วิจัยเชิงคุณภาพ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้น าองค์การท่ีเป็นกรณีศึกษาหลัก ๓) สัมภาษณ์กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทดสอบความ
เช่ือถือได้ของข้อมูล โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลโดยท าการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ส่วนประกอบ การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป และการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกรณีศึกษา กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ประกอบด้วยปัจจัยหลัก คือ ๑) บริบทภายนอกองค์การท่ีส่งผลต่อผู้น าเชิงนวัตกรรม ๒) 
บริบทภายในองค์การท่ีส่งผลต่อผู้น าเชิงนวัตกรรม ๓) องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม 
๔) แนวทางการพัฒนาผู้น าเชิงนวัตกรรม ๕) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม         ในองค์การ ผล
การศึกษาพบว่า บริบทภายนอกองค์การท่ีมีความเปล่ียนแปลงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการปรับ
ทิศทางและกลยุทธ์ในการน าองค์การ กดดันให้ผู้น ามุ่งเน้นกับการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  บริบทภายในองค์การด้านวัฒนธรรม
องค์การและบรรยากาศภายในองค์การมีผลกระทบต่อบทบาทของภาวะผู้น า รูปแบบองค์การแห่งการ
เรียนรู้และระบบการจัดการความรู้ท่ีมีกระบวนการชัดเจน และใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังความรู้ 
                                                             

๑๖๖ อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์, การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม, วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๓-๔. 



 
๑๑๑ 

 

การส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนานวัตกรรม โครงสร้างองค์การท่ี
เหมาะสม คือ โครงสร้างองค์การแบบทีมงานข้ามสายงาน เป็นระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
การบริหารคนเก่ง และมีระบบพี่เล้ียง มีการสอนงาน การมอบหมายงานโครงการ การมอบอ านาจ 
เป็นระบบท่ีส่งผลเชิงบวกต่อแนวทางการพัฒนาผู้น าเชิงนวัตกรรม ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กรณีศึกษาท้ังหมด ผู้วิจัยน าเสนอ ตัวแบบองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม และ
แนวทางการพัฒนาผู้น าเชิงนวัตกรรม อันประกอบด้วยบริบทภายนอกและภายในองค์การท่ีมีผลต่อ
ผู้น าเชิงนวัตกรรม และองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม มีองค์ ประกอบท่ีส าคัญ ๔ 
ด้าน คือ ๑) ด้านบุคลิกภาพ ๒) ด้านสมรรถนะ ๓) ด้านบทบาทหน้าท่ี ๔) ด้านลักษณะทางสังคม เป็น
องค์ประกอบคุณลักษณะหลักของผู้น าเชิงนวัตกรรม  ข้อเสนอของการศึกษาครั้งนี้ คือ แนวทางการ
พัฒนาผู้น าในองค์การให้มีองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมใน
องค์การ และการศึกษาต่อไปในอนาคตเสนอให้มีการศึกษาปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การ
นวัตกรรม และกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม เพื่อความชัดเจนในการก าหนดนโยบาย
แนวทางในการพัฒนาผู้น าในองค์การทุกระดับ ให้เกิดภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฎ๑๖๗

 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษา 
ครุศาสตร์สถาบันราชภัฎ สร้างรูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพของ
นักศึกษา ครุศาสตร์สถาบันราชภัฏ และเปรียบเทียบผลการพัฒนาลักษณะจริยธรรมวิชาชีพของ
นักศึกษาครุศาสตร์ ใช้วิธีด าเนินการวิจัยเชิงบรรยายและกึ่งทดลอง  ผู้วิจัยสร้างแบบ สอบถามลักษณะ
จริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏและน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษา
ครูช้ันปีท่ี ๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ จ านวน ๓๙๖ คน จากสถาบันราชภัฏท่ัวประเทศ ผู้วิจัยสร้าง
รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ 
ผ่านผู้เช่ียวชาญแล้วน าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาครู ช้ันปีท่ี ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๔๔ คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฏธนบุรี จ านวน ๘๐ คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง ๔๐ คนและ
กลุ่มควบคุม ๔๐ คน โดยแบ่งตามคะแนนจากการวัดลักษณะจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตร์ 
ให้นักศึกษากลุ่มทดลองเข้ารับการอบรมโดยวิธีการกระจ่างค่านิยมและการฝึกปฏิบัติ เป็นเวลา ๑๒ 
วันรวม ๔๓ ช่ัวโมง ส่วนกลุ่มควบคุมเรียนตามปกติ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยายและสถิติ
ทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยปรากฏได้ดังนี้ ๑. ลักษณะจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตร์
สถาบันราชภัฏ พบว่า นักศึกษาทุกช้ันปี ด้านความมีวินัย และความซื่อสัตย์ อยู่ในขั้นตอนสนอง ส่วน
ด้านความอดทนความรับผิดชอบ ความเมตตา ความศรัทธาในวิชาชีพครู ความขยันหมั่นเพียร ความ
ประหยัดและความยุติธรรม อยู่ในขั้นเห็นคุณค่าตามแนวคิดของแครธโวล (Kratghwohl, ๑๙๖๔)      
๒. รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สถาบัน
ราชภัฏ ประกอบด้วย ๑) หลักการ ๒) วัตถุประสงค์ ๓) เปูาหมาย ๔) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ 
หน่วยพัฒนาลักษณะจริยธรรมวิชาชีพครู ๕) ผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการพัฒนาลักษณะจริยธรรม
                                                             

๑๖๗ พรพิพัฒน์ เพ่ิมผล, รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฏ, วิทยานิพนธ์ คุรุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), 
บทคัดย่อ. 



 
๑๑๒ 

 

วิชาชีพครู ๖) การด าเนินการพัฒนา ได้แก่การต้ังเปูาหมาย การประเมินสภาพ และวิธีด าเนินงาน
พัฒนา ประกอบด้วยการวัดลักษณะจริยธรรมแล้วก าหนดการพัฒนาด้วยการกระจ่างค่านิยม โดยการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นการท างานตามส่ัง กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมติ และการฝึกปฏิบัติ
โดยวิธีกิจกรรมพลศึกษาและลูกเสือ ๗) การประเมินผลการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพ ๓. การเปรียบ 
เทียบผลการพัฒนา พบว่า ๓.๑ นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม โดยใช้วิธีกระจ่างค่านิยมและการฝึก
ปฏิบัติมีคะแนนเฉล่ียลักษณะจริยธรรมวิชาชีพแตกต่างกับกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ ในด้านความมีวินัย ด้านความอดทน รับผิดชอบ ความเมตตาความศรัทธาในวิชาชีพครู 
ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความซื่อสัตย์ และความยุติธรรม ๓.๒ นักศึกษากลุ่มทดลอง      
มีคะแนนเฉล่ียลักษณะจริยธรรมวิชาชีพหลังการอบรมแตกต่างกับก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ในด้านความมีวินัยด้านความอดทน ความรับผิดชอบ ความเมตตา ความศรัทธาใน
วิชาชีพครู ความขยันหมั่นเพียรความประหยัด ความซื่อสัตย์ และความยุติธรรม 

การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม๑๖๘  เพื่อหารูปแบบ
และวิธีการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ตลอดจนศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ท่ีคาดหมาย ผลการวิจัยพบว่า ๑) วิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงานต่าง 
ๆ ท่ีได้ผลมากท่ีสุดคือ วิธีการฝึกอบรมท่ีมีการจัดเนื้อหาวิชาเป็นหัวข้อเสริมในหลักสูตร และข้อ
คุณธรรมท่ีส าคัญและมุ่งพัฒนามากท่ีสุดคือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความส านึกในหน้าท่ี 
ความสามัคคี ความเสียสละ และความสุจริตในหน้าท่ี ๒) วิธีการพัฒนาในรูปการจัดบรรยาย และ ๓) 
วิธีการท ากิจกรรมร่วม นอกจากนั้นปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมได้พบว่า 
ระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณ นโยบายการบริหารของหน่วยงาน และปัจจัยท่ีมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมท่ีได้ผลดีและมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในปัจจุบันคือ วิทยุ โทรทัศน์ 
เอกสารส่ิงพิมพ์ วีดิทัศน์ ตามล าดับ นอกจากนั้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมท่ีผ่านมาได้ปรากฏ
ผลส าเร็จคือ ข้าราชการเกิดความสามัคคีกันให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันท้ังภายในและภายนอก
หน่วยงานมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีมากขึ้นท้ังในการท างานและ
ต่อครอบครัว สังคม นอกจากนั้นเป็นความส าเร็จในเรื่องอื่น ๆ ส าหรับในเรื่องของจุดอ่อนหรือปัญหา
ท่ีท าให้การพัฒนาไม่ได้ผลพบว่า การพัฒนาท าได้กับบุคคลเพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนน้อยโดย
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาเนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ เจ้าหน้าท่ี และสถานท่ีไม่
พร้อม เป็นต้น  

 
 
 
 
 

                                                             
๑๖๘ ธัญญารัตน์ พฤนท์พิตรทาน, การศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม, งานวิจัย, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๒), หน้า จ-ฉ. 



 
๑๑๓ 

 

๒.๗.๓ งานวิจัยที่เก่ียวกับจริยธรรม 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา๑๖๙ 

ผลการวิจัยพบว่า ๑. ระดับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารการศึกษา โดยภาพรวมและราย
ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคือ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านมาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒. 
ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ๑) หลักคุณธรรม
จริยธรรมท่ีสะท้อนถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ๒) หลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้แก่ การยกย่องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ๓) กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้แก่ การ
พัฒนามาตรฐานแนวปฏิบัติ การยกย่องและให้รางวัล การสร้างการมีส่วนร่วม แผลการเผยแพร่เกียรติ
คุณ ๔) ขั้นตอนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต้ังแต่ก่อนการพัฒนา ระหว่างการพัฒนา และหลังการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๓. ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการปรับประยุกต์ใช้รูปแบบ ด้านองค์ประกอบของ
รูปแบบ ด้านความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

การวิจัยเรื่อง จริยธรรมของผู้บริหารสถานบันอุดมศึกษาเอกชน ๑๗๐ มีวัตถุประสงค์     
เพื่อทราบ ๑) จริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ         
๒) แนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังนี้ ๑) ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี ๒) สัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๑ คน ๓) พัฒนาเครื่องมือ (แบบสอบถาม) เพื่อการรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ัวประเทศ ๕๔ สถาบัน และ ๔) ยืนยันรูปแบบ
พร้อมท้ังสร้างแนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยวิธีสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน ๙ คน และสถิติท่ีใช้ใน
การวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ๑. จริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอชน มีองค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบ และสามารถแยกได้ ๗ องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ ๑) องค์ประกอบท่ี ๑ มี ๓ องค์ประกอบย่อย คือ จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา จริยธรรมต่อ
องค์กรและจริยธรรมต่อสังคม ๒) องค์ประกอบท่ี ๒ มี ๒ องค์ประกอบย่อยคือ จริยธรรม ต่อนักศึกษา 
และจริยธรรมต่อผู้ร่วมงาน ๓) องค์ประกอบท่ี ๓ มี ๒ องค์ประกอบย่อยคือ จริยธรรมส่วนงาน และ
จริยธรรมส่วนตน ๒. แนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบัน 
                                                             

๑๖๙ ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล, รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนอร์ท  
กรุงเทพ, ๒๕๕๗, บทคัดย่อ. 

๑๗๐ ประทีป มากมิตร, จริยธรรมของผู้บริหารสถานบันอุดมศึกษาเอกชน, ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), หน้า ง. 



 
๑๑๔ 

 

อุดมศึกษาเอกชน มี ๘ แนวทางใหญ่ ได้แก่ ๑) การสนับสนุนด้านนโยบาย ๒) มีการจัดฝึกอบรม
จริยธรรม ๓) จัดท าประมวลจริยธรรม หรือจริยธรรมวิชาชีพในองค์กร ๔) การตรวจสอบจริยธรรม   
๕) การน าจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ๖) การเป็นแบบอย่างท่ีดี
ของผู้น า ๗) มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรม และ ๘) การจูงใจ 

การวิจัยเรื่อง คุณธรรมท่ีส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ๑๗๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อทราบคุณธรรมท่ีส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหาร ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ วีการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี ๑ ก าหนด
กรอบแนวคิดของการวิจัย ขั้นตอนท่ี ๒ ศึกษาทรรศนะของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทราบคุณธรรมท่ีส่งเสริม
คุณสมบัติความเป็นกัลยาณมิตรด้วยวิธีการ Delphi และขั้นตอนท่ี ๓ การยืนยันท่ีได้จากเทคนิคการ 
Delphi โดยการใช้เทคนิค Ethnographic Futures Research (EFR) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางพุทธศาสนาและผู้ด ารงต าแหน่งทางด้านบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจ านวน ๓๐ 
ท่าน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเสนอแนะท่ีเห็นพ้องกันหรือสโนว์บอลเทคนิค (Snowball technique) 
จากนั้นก็ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากการก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
พื้นฐาน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง และแบบสอบถาม
ความคิดเห็น สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ Delphi ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ฐาน
นิยม (Mode) มัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) และใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ส าหรับผลท่ีได้จากการ EFR ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมท่ี
ส่งเสริมคุณสมบัติความเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบด้วย เทวธรรม 
๒ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ พละ ๕ อริยวัฑฒิ ๕ การไม่มีอคติ ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ศีล สุตตะ ขันติ 
โสรัจจะ รวมถึงหลักการพูดและวิธีการสอนท่ีดี โดยคุณธรรมแต่ละประการเป็นตัวส่งเสริมคุณสัมบัติ
ความเป็นกัลยาณมิตรได้ทุกข้อ ไม่มีคุณธรรมใดส่งเสริมคุณสมบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น คุณธรรม
ท้ังหมดท่ีได้กล่าวมาแล้ว จึงจ าเป็นต้องมาพร้อมกันจึงจะเกิดผลอย่างสมบูรณ์ 
 การวิจัยเรื่อง ปัญหาและทางแก้เกี่ยวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (รวมศีลธรรม) ใน
ประเทศไทย : จากมุมมองของแซมมวลฮันทิงทัน๑๗๒ งานวิจัยนี้ต้องการตอบค าถามว่า “ท าอย่างไร
คุณธรรมจึงจะกลับมาสู่ปวงชนชาวไทยด้วยวิธีใหม่ท่ียังไม่เคยใช้ในสังคมไทย เพื่อเสริมวิธีต่างๆท่ีใช้กัน
อยู่ในปัจจุบัน” และพบค าตอบว่า มีวิธีหนึ่งท่ีน่าจะทดลองใช้ดู คือวิธีอบรมบ่มนิสัยให้แสวงหา
ความสุขแท้ตามสัญชาตญาณปัญญา อันเป็นธาตุแท้แห่งความเป็นจริงของมนุษย์ ผู้จุดประกาย
ความคิดแนวนี้คือ นักรัฐศาสตร์แซมมวล ฮันทิงทัน ผู้เขียนบทความและขยายเนื้อหาออกเป็นหนังสือ
ช่ือ The Clash of Civilizations การอบรมบ่มนิสัยพึงปลุกจิตสานึกในประเด็นต่อไปนี้ คือ อบรมให้
รู้จักเปรียบเทียบว่า การมีความสุขจากการท าให้ผู้อื่นมีความสุขเป็นความสุขท่ีสุด การส านึกได้เช่นนี้
เป็นการใช้ปัญญาอย่างพื้นฐานท่ีสุดจากข้อเท็จจริงว่า มนุษย์ทุกคนต้องการความสุขแท้ตามความเป็น

                                                             
๑๗๑ มาศโมฬี จิตวิริยธรรม, คุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ,         

ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒), หน้า ง. 
๑๗๒ กีรติ บุญเจือ, ปัญหาและทางแก้เกี่ยวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (รวมศีลธรรม) ในประเทศไทย : 

จากมุมมองของแซมมวลฮันทิงทัน, งานวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๕, 
บทคัดย่อ. 



 
๑๑๕ 

 

จริง  ให้อบรมการฝึกใช้ปัญญาต่อไปเปรียบเทียบคุณภาพของความสุขระดับต่างๆ  ท่ีใช้ปัญญา
เกือ้หนุนสัญชาตญาณก้อนหิน สัญชาตญาณพืช สัญชาตญาณอารักขายีนและสัญชาตญาณปัญญาซึ่ง
ให้ความสุขท่ีลึกซึ้งมากกว่าระดับอื่นๆ แต่ความลึกซึ้ง ก็ยังมีวิวัฒนาการเป็นขั้นตอนมากับการพัฒนา
คุณภาพการใช้ปัญญา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๕ ระดับ หรือ กระบวนทรรศน์ เฉพาะกระบวนทรรศไม่ยึด
มั่นถือมัน่เท่านั้นท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีท าความสุขแท้ด้วยการสร้างสรรค์ ปรับตัวร่วมมือ
และแสวงหาได้อย่างเสรี เพราะไม่มีเงื่อนไขจากการยึดมั่นถือมั่นซึ่งจ ากัดความสุขไม่มากก็น้อย เมื่อ
ปลุกจิตส านึกให้ต่ืนและเริ่มรู้สึกมีความสุขและสนุกกับการท าดีแล้ว จ าเป็นต้องทะนุบ ารุงให้ยั่งยืน
ต่อไป ซึ่งเรียกว่าปลูกจิตส านึกด้วยการอบรมบ่มนิสัย ซึ่งผู้วิจัยเสนอให้ท าในลักษณะเครือข่ายท่ีมี
ผู้รับผิดชอบให้ดูแลกันและพัฒนาการอบรมบ่มนิสัยกันอย่างไม่หยุดยั้ ง ท้ังนี้จึงต้องมีบางคนใน
เครือข่ายท าการวิจัยหาค าอธิบายใหม่ ๆ มาเสริมการปลูกจิตส านึกอยู่เสมอ เช่น กลไกมโนธรรม 
คุณธรรมแม่บท ๔ สังคมอารยะ การดูแล การสร้างสรรค์ การปรับตัว การร่วมมือการแสวงหา เป็นต้น 
อีกด้านหนึ่งก็คือ วิจัยวิธีใช้ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผลท้ัง ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา 
และประวัติศาสตร์ 

การวิจัยเรื่อง จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา๑๗๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ ๑. องค์ประกอบ
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นท่ี
การศึกษา ๒. การยืนยันองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และ ๓. ผลแนวทางการพัฒนาจริยธรรม
ในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นท่ี
การศึกษา วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย ขั้นตอนท่ี ๑ การศึกษาค้นคว้าตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขต
พื้นท่ีการศึกษา ขั้นตอนท่ี ๒ การพัฒนาเครื่องมือและจัดเก็บข้อมูล และขั้นตอนท่ี ๓ การวิเคราะห์
ข้อมูลและการยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบและแนวทางการพัฒนา จากการวิเคราะห์ทาง
สถิติด้วยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ๑) กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๑๗ คน ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ๒) กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ัวประเทศ จ านวน ๑๘๓ เขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รวมผู้ให้ข้อมูล 
๓๘๑ คน เครื่องมือท่ีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับจริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๕ คน ใช้แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
                                                             

๑๗๓ ชัยนนท์ นิลพัฒน์, จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา, ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๕), หน้า ง. 



 
๑๑๖ 

 

องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ๑. องค์ประกอบจริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ คือ ๑) หลักการด ารงตน ๒) หลักความเป็นธรรม ๓) หลักกัลยาณมิตร 
๔) หลักความรับผิดชอบ ๕) หลักการรักษาระเบียบวินัย และ ๖) หลักความเสมอภาค ๒. การยืนยัน
องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษาพบว่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์และถูกต้อง 
ครอบคลุม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย๓. แนวทางการพัฒนา
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขต
พื้นท่ีการศึกษา คือ โดยหน่วยงานกระทรวงศึกษา หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาด้านจริยธรรม โดยมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักทศพิธราชธรรม และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้านจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 

การวิจัยเรื่อง คุณธรรม พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของคนไทย๑๗๔  ในโครงการย่อยท่ี ๓ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยเอื้ออ านวยให้เกิดพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน และ
ความสัมพันธ์ปัจจัยดังกล่าวท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ (ท้ังปัจจัยหล่อหลอมก่อนเข้า
ท างาน และในระหว่างการท างาน ท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังแนวทางการแก้ไขในระดับ
หน่วยงานและระดับสังคม พบว่า องค์ประกอบในการเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีดีมีความซื่อสัตย์ในหน่วยงาน
ดังกล่าวมี ๒ ประการ คือ ๑) การหล่อหลอมก่อนเข้าท างานโดยการเล้ียงดูแบบให้พึ่งตนเองเร็ว การ
ได้เห็นแบบอย่างความซื่อสัตย์จากผู้ใหญ่ การได้รับการบ่มเพาะด้านคุณธรรมจากครอบครัวและการ
ใกล้ชิดสถาบันศาสนา ๒) การหล่อหลอมจากการท างานในหน่วยงาน โดยลักษณะงานวัฒนธรรม
องค์การ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน กฎระเบียบในการท างาน และการหล่อหลอมจากภายนอกคือ 
ประชาชนผู้มาติดต่อและสภาพสังคมรอบตัว และการท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีดีมีความซื่อสัตย์อาจหวั่นไหวไปสู่
การประพฤติมิชอบได้นั้น เกิดจากผู้บังคับบัญชาท างานให้เห็นเป็นแบบอย่าง เพื่อนร่วมงานเบี่ยงเบน 
และประชาชนสมยอม ตลอดจนลักษณะงานเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีใช้วิจารณญาณ รวมท้ังปัญหา
เศรษฐกิจส่วนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

๑๗๔ ขัตติยา กรรณสูตร และคณะ, คุณธรรม พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของคนไทย,  งานวิจัย 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ๒๕๔๗), หน้า ๓-๕. 



 
๑๑๗ 

 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๒.๖ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย   

สภาพทัว่ไปและปัญหาอุปสรรค 
การด าเนินการตามหลักจริยธรรม 

ของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

แนวคิดและทฤษฎ ี
เก่ียวกับการบูรณาการ การพัฒนาตัวแบบจริยธรรม  

พัฒนา การจริยธรรมของข้าราชการ 
 

หลักจริยธรรมข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
๑. ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
๒. มีจิตส านึกที่ดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติ

หน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๓. แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์

ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๔. การละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่ง

หน้าท่ี และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม 

๕. การเคารพและปฏิบั ติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา 

๖. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง 
ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรม 

๗. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่าง
เคร่งครัด  

๘. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  
๙ .  ก า ร ยึดมั่ น ในการปกครอง ร ะบอบประช า ธิป ไตยอั น มี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
๑๐. การเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตนรักษา ชื่อเสียงภาพลักษณ์

ของข้าราชการโดยรวม 
 

หลักพุทธธรรมที่เป็นปัจจัยส่งเสริม การพัฒนาจริยธรรม 

ของข้าราชการ 

๑. หลักธรรม บุญกิริยาวัตถุ คือ ทาน ศีล ภาวนา 
๒. หลักธรรม โลกบาลธรรม คือ หิริ โอตตัปปะ 

 

การบูรณาการ 
หลักพุทธธรรม 
เพื่อการพัฒนา 

ตัวแบบจริยธรรม
ข้าราชการ สังกัด

กระทรวงมหาดไทย 

ตัวแบบ 



 
บทท่ี ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเพื่อทราบปัจจัยของการพัฒนาตัวแบบจริยธรรม
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ท้ังนี้เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการพัฒนาตัว
แบบจริยธรรม และแนวทางการด าเนินการบูรณาการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมข้าราชการไทย 
กระทรวงมหาดไทย ในบทนี้ว่าด้วยระเบียบและวิธี ด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี
(Mixed Methods Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีด าเนินการวิจัยมีข้ันตอนต่อไปนี้ 

๓.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
๓.๑.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๑.๒ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
๓.๑.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๑.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๑.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 
๓.๒.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๒.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๒.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๒.๕ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าแนวทางการวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง คือ การวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นข้อมูลหลัก และการวิจัยเชิงปริมาณเป็นข้อมูลรอง เพื่อเป็นส่วนเสริมและสนับสนุนให้
งานวิจัยสามารถเกิดความชัดเจนลดข้อโต้แย้งและเป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากต าราเอกสารทางวิชาการ ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศอันเป็นท่ียอมรับเช่ือถือท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรม
ข้าราชการ ตลอดจนการสอบถามข้าราชการระดับผู้บริหารแล้วจึงท าการสังเคราะห์เป็นตัวแปรน ามา
สร้างแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากนั้นท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อทราบสภาพ
ท่ัวไปของจริยธรรมควบคู่กับผลการวิจัยจากแบบสอบถามท าการบูรณาการหลักพุทธธรรมเข้ากับตัว
แบบจริยธรรมของข้าราชการ แล้วจึงน าผลการวิจัยจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก
น าเสนอในขั้นตอนของการสนทนากลุ่มพระภิกษุ และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรม เพื่อ
สังเคราะห์หลักพุทธธรรมและบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของ
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

. 



 
๑๑๙ 

 

๓.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
แนวทางวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาด้วยการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมมนากลุ่ม เกี่ยวกับสภาพปัญหาและบริบทของ
ข้าราชการไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในภาพรวมของปัญหา
การวิจัย น าข้อเท็จจริงมาสร้างสรุปเป็นองค์ความรู้และทฤษฎีท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงท่ีสามารถ
น ามาสู่การพัฒนาตัวแบบจริยธรรม แล้วจึงท าการผ่านการกล่ันกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญท่ี
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจริยธรรมและหลักพุทธธรรมเพื่อตรวจสอบให้เกิดความสมบูรณ์ในการ    
บูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรม ข้าราชการไทยสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

๓.๑.๑ รูปแบบการวิจัย 
ใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งได้จากการสังเคราะห์ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการและ

เอกสารต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับข้าราชการ
ระดับผู้บริหาร และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

๓.๑.๒ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลักการสัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้าราชการระดับผู้บริหาร สังกัด

กระทรวงมหาดไทย จ านวน ๙ ท่าน (ตารางท่ี ๓.๑) และคณะพระภิกษุ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
จริยธรรมอีกจ านวน ๑๔ ท่าน (ตารางท่ี ๓.๒) ดังนี้ 
ตารางที่ ๓.๑ กลุ่มผู้บริหาร ในส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานคร 

 
ล าดับท่ี 

 
ช่ือ/หน่วยงานท่ีให้สัมภาษณ์ จ านวน 

(คน) 
๑ ผู้ช านาญการ สถาบันด ารงราชานุภาพ ๕๐๕๕๖ / สถาบันด ารงราชานุภาพ ๑ 
๒ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี / กรมการปกครอง ๑ 
๓ นายบพิธศร์ ภาษิต ผู้อ านวยการส านักงาน ศปท.มท. /                              

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๑ 

๔ นายศุภชัย ศรีมีชัย รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าท่ี/ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑ 

๕ นางสาวนวรัตน์ เหล่ียมไทย หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป /                          
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑ 

๖ ผู้ช านาญการ ส านักการสอบสวนและนิติกร / ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ๑ 
๗ นายณัฐพันธ์ ปฏิเสน หัวหน้ากลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าท่ี / 

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๑ 

๘ นายบุญช่วย ผูกสี ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี / กรมท่ีดิน ๑ 
๙ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย /  

     กระทรวงมหาดไทย 
๑ 

 รวม ๙ 



 
๑๒๐ 

 

ตารางที่ ๓.๒ คณะพระภิกษุ และกลุ่มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรม  
 

ล าดับท่ี 
 

ช่ือ/หน่วยงานท่ีท าการสนทนากลุ่ม จ านวน 
(คน) 

๑ พระมหาบุญเลิศ อินฺทป โ ,รศ. / รองคณบดีฝุายวิชาการ                    
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑ 

๒ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ดร. / อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์           
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑ 

๓ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. /  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์            
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑ 

๔ พระมหาก าพล คุณงฺกโร, ดร. / อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์            
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๑ 

๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. /  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์    
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑ 

๖ ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ / ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษหรืออาจารย์สัญญาจ้าง 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตรบัณฑิต 

๑ 

๗ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง / ผอ.หลักสูตร Internation for                                     
Public Administration 

๑ 

๘ รศ.ดร.สมาน งามสนิท  /  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์                     
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑ 

๙ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  /  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ /                      
ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑ 

๑๐ ดร.ยุทธนา ปราณีต / ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาชาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑ 

๑๑ ดร.บุษกร วัฒนบุตร / เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา                                          
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑ 

๑๒ ดร.นพดล ดีไทยสงค์ / อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์                                 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑ 

๑๓ ดร.อนุวัต กระสังข์ / อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์                                          
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑ 

๑๔ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท / อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์                                      
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑ 

 รวม ๑๔ 



 
๑๒๑ 

 

รวมกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีได้รับความ
อนุเคราะห์จากข้าราชการระดับผู้บริหาร สังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะพระภิกษุ นักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรม จ านวนรวมท้ังส้ิน ๒๓ คน 

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสนทนากลุ่มได้รับความอนุเคราะห์จาก
พระภิกษุ ๗ รูป และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านจริยธรรมอีกจ านวน ๔ 
คน รวม ๑๑ รูป/คน ตามตารางดังนี้  
ตารางที่ ๓.๓ คณะพระภิกษุ และกลุ่มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรม 

 
ล าดับท่ี 

 
ช่ือ/หน่วยงานท่ีท าการสนทนากลุ่ม จ านวน 

(คน) 
๑ พระราชวิมลโมลี  / เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ๑ 
๒ พระราชสีมาภรณ์ / รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และ 

                     / รองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา 
๑ 

๓ พระมหาถนอม ถาวโร / ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ จังหวัดนครราชสีมา ๑ 
๔ พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ, ดร. / เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามแบล็คล่ี UK ๑ 

๕ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร. / ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

๑ 

๖ พระเมธีสุตาภรณ์, ดร. / รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง นครราชสีมา 
       ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา                                                   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

๑ 

๗ พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทโท, ผศ.ดร. / รองผู้อ านวยการส านักงาน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

๑ 

๘ ดร.วินัย ภูมิสุข  /  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

๑ 

๙ ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก  /  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

๑ 

๑๐ ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล / หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

๑ 

๑๑ ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ / อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์บัณฑิต 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

๑ 

 รวม ๑๑ 

 
รวมกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก จากการสัมภาษณ์ ๒๓ รูป/คน และการ

สนทนากลุ่ม ๑๑ รูป/คน จ านวนรวมท้ังส้ิน ๓๔ รูป/คน 
. 



 
๑๒๒ 

 

๓.๑.๓ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่ม การให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักใช้แนวคิดของ Spradley, ๑๙๗๙๑ กล่าวถึงคุณสมบัติ ๕ 
ประการ ของผู้ให้สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม คือ ๑) เป็นผู้รู้เรื่องนั้น ๆ อย่างแท้จริง ควรเป็นผู้ปฏิบัติ 
หรือคร่ าหวอดในประสบการณ์อย่างน่าเช่ือถือ ๒) ในขณะนั้นยังท างานอยู่ในวงการท่ีเกี่ยวกับเรื่องนี้
ด้วย ๓) ไม่เลือกคนในวงการเดียวกันกับผู้ให้สัมภาษณ์เพราะอาจท าให้ประเด็นท่ีต้องการถูกมองข้าม
ว่าเป็นส่ิงท่ีรู้กันอยู่แล้ว ๔) ต้องเป็นผู้ท่ีสามารถให้เวลาส าหรับการสัมภาษณ์อย่างเพียงพอ ๕) ผู้ให้
สัมภาษณ์ควรเป็นนักเล่าเรื่องได้อย่างดี  

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มซึ่งเป็นแบบมีโครงสร้างลักษณะ
ปลายเปิดเพื่อต้องการให้แสดงความคิดเห็นและทัศนคติด้านหลักพุทธธรรมและจริยธรรมอย่าง
กว้างขวางอิสระ โดยผ่านการปรึกษาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจากคณาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ก่อนให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อช้ีแนะแล้วจึงน าไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มในรูป
แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ได้มาซึ่งทัศนคติและความคิดเห็น อุปสรรค ปัจจัย แนวทางแก้ไข เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัจจัยร่วมในการพัฒนาตัวแบบจริยธรรม อันจะเป็นการสร้าง
ข้อเสนอแนะในทางมาตรการ นโยบายก่อนท าการสรุปอภิปรายแล้วจัดท าเป็นตัวแบบการพัฒนา
จริยธรรมท่ีถูกต้องเหมาะสม โดยอาศัยแนววัตถุประสงค์การวิจัยเป็นกรอบของเครื่องมือในการศึกษา 
โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้   

๑) ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็น
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมการปกครอง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมท่ีดิน   

๒) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพจริยธรรมและการพัฒนาจริยธรรมข้าราชการไทย 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

๓) ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ในการบูรณาการหลัก 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม จ านวน ๑๒ ข้อ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
…. 

                                                             
๑ ชาย โพธิสิตา, ศาสตร์และศิลปะแห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ ๓,  ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร 

: อมรินทร์พริ้นต้ิงพับลิชชิ่ง), หน้า ๒๗๗-๒๗๘. 



 
๑๒๓ 

 

ตารางที่ ๓.๓ พุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบจริยธรรมข้าราชการไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
ล าดับ

ท่ี 

 
รายการ 

๑ ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดหน่วยงานท่านยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท า
ในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 

๒ ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดหน่วยงานท่านมีจิตส านึกท่ีดีและความส านึก
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๓ ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดหน่วยงานท่านแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่ ง
หน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน 

๔ ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดหน่วยงานท่านละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ี
มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 

๕ ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดหน่วยงานท่านเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

๖ ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดหน่วยงานท่านปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ เท่ียงธรรมเป็น
กลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรี  และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

๗ ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดหน่วยงานท่านปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด      

๘ ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดหน่วยงานท่านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๙ ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดหน่วยงานท่านยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๑๐ ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดหน่วยงานท่านการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน

รักษาช่ือเสียง ภาพลักษณ์ ของข้าราชการโดยรวม 
๑๑ ท่านมีวิธีการอย่างไรในการน าหลักพุทธธรรม “บุญกิริยาวัตถุ ๓” ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา มาบูรณา

การให้เข้ากับประมวลจริยธรรมข้าราชการ เพื่อน ามาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในหน่วยงานท่าน 
๑๒ ท่านมีวิธีการอย่างไรในการน าหลักพุทธธรรม “โลกบาลธรรม” ได้แก่ หิริโอตตัปปะ  มาบูรณาการ

ให้เข้ากับประมวลจริยธรรมข้าราชการ เพื่อน ามาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในหน่วยงานท่าน 

 
๓.๑.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อและขอเข้าพบ

ข้าราชการระดับผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง เพื่ออธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการ
สัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม และการเก็บข้อมูลท่ีต้องมีการบันทึกเสียง การถ่ายภาพ เพื่อน ามาประกอบ 
การวิจัย ขออนุญาตกล่าวอ้างอิงค าพูดและความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนให้การวิจัยมีความสมบูรณ์มาก
ท่ีสุด เมื่อได้รับการตอบรับแล้วผู้วิจัยจึงท าค าร้องเพื่อขอให้มหาวิทยาลัยออกหนังสืออย่างเป็นทางการ
ถึงผู้ให้สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มทุกท่านท่ีได้ให้การตอบรับในเบ้ืองต้น จากนั้นจึงท าการนัดหมาย 
วัน เวลา สถานท่ี พร้อมท้ังส่งแบบสัมภาษณ์ท่ีมีรายละเอียดในเนื้อหาการวิจัยเป็นแนวทางในการ



 
๑๒๔ 

 

แสดงความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ ก่อนเดินทางผู้วิจัยจะท าการศึกษาการเดินทางล่วงหน้า เตรียม
อุปกรณ์ในการบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ สมุดบันทึก โทรศัพท์ยืนยันวันสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุ่มล่วงหน้า ๒-๓ วัน ก่อนการสัมภาษณ์จะท าการแนะน าตัวเอง ขออนุญาตบันทึกเสียง การ
ถ่ายภาพ ด าเนินการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มโดยไม่ถามเรียงตามล าดับหัวข้อแต่ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ ท้ังนี้ผู้ให้สัมภาษณ์บางท่านอาจตอบแบบสัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์ควบคู่กับการให้
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม พร้อมท้ังมีการมอบเอกสารท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้องท าให้เกิดความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

๓.๑.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมี

โครงสร้าง เปิดโอกาสการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเต็มท่ี ในปัจจัย ปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการ
พัฒนาจริยธรรมข้าราชการและหลักพุทธธรรม แบบใช้ทฤษฎีของ Lofland, ๑๙๗๑๒ ซึ่งประกอบด้วย 
๑) การกระท า หรือพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง ไม่ยาวนานหรือต่อเนื่อง           
๒) กิจกรรม คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมท่ีเกิดขึ้นในลักษณะต่อเนื่อง ผูกพันกับบุคคล
และสังคม ๓) ความหมาย เป็นการท่ีบุคคลอธิบายหรือส่ือสารเกี่ยวกับการกระท าหรือกิจกรรมใน
ความเช่ือ ค านิยาม บรรทัดฐาน ๔) ความสัมพันธ์ เป็นความเกี่ยวโยงระหว่างบุคคลในสังคมท่ีศึกษาใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งท่ีอาจเข้ากันหรือขัดแย้งกันก็ได้ ๕) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น และ ๖) สภาพสังคม คือ สถานการณ์ หรือสภาพการณ์ท่ีการกรท าหรือ
กิจกรรมท่ีท าการศึกษาเกิดอยู่ การวิเคราะห์เพื่อพยายามตอบวัตถุประสงค์จึงไม่ได้มาจากสาเหตุเดียว 
อาจเกี่ยวกันและกระทบต่อเรื่องต่าง ๆ เข้ามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

 
๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 
๓.๒.๑ รูปแบบการวิจัย 

เป็นการค้นคว้าเพื่ออธิบายเชิงปรากฏการณ์ และท าความเข้าใจในสภาวะบริบท
เนื้อหาท่ีเป็นประเด็นท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาพัฒนาการแนวคิดของตัวแปรท่ีศึกษา
จนเป็นกรอบแนวความคิดใหม่ของการวิจัยครั้งนี้ เป็นการค้นคว้าอย่างเป็นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นวิชาการรองรับ เน้นการมุ่งหาความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ียอมรับ จากข้อมูล
ภาคสนาม การแจกแบบสอบถามท่ีประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ สังกัด
กระทรวง มหาดไทย ได้แก่ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมท่ีดิน ท่ีมีตัว
แปรต้นได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงาน ต าแหน่ง สายงาน  ประสบการณ์การท างาน 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการไทย และหลัก
พุทธธรรม ท่ีได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต ารา วรรณกรรมงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังปัจจัยใน
บริบทของข้าราชการไทย และหลักพุทธธรรม 

 

                                                             
๒ สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทด่านสุทธาการ 

พิมพ์ จ ากัด), ๒๕๕๖, หน้า ๑๓๔-๑๓๕. 



 
๑๒๕ 

 

๓.๒.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๑) ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรส าหรับการวิจัย คือ ข้าราชการ และพนักงาน

ราชการ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมท่ีดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
๓ กลุ่ม จ านวนรวมท้ังส้ิน ๗,๘๒๙ คน (ตารางท่ี ๓.๓) 

๒) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย คือ กลุ่มระดับผู้ปฏิบัติงาน 
ข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทยได้แก่ กรมการปกครอง จ านวน ๒,๐๘๒ คน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๓,๒๖๘ คน และกรมท่ีดิน จ านวน ๒,๔๙๗ คน (ตารางท่ี 
๓.๓) 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างและขนาดของตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ เป็นข้าราชการ 

และพนักงานผู้ปฏิบัติงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบผสมหรือ    
แบบง่าย โดยในขั้นตอนแรกใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane๓ ท่ีระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ ๙๕ หรือมีค่าความคลาดเคล่ือนได้ร้อยละ ๕ จากประชากร ๗,๘๔๗ คน ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง ๓๘๑ ตัวอย่าง โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ดังนี้ 
 
 

 
โดย       n    แทน     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
           N    แทน     ขนาดของประชากร 
           e    แทน      ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่าง 

 
แทนค่าในสูตร  

 
                 n     =                 ๗,๘๔๗            ๗ 
                                ๑ + ๗,๘๔๗ x (๐.๐๕)๒   
 
                 n     =                 ๗,๘๔๗            ๗ 
                                ๑ + ๗,๘๔๗ x (๐.๐๐๒๕)   
 
                 n     =                 ๗,๘๔๗            ๗ 
                                        ๑ + ๑๙.๖   
 
                 n     =      ๓๘๐.๙๒๒๓๓๐       ตัวอย่าง 
 
ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ท าการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเผ่ือส ารองในกรณีท่ีไม่สามารถเก็บแบบสอบถามได้

ครบตามจ านวนหรือแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์อีกร้อยละ ๕ เป็นจ านวน ๑๙ ตัวอย่าง รวมเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนท้ังส้ิน ๔๐๐ ตัวอย่าง แล้วจึงน าตัวอย่างท่ีได้มาจัดสรรจ านวนตามความเหมาะสมของ
แต่ละหน่วยงานและท าการแจกแบบสอบถาม โดยแสดงรายละเอียดได้ตามตารางดังนี้ 
                                                             

๓ ยุทธ ไกรวรรณ, วิธีวิจัยทางธุรกิจ, (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๗๙. 

สูตร                            n     =                         N               N 
                                                                 1 + N (e)2 

 



 
๑๒๖ 

 

ตารางที่ ๓.๔ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
ชื่อหน่วยงาน ประชากร  

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง  

(คน) 
๑. กรมการปกครอง ๒,๐๘๒ ๑๐๕ 

๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓,๒๖๘ ๑๖๕ 
๓. กรมท่ีดิน  ๒,๔๙๗ ๑๓๐ 
  รวม   ๗,๘๔๗ ๔๐๐ 

ท่ีมา : กองการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม (ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
ในการวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของ

ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยหน่วยงานของกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กรมท่ีดิน พื้นท่ีเปูาหมายท่ีต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร ดังภาพที่ ๓.๑ ดังนี้ 

 

  
 
รูปภาพที่ ๓.๑  แสดงพื้นท่ีเปูาหมายหน่วยงานส่วนกลางกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น กรมท่ีดิน กรุงเทพมหานคร 

และแสดงโครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และกรมท่ีดิน ดังนี้ 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.acautogas.com/dealer/bkk.html&ei=tG4eVf3jKoaOuATEzoGwDg&bvm=bv.89947451,d.c2E&psig=AFQjCNEbfWKy6ivsfCZYUT2jt2XLNAJI9w&ust=1428142194022137


 
๑๒๗ 

 

… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐๐แผนภาพท่ี ๓.๒  โครงสร้างกระทรวงมหาดไทย๔ 

 

                                                             
๔ กระทรวงมหาดไทย, แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑, (กรุงเทพฯ : ส านัก

นโยบายและแผน ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย,  ๒๕๕๖), หน้า ๒-๓. 

โครงสร้างกระทรวงมหาดไทย 
 

กระทรวงมหาดไทย 

ราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุน 
ภารกิจของรัฐมนตรี ประสานงาน 
ระหว่างกระทรวง 

 

ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

ส านักงานรัฐมนตร ี
 

- การพัฒนายุทธศาสตร ์และ
แปลงนโยบายของกระทรวง
เป็นแผนปฏิบัติงาน,  จัดสรร
ทรัพยากร และบริหาร
ราชการทั่วไปของกระทรวง, 
การรักษาความมั่นคงภายใน, 

การรักษาความสงบเรียบร้อย
อ านวยความเป็นธรรม, 
การส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค 

 

กรมการปกครอง 
 

 

กรมท่ีดิน 
 

 

กรมการพัฒนาชุมชน 
 

 - การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ, การอ านวย
ความเป็นธรรม, การปกครอง
ท้องที่, การอาสารักษา
ดินแดน, การทะเบียน 

 

 

 

- การคุ้มครองสิทธิในที่ดิน
ของบุคคลและจัดการที่ดิน
ของรัฐ โดยการออกหนังสือ
แสดงสิทธิ, ให้บริการจด
ทะเบียนสิทธิและนติิกรรม
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์, การ
บริหารจัดการที่ดินของรัฐ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

- การส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน, ส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ฐานรากให้มีความมั่นคงและมี
เสถียรภาพ, ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย จัดท ายทุธศาสตร์ชุมชน, 
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ที่เก่ียวข้องในการพัฒนา
ชุมชนอย่างเข้มแข็งยั่งยืน 

 

กรมป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

 
- การจัดท าแผนแม่บท วาง
มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการ
ปูองกัน บรรเทา และฟ้ืนฟูจากสา
ธารณภัย โดยการก าหนด
นโยบายด้านความปลอดภัย และ
การติดตามประเมินผล เพ่ือให้
หลักประกันในด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

- การส่งเสริมและสนับสนุน 
อปท. โดยการพัฒนาและให้
ค าปรึกษาแนะน า อปท. ใน
ด้านการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล 
การเงิน การคลัง และการ
บริหารจัดการ เพ่ือให้ อปท. 
มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ
ในการให้บริการสาธารณะ 

 

- งานดา้นการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการ 
การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร, สนับสนุน อปท. ในด้านการ
พัฒนาเมือง พ้ืนที่ และชนบท โดยก าหนดและ
ก ากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบ
การตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพ้ืนฐาน, ก าหนด
คุณภาพและมาตรฐาน, ก าหนดคุณภาพและ
มาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรม และการผังเมือง 

 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

การไฟฟ้านครหลวง 
 

การประปาส่วนภูมิภาค 
 

การประปานครหลวง 
 

องค์การตลาด 
 



 
๑๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๓.๓  โครงสร้างกรมการปกครอง๕ 

 
                                                             

๕ กรมการปกครอง, รายงานประจ าปี ๒๕๕๕, (กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน กรมการ
ปกครอง,  ๒๕๕๕), หน้า ๔๖. 

โครงสร้างกรมการปกครอง 

อธิบดีกรมการปกครอง 

รองอธิบดีกรมการปกครอง 

วิทยาลัยการปกครอง 

 

ส านักงานผู้ตรวจราชกากรม 

 

ส านักงานเลขานกุารกรม 

 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน 

 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

 

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และพัฒนางานปกครอง 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

กองตรวจสอบระบบบัญช ี

 

ส านักอ านวยการอาสารักษาดินแดน 

 

ส านักบริหารการปกครองท้องที ่

 

ส านักบริหารการทะเบียน 

 

ส านักกิจการความมั่นคงภายใน 

 

ส านักการสอบสวนและนติกิร 

 
กองการเจ้าหน้าที ่

 
กองคลัง 

 
กองการสื่อสาร 

 

ที่ท าการปกครองจังหวดั       
ปลดัจังหวดั (๗๖) 

 

ที่ว่าการปกครองอ าเภอ 

นายอ าเภอ (๘๓๘) 

 

ฝ่ายการเงินและบัญชี
เสมียนตราจังหวัด 

 

กลุ่มงานความมั่นคง
ป้องกันจังหวัด 

 

กลุ่มงานปกครอง 

จ่าจังหวัด 

 

งานการเงินและบัญชี 
เสมียนตราอ าเภอ 

 

กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงาน
ปกครอง (ปลัดอ าเภอ) 

 

ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม 
(ปลัดอ าเภอ) 

 

ฝ่ายทะเบียนและบัตร 
(ปลัดอ าเภอ) 

 

ฝ่ายความมั่นคง 
(ปลัดอ าเภอ) 

 



 
๑๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๓.๔  โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น๖ 

 
                                                             

๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๐), (กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน,  ๒๕๕๖), หน้า ๖. 

โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

รองอธิบด ี

 
รองอธิบด ี

 

ผชช.ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น 

 
ผชช.ด้านการบริหารงานท้องถิ่น 

 
รองอธิบด ี

 
ผชช.เฉพาะด้านการคลังท้องถิ่น 
ท้อง 
ผชช.เฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 

 
ผชช.เฉพาะด้านพัฒนาระบบมาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ผชช.เฉพาะด้านการจัดการบรกิารสาธารณะและการศึกษาทอ้งถิ่น 

 

ผู้ตรวจราชการ 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 ส านักงานผูต้รวจราชการ 

 

ศูนย์ประสานราชการจังหวดัชายแดนภาคใต้  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

ส านักงานเลขานกุารกรม 

 
กองการเจ้าหน้าที ่

 
กองคลัง 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทอ้งถิ่น 

 

สถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น 

 
ส านักบริหารการคลังท้องถิน่ 

 
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการ

บริหารงานท้องถิ่น 

 

ส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น 

ส านักกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิน่ 

 

การตรวจสอบระบบ 
การเงินบญัชีท้องถิ่น 

 

ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ 
สังคมและการมีส่วนร่วม 

 

ส านักมาตรฐานการ
บริหารงานองคก์ารปกครอง

ส่วนท้องถิน่ 

ส านักประสานและพฒันา   
การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น 

 

ส านักพัฒนาระบบ รูปแบบ   
และโครงสร้าง 

 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่อ าเภอ 

 



 
๑๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี ๓.๕  โครงสร้างกรมท่ีดิน๗ 

 

                                                             
๗ กระทรวงมหาดไทย, แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย ๑๐ ปี (พ.ศ.  

๒๕๕๗-๒๕๖๖), (กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย,  ๒๕๕๘), หน้า ๕. 

ส านักงานทีด่ินกรุงเทพมหานคร 
สาขาบางเขน สาขาลาดพร้าว สาขาพระโขนง 
สาขาดอนเมือง สาขาบางกะปิ สาขาหนองจอก 
สาขาบางกอกน้อย สาขาบึงกุ่ม สาขาบางขุนเทียน 
สาขาประเวศ สาขาธนบุรี สาขาลาดกระบัง 
สาขาห้วยขวาง สาขามีนบุรี สาขาหนองแขม 
สาขาจตุจักร   

โครงสร้างกรมที่ดิน 
 

อธิบดีกรมการที่ดิน 

ที่ปรึกษาด้านวศิวกรรมส ารวจ
ส ารวจ 

ที่ปรึกษาด้านประสิทธภิาพ 

 

ส านักงานทีด่ินจงัหวัดและสาขา 

ส านักงานทีด่ินอ าเภอ 

ส านักงานทีด่ินกิ่งอ าเภอ 

ส านักงานทีด่ินส่วนแยก 

 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 

ส านักงานเลขานกุารกรม 

กองคลัง 

กองการพิมพ์ 
กองการเจ้าหน้าที ่
กองพัสด ุ

กองฝกึอบรม 

กองนติิการ 

กองแผนงาน 

 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

 

ผู้ตรวจราชการ 

 
รองอธิการบด ี

 
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธภิาพกรมทีด่ิน 

 

ส านักจัดการที่ดนิของรัฐ 

ส านักเทคโนโลยีท าแผนที ่
ส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด 

ส านักมาตรฐานการทะเบียนทีด่นิ 

ส านักมาตรฐานการออกหนังสือส าคญั 

ส านักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานทีด่ินกรุงเทพมหานคร 

 

หน่วยงานภายใน 
 ส านักงานคณะกรรมการช่างรังวดัเอกชน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มงานปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร 

ส านักงานบริหารการแปลสนิทรัพย์เป็นทุนกรมทีด่ิน 

ส านักงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดนิเพื่อ  
        การบริหารจัดระบบทีด่ิน 

ส านักงานบริหารโครงการพัฒนากรมทีด่ินและเร่งรัด 

        การออกโฉนดทีด่ินทั่วไประเทศ 

ศูนย์ข้อมูลแปลงทีด่ินแห่งชาต ิ

 



 
๑๓๑ 

 

๓.๒.๓ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการศึกษา 

โดยมีลักษณะของค าถามเป็นค าถามปลายปิด จากการน าแนวความคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
และการสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาสร้างแบบสอบถามเพื่อหาความสัมพันธ์ในการ
พัฒนาตัวแบบจริยธรรม โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วนในเบ้ืองต้น คือ  

ส่วนท่ีหนึ่ง เป็นค าถามท่ีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
หน่วยงาน ต าแหน่ง สายงาน ประสบการณ์การท างาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ีสอง เป็นค าถามท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบจริยธรรม ซึ่งหลังจากได้ค้นหา
องค์ประกอบของตัวแปรท่ีมีลักษณะกึ่งรูปธรรมนามธรรม จ าเป็นต้องท าให้ตัวแปรเป็นรูปธรรมอย่าง
ยิ่งโดยการต้ังแบบสอบถามให้สอดคล้องกับมาตราวัดท่ีเป็นค าตอบ ผู้วิจัยเลือกใช้การวัดแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert (Method of Summatedratings : Likert Scale) 
โดยตรวจสอบถึงการยอมรับหรือไม่ยอมรับเกี่ยวกับโครงสร้างแบบสอบถาม ซึ่งในค่าคะแนนด้านบวก
(มากท่ีสุด) ไปยังทิศทางด้านลบ (น้อยท่ีสุด) ในทางเลือกการตอบ ๕ รูปแบบ๘  

 
ตารางที่ ๓.๕ แสดงการให้คะแนนในการวัดระดับช่วงของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลือก 

แบบสอบถามตัวท่ีเลือก กรณีค าถามเชิงบวก กรณีค าถามเชิงลบ 
มากที่สุด ๕ ๑ 

มาก ๔ ๒ 
ปานกลาง ๓ ๓ 

น้อย ๒ ๔ 
น้อยท่ีสุด ๑   ๕ 
 
เพื่อน าไปสู่การใช้สถิติในการค านวณ ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยเพื่อให้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการศึกษาดังนี้ 
๑ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับน้อยท่ีสุด   มีค่าคะเนนเฉล่ียท่ี  ๑.๐๐-๑.๔๙ 
๒ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับน้อย        มีค่าคะเนนเฉล่ียท่ี  ๑.๕๐-๒.๔๙  
๓ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับปานกลาง  มีค่าคะเนนเฉล่ียท่ี   ๒.๕๐-๓.๔๙ 
๔ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับมาก         มีค่าคะเนนเฉล่ียท่ี  ๓.๕๐-๔.๔๙ 
๕ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับมากท่ีสุด   มีค่าคะเนนเฉล่ียท่ี  ๔.๕๐-๕.๐๐ 

 
ส าหรับแบบสอบถามในส่วนท่ี ๒ ซึ่งเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย 

ท่ีได้จากการสังเคราะห์เป็นค าถามรวมกันท้ังส้ินจ านวน ๕๖ ข้อ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดท้ังหมด และตัวช้ีวัดแต่
ละตัวจะมีเกณฑ์วัดในแบบเดียวกันใน ๕ ระดับ มีความครอบคลุมตัวแปรรายด้านท้ัง ๑๐ ด้าน ดังนี้ 

 

                                                             
๘ พิมพ์พา หิรัญกิตติ, การวิจัยการตลาด, (กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๙๘. 



 
๑๓๒ 

 

. 
ตารางที่ ๓.๖ แสดงรายละเอียดข้อค าถามจากตัวแปรจริยธรรมข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

รายการ จ านวน (ข้อ) 
๑. การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งท่ี ถูกต้องและเป็นธรรม ๕ 
๒. การมีจิตส านึกที่ดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ีด้วย

ความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๑๐ 

๓. การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๖ 

๔. การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

๓ 

๕. การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ๗ 
๖. การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วย

อัธยาศัยไมตรี  และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นกลาง 
๗ 

๗. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด      ๓ 

๘. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๔ 

๙. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๒ 

๑๐. การเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียง ภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม ๙ 

รวม ๕๖ 
 
และส่วนท่ีสาม  หลักพุทธธรรม ซึ่งหลังจากได้หาองค์ประกอบของตัวแปรท่ีมี

ลักษณะกึ่งรูปธรรมนามธรรม จ าเป็นต้องท าให้ตัวแปรเป็นรูปธรรมอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับส่วนท่ีสอง 
โดยการตั้งแบบสอบถามให้สอดคล้องกับมาตราวัดท่ีเป็นค าตอบ ผู้วิจัยเลือกใช้การวัดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert (Method of Summatedratings : Likert Scale) โดย
ตรวจสอบถึงการยอมรับหรือไม่ยอมรับเกี่ยวกับโครงสร้างแบบสอบถาม ซึ่งในค่าคะแนนด้านบวก(มาก
ท่ีสุด) ไปยังทิศทางด้านลบ (น้อยท่ีสุด) ในทางเลือกการตอบ ๕ รูปแบบ๙  
ตารางที่ ๓.๗ แสดงการให้คะแนนในการวัดระดับช่วงของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลือก 

แบบสอบถามตัวท่ีเลือก กรณีค าถามเชิงบวก   กรณีค าถามเชิงลบ 
มากที่สุด ๕ ๑ 

มาก ๔ ๒ 
ปานกลาง ๓ ๓ 

น้อย ๒ ๔ 
น้อยท่ีสุด ๑ ๕ 

                                                             
๙ พิมพ์พา หิรัญกิตติ, การวิจัยการตลาด, (กรุงเทพฯ : บรษิัท ธรรมสาร จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๙๘. 



 
๑๓๓ 

 

เพื่อน าไปสู่การใช้สถิติในการค านวณ ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยเพื่อให้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการศึกษาดังนี้ 

๑ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับน้อยที่สุด   มีค่าคะเนนเฉล่ียท่ี  ๑.๐๐-๑.๔๙ 
๒ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับน้อย        มีค่าคะเนนเฉล่ียท่ี  ๑.๕๐-๒.๔๙  
๓ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับปานกลาง  มีค่าคะเนนเฉล่ียท่ี   ๒.๕๐-๓.๔๙ 
๔ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับมาก         มีค่าคะเนนเฉล่ียท่ี  ๓.๕๐-๔.๔๙ 
๕ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับมากท่ีสุด   มีค่าคะเนนเฉล่ียท่ี  ๔.๕๐-๕.๐๐ 

 
ส าหรับแบบสอบถามในส่วนท่ี ๓ ซึ่งเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม ท่ีได้จากการสังเคราะห์เป็น

ค าถามรวมกันท้ังส้ินจ านวน ๒๗ ข้อ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดท้ังหมด และตัวช้ีวัดแต่ละตัวจะมีเกณฑ์วัดในแบบ
เดียวกันใน ๕ ระดับ มีความครอบคลุมตัวแปรรายด้านท้ัง ๒ ด้าน ดังนี้ 
ตารางที่ ๓.๘ แสดงรายละเอียดข้อค าถามจากตัวแปรหลักพุทธธรรม 

รายการ จ านวน (ข้อ) 
๑. บุญกิริยาวัตถุ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา  

หมวดทาน ๗ 
หมวดศีล ๖ 
หมวดภาวนา ๔ 

๒. โลกบาลธรรม คือ หิริโอตตัปปะ  
หมวดหิริ ๗ 
หมวดโอตตัปปะ ๓ 

รวม ๒๗ 
 

หลักพุทธธรรม เป็นคุณธรรมในการครองตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน ต่อหน้าท่ีการงาน และผู้ท่ี
ต้องเกี่ยวข้อง การน าหลักพุทธธรรมด้านบุญกิริยาวัตถุ ๓ และโลกบาลธรรม มาบูรณาการร่วมกับ
จริยธรรมข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาเป็นตัวแบบท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงตามโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดคุณค่าจากการปลูกฝังและ
พัฒนาจริยธรรม อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีโดยรวมต่อตนเอง หน่วยงาน และองค์การ 

เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวแปรแต่ละตัวมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ซึ่งส่วนประกอบของ
คุณลักษณะหรือเป็นส่วนของสาเหตุหรือเป็นส่วนประกอบของปัญหาการวิจัยท่ีอาจแปรเปล่ียนในแต่
ละหน่วยการศึกษา โดยสามารถแสดงนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการอันจะครอบคลุมคุณลักษณะท่ีส าคัญ
ของตัวแปรต่าง ๆ ในกรอบแนวคิดของการศึกษา ตามตารางดังต่อไปนี้ 

 
 
 

. 



 
๑๓๔ 

 

ตารางที่ ๓.๙ นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
จริยธรรมข้าราชการและหลักพุทธธรรม ตัวชี้วัด 

๑) การยึดม่ันในจริยธรรมและยนืหยดักระท า    
ในสิ่งที่ถูกต้องและเปน็ธรรม  

          หมายถึง การด ารงหรือการรักษาไว้    
อย่างเข้มแข็ง มั่นคง ในการประพฤติปฏิบัติ
บนความถูกต้องชอบธรรม ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณจรรยา
ข้าราชการ และจริยธรรมท่ีดีงาม 

๑. การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา 
๒. การทักท้วงการตักเตือนการกระท าท่ีขัดประมวล 
    จริยธรรม 
๓. การรายงานผู้ฝุาฝืนประมวลจริยธรรมต่อ  
    ผู้บังคับบัญชา 
๔. การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความถูกต้องแม้จะขัดต่อ  
    ความต้องการของผู้บังคับบัญชา 
๕. การได้มาซึ่งค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่ง ด้วย 
    การปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่หน่วยงานอื่นหรือหน่วยงาน 
    ภายนอก 

๒) การมีจิตส านกึที่ดแีละความส านึก
รับผดิชอบตอ่หน้าที่ เสียสละ ปฏบิัตไิหน้า
ที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  

           หมายถึง ความตระหนัก ความระลึกรู้     
ท่ีได้รับจากการอบรมสั่งสอน หรือแบบอย่าง
ท่ีดีของระบบสังคมในจิตอาสา ทุ่มเทความรู้
ความสามารถต่อหน้าท่ีและการท างานท่ีมี
ความยากล าบาก ยอมเสียสละความสุข
สบายส่วนตัว กล้ายอมรับความผิดพลาด ไม่
ปิดบังข้อปัญหา ท่ีเกิดจากการกระท าของตน 
เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ แสดงความ
บริสุทธิ์ใจ ความโปร่งใส เพื่อน ามาปรับปรุง
และพัฒนาระบบราชการ ให้ดียิ่งข้ึน 

            

๖. การอุทิศตนในการปฏิบัติงานหน้าท่ีด้วยความ 
    รอบคอบเต็มก าลังความสามารถ 
๗. การไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี        
    ของข้าราชการอื่น 
๘. การใช้ดุลพินิจตัดสินใจในการปฏิบัติงานตามหลักฐาน 
   ความเหมาะสมโดยปราศจากอคติส่วนตน 
๙. การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีหลังจากได้รับการ 
   ว่ากล่าวตักเตือน 
๑๐. การแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลันเมื่อมี 
      การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
๑๑. การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี 
      ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน โดยให้ข้อมูล 
      ท่ีเป็นจริงและครบถ้วนเมื่อได้รับค าร้องขอ 
๑๒. การสั่งราชการด้วยวาจาโดยผู้บังคับบัญชา 
      มอบหมายให้ผู้อื่นตัดสินใจหรือสั่งการแทน ในเร่ือง 
      ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
๑๓. การท่ีได้รับค าสั่งของรัฐให้ปฏิบัติงานอื่น ท าให้งาน 
      ในหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติเสียหาย 
๑๔. การปฏิบัติงานในหน้าท่ีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาท่ี  
      ก าหนดในกฎหมายหรือเกินสมควร 
๑๕. การละเว้นการกระท าท้ังปวงท่ีจะก่อให้เกิดความ 
     เสียหายต่อต าแหน่งหน้าท่ีของตนหรือของ 
     ข้าราชการอื่น 
 
 



 
๑๓๕ 

 

ตารางที่ ๓.๙ นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
จริยธรรมข้าราชการและหลักพุทธธรรม ตัวชี้วัด 

๓) การแยกเรือ่งส่วนตัวออกจากต าแหนง่
หน้าที่ และยึดถือประโยชนส์่วนรวมของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

         หมายถึง การแยกเรื่องงานออกจาก 
เร่ืองส่วนตัวอย่างเด็ดขาดและจริงจัง ไม่น า
อารมณ์ความรู้สึกตนเอง มามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ท่ีจะท าให้งานเกิดความเสียหาย
หรือหยุดชะงัก ต้องระลึกถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนเสมอ 

๑๖. การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตนให้เป็นคุณหรือโทษ 
     แก่บุคคลอื่น 
๑๗. การใช้ดุลพินิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความชอบ 
     หรือชัง 
๑๘. การน าเวลาและทรัพยากรของทางราชการไป 
     เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น 
๑๙. การมีพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีส่อให้เห็น 
      ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า 
      ประโยชน์ส่วนรวม 
๒๐. การใช้ต าแหน่งขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ 
     ในความรับผิด ชอบของหน้าท่ี 
๒๑. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยรวม ยึดประโยชน์ของทาง 
      ราชการและส่วนรวมเป็นส าคัญ 

๔) การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์        
ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และ       
ไม่กระท าการอันเปน็การขดักันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

          หมายถึง การไม่มีเจตนาทุจริตเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง 
ด้วยการใช้อ านาจเกินขอบเขต หรือการละ
เว้นการปฏิบัติด้วยอคติ โดยไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒๒. การเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน
หรือ 
     ญาติของตนจากการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ี 
๒๓. การใช้ต าแหน่งกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษ 
     เพราะความมีอคติ 
๒๔. การได้ประโยชน์จากการไม่เสนอ การด าเนินการ  
     หรือการอนุมัติโครงการ 
 

๕) การเคารพและปฏบิัตติามรัฐธรรมนญูและ
กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

          หมายถึง การธ ารงไว้ซึ่งเกียรติและ
ศักด์ิศรี ในจรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยา
ข้าราชการ จริยธรรม ไม่ละเมิดกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีบัญญัติไว้ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ด้วยการใช้อ านาจหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติงานและการบริการสาธารณะอย่าง
เท่าเทียมกันตรงไปตรงมา ยุติธรรมเสมอภาค 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เพื่อน
ร่วมงานในองค์กรมากท่ีสุด 

๒๕. การละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติ 
      คณะรัฐมนตรี 
๒๖. การทักท้วงค าสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเสนอให้ 
      หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาข้อยุติทางกฎหมาย 
๒๗. การใช้ช่องว่างทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ี 
      ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น 
๒๘. การยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ช่ือของเจ้าหน้าท่ี          
      ในหน่วยงานเพื่อถือครองสินทรัพย์ สิทธิ หรือ 
      ประโยชน์อื่นใด 
๒๙. การใช้ช่ือบุคคลอื่นถือครองสินทรัพย์แทนเจ้าหน้าท่ี 
     ในหน่วยงานเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน 
๓๐. การด าเนินการของหัวหน้าส่วนราชการเมื่อทราบว่า 
     มีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  



 
๑๓๖ 

 

ตารางที่ ๓.๙ นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
จริยธรรมข้าราชการและหลักพุทธธรรม ตัวชี้วัด 

 ๓๑. การทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ท่ีได้รับ 
     ค าร้องจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้าง 
     ความไม่เป็นธรรมหรือเป็นภาระแก่ประชาชน 
     ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ 

๖) การปฏบิัตหิน้าทีด่้วยความเที่ยงธรรม เปน็
กลางทางการเมือง ใหบ้รกิารประชาชน
ด้วยอัธยาศยัไมตรีทีด่ี และไม่เลอืกปฏบิตัิ
โดยไม่เป็นกลางธรรม 

          หมายถึง การมีจุดยืนในการปฏิบัติ
หน้าท่ี ด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ไม่
กระท าการใด ท่ีเกี่ยวข้องหรือสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีขัดแย้ง เปิดเผยข้อมูลใน
ขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนดอย่างเท่าเทียมกัน 
บริการประชาชนด้วยความ กระตือรือร้น 
อัธยาศัยไมตรี ไม่แสดงการสนับสนุนทาง
การเมืองด้วยการเลือกข้างเพราะจะน ามาซึ่ง
ปัญหาและความขัดแย้งต่อหน่วยงาน 

๓๒. การหลีกเลี่ยง ละเลย ในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือ 
      ใช้อ านาจเกินกว่าท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 
๓๓. การปฏิบัติหน้าท่ีหรือด าเนินการโดยค านึงถึงศักด์ิศรี 
     ความเป็นมนุษย์ 
๓๔. การด าเนินการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ีของ 
      ข้าราชการในหน่วยงานท่านกระทบถึงสิทธิเสรีภาพ 
      และเป็นภาระแก่บุคคลอื่น 
๓๕. การบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     โดยมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี ปราศจากอคติ 
๓๖. การให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อบุคคล 
      ผู้มาติดต่อ 
๓๗. การวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในหน่วยงานท่าน 
๓๘. การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม ไม่เห็นแก่ 
      หน้าผู้ใด 

๗)  การปฏบิัตติามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครดั 

          หมายถึง การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ข้อมูล ข่าวสารอย่างชัดเจน ตามท่ีรัฐ
ก าหนดให้อยู่ใน ระดับท่ีเปิดเผยหรือไม่อาจ
เปิดเผยได้ เพื่อให้ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องรับรู้การ
ด าเนินภาครัฐ แต่ต้องไม่กระทบต่อสิทธิส่วน
บุคคลและความเสียหายต่อความมั่นคงของ
ประเทศชาติ 

๓๙. การน าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินการเพื่อเอื้อ 
      ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
๔๐. การช้ีแจงเหตุผลอย่างครบถ้วนในกรณีที่มีการ 
     ปฏิบัติงานกระทบต่อสิทธิเสรีภาพผู้อื่น  
๔๑. การช้ีแจงเหตุผลอย่างครบถ้วนในกรณีเมื่อมี 
      การร้องขอตามกฎหมายภายในเวลาก าหนด 
 

๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
          หมายถึง การปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม 

วัตถุประสงค์ หรือแผนงานท่ีก าหนดไว้ โดย      
การติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ จาก
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
การประสานงานท่ีดี อันก่อให้เกิดผลดีต่อ
หน่วยงานและส่วนรวม 

๔๒. การปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถ 
     โดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๔๓. การใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ 
     ท่ีทางราชการจัดให้ด้วยความคุ้มค่า และประหยัด 
๔๔. การใช้ความรู้ความสามารถ ระมัดระวังในการ 
      ปฏิบัติหน้าท่ี ตามมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
๔๕. การแสวงหาวิธีการแนวทางใหม่ ๆ เพื่อให้การ 
      ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
 



 
๑๓๗ 

 

ตารางที่ ๓.๙ นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
๙) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยเ์ปน็ประมุข 
           หมายถึง การส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมี
ต่อประเทศชาติ เป็นศูนย์รวมจิตใจความเป็น
ชาติ สนับสนุนและ แสดงความจงรักภักดี
อย่างเปิดเผย   

   

๔๖. การแสดงออกสนับสนุนการปกครองระบอบ 
     ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๔๗. การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
     พระมหากษัตริย์ 
 
 

๑๐) การเปน็แบบอย่างทีด่ีในการด ารงตน
รักษาช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของข้าราชการ
โดยรวม 

           หมายถึง การประพฤติปฏิบัติหน้าท่ี
ตาม ประมวลจริยธรรม กฎหมาย อุทิศตน
ท างาน เต็มก าลังความสามารถด้วยความ
รอบคอบ    บริการประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว สะดวก  ด้วยความสุภาพ อัธยาศัย
ไมตรี ละเว้นการรับสิ่งของรางวัล หรือ
ประโยชน์ท่ีไม่พึงได้ ตักเตือนเพื่อนร่วมงาน
เมื่อมีการละเมิด พร้อมรับผิดชอบความ
ผิดพลาด พัฒนาระบบการท างานจนเป็นท่ี
ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ ยึดถือผลประโยชน์
ทางราชการ ประชาชน และประเทศชาติ
เป็นหลัก 

๔๘. การไม่ละเมิดหลักศีลธรรม จารีต ประเพณ ี
     ในหน่วยงานท่าน 
๔๙. การเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม 
     พิจารณาวินิจฉัยท าให้ลดการขัดแย้งได้ดี 
๕๐. การปกครองของหัวหน้าส่วนและผู้บังคับบัญชา 
     เป็นไปด้วยความเท่ียงธรรม 
๕๑. การสนับสนุนยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความ 
      ซื่อสัตยผ์ลงานดีเด่น ความรู้ความสามารถ 
      จากหัวหน้าส่วนราชการ มีการยึดมั่นในระบบ 
      คุณธรรม 
๕๒. การปกปูองคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีปฏิบัติตาม 
     ประมวลจริยธรรม 
๕๓. การลงโทษเจา้หน้าท่ีผู้กระท าผิดหรือละเมิด 
     จริยธรรม 
๕๔. การรักษาภาพลักษณ์ เสียสละ และความไว้วางใจ 
      ให้เกิดแก่ส่วนราชการโดยรวม 
๕๕. การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
      ด าเนินชีวิต 
๕๖ การน าข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
     จริยธรรมมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้หน่วยงาน 
     มีภาพลักษณ์ท่ีดีข้ึน 
 
 

 
 
 
 
 
000 



 
๑๓๘ 

 

ตารางที่ ๓.๙ นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
จริยธรรมข้าราชการและหลักพุทธธรรม ตัวชี้วัด 

๑๑) หลักพุทธธรรม บุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่  
      ทาน ศีล ภาวนา 
           หมายถึง การประพฤติปฏิบัติหน้าท่ีท่ี

ต้ังอยู่ในทางแห่งการท าความดี ๓ ประการ 
คือ  

    ๑) ทาน ได้แก่ การให้ท่ีไม่ท าให้
ตนเองเดือดร้อน ในรูปของวัตถุสิ่งของ 
ค าแนะน า ค าสั่งสอนท่ีดี และ การไม่ถือโทษ
อาฆาตพยาบาทด้วยการให้อภัยทาน  

     ๒) ศีล ได้แก่ ทางแห่งการประพฤติ
ปฏิบัติ เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความ
สงบสุข และ 

     ๓) ภาวนา ได้แก่ การฝึกฝน อบรม 
ให้เกิดความสงบ ได้พิจารณาใคร่ครวญ
กระท าในสิ่งท่ีดีท่ีถูกต้อง ละเว้นการท าช่ัว 
ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน     ในการพัฒนาตน 
ระบบงาน อันจะส่งผลดีต่อ เพื่อนร่วมงาน 
ผู้ใช้บริการ องค์การ และสังคมโดยรวม 

๕๗. การให้ทานท่ีเป็นวัตถุสิ่งของหรือก าลังแรงกาย 
     ความสามารถเป็นท่ีรักของเพื่อนร่วมงานและ 
     ประชาชนผู้ใช้บริการ 
๕๘. การให้ทานเช่นการบริการด้วยความเต็มใจ 
      กระตือรือร้นและเป็นมิตรท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้น้ัน 
      ได้รับความนิยมชมชอบ 
๕๙. การให้ทานช่วยให้องค์กรเกิดความเป็นปึกแผ่น 
     มีความผูกพันเหนียวแน่นในองค์กรมากยิ่งข้ึน 
๖๐. การให้ทานช่วยส่งเสริมให้คนรอบข้าง 
     ท าในสิ่งท่ีดีมากยิ่งข้ึน 
๖๑. การให้ทานท าให้ตนเองและผู้คนรอบข้าง 
     ลดความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนน้อยลง 
๖๒. การให้ทานแก่เพื่อนร่วมงานด้วยการถ่ายทอดวิชา 
     ความรู้ช้ีแนะ และข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง 
     ไม่ปิดบังท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจพัฒนาองค์กร 
     ได้เป็นอย่างดี  
๖๓. การให้ทานด้วยการให้อภัย ไม่ถือเรื่องบาดหมาง 
      อาฆาตหรือแก้แค้น ท าให้องค์กรอยู่ร่วมกัน 
      อย่างมีความสุข 
๖๔. การมีศีลท าให้ผู้อยู่ร่วมกันท างานในหน่วยงาน 
     อยา่งมีความสุข 
๖๕. การมีศีลท าให้เพื่อนร่วมงานเกิดเก้อเขินท่ีจะ 
      ประพฤติสิ่งท่ี ไม่ดีไม่ควร 
๖๖. การมีศีลท าให้มีความส ารวมระมัดระวังการปฏิบัติ 
     ในทางไม่ถูกท านองคลองธรรม 
๖๗. การมีศีลท าให้ได้รับความศรัทธาเช่ือมั่นและ 
      ไว้วางใจจากบุคคลรอบข้าง 
๖๘. การมีศีลสามารถปูองกันทุกข์ภัยท่ีเกิดจากการ 
      ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอย่างดี 
๖๙. การมีศีลท าให้ภาพลักษณ์โดยรวมของหน่วยงาน 
      ดีข้ึน 
๗๐. การเจริญภาวนารู้เท่าทันท าให้เกิดการพัฒนาการ 
     ปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 
๗๑. การเจริญภาวนาสามารถแก้ไขพฤติกรรมท่ีเคย 
     กระท าผิดท านองคลองธรรมได้ 
 



 
๑๓๙ 

 

ตารางที่ ๓.๙ นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
จริยธรรมข้าราชการและหลักพุทธธรรม ตัวชี้วัด 

 ๗๒. การเจริญภาวนาท าให้เกิดความรับผิดชอบ 
     ต่อเพื่อนร่วมงานและสังคม 
๗๓. การเจริญภาวนาท าให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจ 
     ต่อความยั่วยุ ในทางท่ีผิด 

 ๑๒) หลักพุทธธรรมโลกบาลธรรม 
หิริโอตตปัปะ 

           หมายถึง ธรรมท่ีคุ้มครองโลก ท าให้
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เป็นธรรมของ
เทวดา และสัตบุรุษ ผู้มีหิริ คือ ผู้มีความ
ละอายท่ีจะไม่ท าความช่ัว หรือไม่เดินทาง
ไปสู่ความเสื่อม โอตตัปปะ คือ ผู้สะดุ้งกลัว
ต่อบาป กลัวผลกรรมท่ีตนเองกระท า       
จะส่งผลความทุกข์ท่ีเกิดจากการลงโทษ   
ทางสังคม ทางกฎหมาย และโทษภัยใน
อบายภูมิ หรือได้รับการลงโทษจากสิ่งท่ี   
มองไม่เห็น 

๗๔. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     จากการท่ีได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว 
๗๕. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     จากการท่ี มีอายุหรือวัยสูงข้ึน 
๗๖. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     จากการท่ีตนเองกล้าหาญและเคยท าความดี 
     ท่ีผ่านมา 
๗๗. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     จากการท่ี จากการท่ีตนเองได้รับความรู้การศึกษา 
๗๘. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     จากการท่ี ตนเองเป็นคนมีศีลธรรมคุณธรรม 
๗๙. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     จากการท่ี เกิดความกลัวเสียช่ือเสียงสถาบัน 
๘๐. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     จากการท่ี เพราะเคยเป็นเพื่อนหรือเคยปฏิบัติดีต่อ 
     กันมา 
๘๑. การเกิดความกลัวบาป เน่ืองจากกลัวตนเอง  
      คนรอบข้างหรือกลัวสังคมติเตียน 
๘๒. การเกิดความกลัวบาป เน่ืองจากกลัวโดนลงโทษ 
      ทางวินัยและกฎหมายอาญาของบ้านเมือง 
๘๓. การเกิดความกลัวบาป เพราะเช่ือในเร่ืองของกรรม  
     โทษภัยในอบายภูมิ หรือได้รับการลงโทษ 
     จากสิ่งท่ีมองไม่เห็น 
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๑๔๐ 

 

n 
R  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
เครื่องมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการตรวจสอบคุณภาพก่อนน าไปใช้ในการศึกษาจริงแบ่งเป็น ๒ 

ประเภทคือ  
๑. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๕ ท่าน เพื่อ

น ามาตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และหาค่าความสอดคล้อง IOC (Item of Objective 
Congruence Index) ของเนื้อหาในแบบสอบถามของการพัฒนาตัวแบบข้าราชการไทย กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยค่าคะแนนความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญจะต้องมีระดับ
คะแนนต้ังแต่ ๐.๕ ขึ้นไป จึงจะเป็นค่าระดับความเหมาะสมท่ีใช้ได้ แต่ถ้าต่ ากว่าผู้วิจัยจะท าการ
ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยตามค าช้ีแนะของผู้เช่ียวชาญนั้น ๆ โดยมีวิธีการค านวณค่าความสอดคล้อง
ของเนื้อหาในแบบสอบถาม (Mehrens and Lehmann, ๑๙๙๑, อ้างใน ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล)๑๐ โดย 

+๑  หมายถึง เมื่อแน่ใจว่า      “ข้อความนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา” 
  ๐  หมายถึง เมื่อไม่แน่ใจว่า  “ข้อความนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา” 
- ๑  หมายถึง เมื่อแน่ใจว่า     “ข้อความนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา” 
 

 

 

                           IVC    =        
IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา    
  R   =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
  n   =  จ านวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด    

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเนื้อหา 
๑. ดร.นพดล ดีไทยสงค์     ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
๒. ดร.อนุวัต กระสังข์        ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
๓. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี          ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
๔. ดร.สุริยา รักษาเมือง      ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
๕. ดร.จิตาภา เร่งมีศรีสุข    ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 

๓. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเช่ือมั่น (Reliability) หลังจากท่ีมีการ
ตรวจสอบเครื่องมือจากผู้เช่ียวชาญแล้วจึงน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างนอก
พื้นท่ีจ านวน ๓๐ คน คือ ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย จากนั้นจึงน ามาหาค่าความเช่ือมั่นจากค่า
สัมประสิทธิ์ (อัลฟุา) ด้วยวิธีการของ Cronbach method (Coefficient - α) โดยค่าสัมประสิทธิ์ท่ีได้
เมื่อใกล้กับ ๑ แสดงว่าเครื่องมือมีความเช่ือมั่นค่อนข้างสูง ในท่ีนี้ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ ๐.๙๗๑
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินการวิจัยได้ 
                                                             

๑๐ ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล, รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนอร์ท  
กรุงเทพ, ๒๕๕๗, หน้า ๑๒๗-๑๒๘. 

สูตร ท่ีใช้ในการค านวณดังนี้ 
 



 
๑๔๑ 

 

ตารางที่ ๓.๑๐ ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient : α) ของ
แบบสอบถามเป็นรายด้านและภาพรวมทั้งหมด 

เรื่อง α 
๑) การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นธรรม .๗๒๒ 

๒) การมีจิตส านึกที่ดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติไหน้าท่ีด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

.๗๕๖ 

๓) การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

.๗๖๙ 

๔) การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

.๘๕๗ 

๕) การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา .๗๐๔ 
๖) การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วย

อัธยาศัยไมตรีท่ีดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นกลาง 
.๗๔๔ 

๗)  การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด .๕๔๙ 
๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน .๙๒๘ 
๙) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข .๘๕๓ 
๑๐) การเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการ  โดยรวม .๙๒๕ 
๑๑) หลักพุทธธรรม บุญกิริยาวัตถุ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา .๙๘๐ 
๑๒) หลักพุทธธรรมโลกบาลธรรม หิริโอตตัปปะ .๙๖๓ 

รวม .๙๗๑ 
 
๓.๒.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการไทย 

กระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้ 
๑. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอ

ความอนุเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ผ่านส านักงานเลขาธิการกรมการปกครอง  ในการแจก
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างในส่วนกลางได้แก่ กรมการปกครอง กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมท่ีดิน  

๒. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม       
โดยผู้วิจัยศึกษาสถานท่ีต้ัง เส้นทางการเดินทางล่วงหน้า เตรียมอุปกรณ์บันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป สมุด
บันทึก โทรศัพท์ยืนยันวันสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่มเพื่อความแน่นอนก่อน ๑-๒ วัน และก่อนการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ด้วยการแนะน าตนเอง ขออนุญาตบันทึกเสียง ถ่ายภาพ การสัมภาษณ์
อาจไม่เรียงตามประเด็นแต่ครอบคลุมเรื่องท่ีต้องการศึกษาวิจัย การพูดคุยไม่มีการจ ากัดเวลาเพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกับความต้องการศึกษาของผู้วิจัยมากท่ีสุด แล้วจึงถอดเทปค าสัมภาษณ์หรือการ
สนทนากลุ่ม น ามาเรียบเรียงให้ถูกต้องตามประเด็นสอดคล้องกับตัวแปรเพื่อท าการวิเคราะห์ต่อไป 



 
๑๔๒ 

 

๓. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเป็นแบบสอบถามตามระยะเวลาท่ีตกลงหรือ
เหมาะสมจากส านักงานเลขาธิการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาใน
การแจกและเก็บแบบสอบถามภายใน ๕-๖ สัปดาห์ หลังจากนั้นผู้วิ จัยจึงจะท าการแยกคัด
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ให้เหลือจ านวน ๔๐๐ ชุด ด้วยตนเอง โดยตัวอย่างท่ีได้เพื่อน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลควรมีขนาดท่ีร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป (ในท่ีนี้ข้อมูลมีขนาดท่ีร้อยละ ๙๙) แล้วจึงด าเนินวิธีการ
วิเคราะห์ต่อไป 

 
๓.๒.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ท าการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามท่ีได้รับ
กลับคืนมา แล้วท าการบันทึกข้อมูลเพื่อประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นดังนี้ 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สถิติคือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่ง
เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๒. ข้อมูลของตัวแปร ซึ่งเป็นระดับการปฏิบัติการด้านจริยธรรม ของข้าราชการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับคะแนนและค่าเฉล่ีย 
๑ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับน้อยที่สุด    มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี  ๑.๐๐-๑.๔๙ 
๒ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับน้อย          มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี  ๑.๕๐-๒.๔๙  
๓ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับปานกลาง   มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี   ๒.๕๐-๓.๔๙ 
๔ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับมาก          มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี  ๓.๕๐-๔.๔๙ 
๕ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับมากท่ีสุด     มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี  ๔.๕๐-๕.๐๐ 

ระดับของค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
มากกว่า      ๑.๗๕       หมายความว่า   มีความแตกต่างมาก 
ระหว่าง ๑.๒๕ – ๑.๗๕  หมายความว่า   มีความแตกต่างปานกลาง 
น้อยกว่า     ๑.๒๕       หมายความว่า   มีความแตกต่างน้อย หรือใกล้เคียงกันเหมือน ๆ กัน 

๓. ข้อมูลของตัวแปร ซึ่งเป็นระดับความคิดเห็นด้านหลักพุทธธรรม ของข้าราชการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) 
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับคะแนนและค่าเฉล่ีย 
๑ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับน้อยที่สุด    มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี  ๑.๐๐-๑.๔๙ 
๒ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับน้อย         มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี  ๑.๕๐-๒.๔๙  
๓ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับปานกลาง   มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี   ๒.๕๐-๓.๔๙ 
๔ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับมาก          มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี  ๓.๕๐-๔.๔๙ 
๕ หมายถึง มีการปฏิบัติการด้านจริยธรรมระดับมากท่ีสุด     มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี  ๔.๕๐-๕.๐๐ 
 



 
๑๔๓ 

 

ระดับของค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
มากกว่า   ๑.๗๕           หมายความว่า   มีความแตกต่างมาก 
ระหว่าง   ๑.๒๕ – ๑.๗๕ หมายความว่า   มีความแตกต่างปานกลาง 
น้อยกว่า   ๑.๒๕           หมายความว่า   มีความแตกต่างน้อย หรือใกล้เคียงกันเหมือน ๆ กัน 

แสดงขั้นตอนการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของ
ข้าราชการไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
       ขั้นตอน กิจกรรม          ผลที่ได ้
  

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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................................................................................................................................................................ 

แผนภาพที่ ๓.๑  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยการพัฒนาตัวแบบจริยธรรม  

ศึกษาเอกสาร ต ารา 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ศึกษาบริบท สภาพ
ของปัญหา ปัจจัย
ของหน่วยงาน 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ข้อมูลจากการศึกษา และ

การสัมภาษณ์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ของกรมการปกครอง 
กรมที่ดิน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ส่วนกลาง กรุงเทพฯ 

กรอบ
แนวความคิด    
ของการวิจัย 

ข้ันท่ี ๒ 
การด าเนิน    
การวิจัย 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
๑) สร้างแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 
๒) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเพื่อหาค่าความสอดคล้อง   

IOC จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๕ ท่าน 
๓) ทดสอบค่าความเที่ยงตรงด้วยสัมประสิทธิ์ อัลฟุา 

(Coefficient) จากการแจกแบบสอบถามกับประชากร
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ปรับปรุงตามค าแนะน าผู้เชี่ยวชาญ 

 
การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

๑) แจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามขอบเขตการศึกษา 
๒) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม สัมภาษณ์ และ   
    สนทนากลุ่ม 
๓) ประเมินผลโดยใช้สถิติที่เหมาะสมกับสมมุติฐาน 

ข้ันท่ี ๑ 
การเตรียม    
การวิจัย 

รูปแบบตาม
สมมุติฐาน 

ข้ันท่ี ๓ 
การตรวจสอบ 

และสรุป
แนวทาง 

สรุปผล 
การวิจัย 

การบูรณาการ
และการพัฒนา 

ตัวแบบ
จริยธรรม 

๒) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการสัมภาษณ์ 
และการสนทนากลุ่ม 

๑) หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของตัวแบบ 

 

๓) น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบ
ปรับปรุงความถูกต้องเหมาะสมตามรูปแบบในการ 
บูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบจริยธรรม 



 

๑๖๑ 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งจะน าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ภาคสนาม แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมมนากลุ่ม จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์ตามประเด็นของวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินการตามหลักจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมท่ี
ส่งเสริมการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และ ๓) เพื่อพัฒนาและ
น าเสนอตัวแบบจริยธรรมท่ีบูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
โดยแบ่งเป็น ๒ ประเด็นดังนี้ 

๔.๑ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
๔.๒ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

๔.๑ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๑) เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการ

ด าเนินการตามหลักจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย แบ่งผลการวิจัยได้เป็น ๒ วิธี 
คือ วิธีการเชิงคุณภาพ และวิธีการเชิงปริมาณ ปรากฏผลดังนี้ 

๑) วิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative method) ซึ่งเป็นข้อมูลหลักต่อการบูรณาการและ
พัฒนาจริยธรรม โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับข้าราชการระดับผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย        

 
ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ตามหลักจริยธรรมข้าราชการ
และหลักพุทธธรรม ด้วยการเปิดกว้างต่อทัศนคติ การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ระดับผู้
บริหารงานในกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรม
ท่ีดิน และจากการสัมภาษณ์สามารถแสดงการน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการเข้ากับประมวล
จริยธรรมข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
 
ภาพรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกหลักพุทธธรรม “บุญกิริยาวัตถุ ๓” ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา 

ทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดี ในหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยประกอบด้วย
ข้าราชการท่ีมีความหลากหลายของท่ีมาทางการนับถือศาสนา ดังนั้นเราไม่จ าเป็นต้องใช้ศีลในการ
สอนคนท้ังหมดก็ได้ เพราะอาจสร้างความขัดแย้งกับผู้นับถือศาสนาท่ีแตกต่างกัน ควรสอนให้
ข้าราชการ พนักงานราชการให้เป็นคนดี มีความรักชาติ รักแผ่นดิน รักประชาชน รักความถูกต้องก็
เพียงพอ แต่ควรเน้นเรื่องการพัฒนาจิตใจ ต้องเสริมสร้างให้มีหลักสูตร มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมในแต่ละ
ศาสนาท่ีให้ท าดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ไม่ท าช่ัว๑ เพื่อให้ข้าราชการเข้าใจถึงหลักปฏิบัติแนวทางของ 

                                                             
๑ สัมภาษณ์ ผู้ช านาญการ ส านักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘. 



 
๑๔๕ 

 

แต่ละศาสนาท่ีอาจมีความหมายเช่นเดียวกับ “บุญกิริยาวัตถุ” ต้ังแต่การรู้จักให้ทาน การรู้จักรักษาศีล 
และการรู้จักการภาวนา เพื่อขัดเกลาและช าระจิตใจทุกวัน๒ การสร้างและปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการ
มีความรู้เรื่อง ทศพิธราชธรรม “ราชธรรม ๑๐”๓ ท่ีองค์พระมหากษัตริย์ไทยทรงประพฤติปฏิบัติเพื่อ
เป็นหนทางให้ข้าราชการปฏิบัติและยึดถือเป็นแบบอย่าง จัดให้มีการปฏิบัติธรรมให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดมหาดไทยเป็นประจ าทุกปี ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน ๒ คืน ตามความเหมาะสม
ของแต่ละศาสนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการหรือบุคลากรของหน่วยงานได้
ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ๔ การท่ีข้าราชการจะเข้าถึงประชาชนได้ดีท่ีสุดคือ การเข้าไปมีส่วน
อุปการะกิจกรรมหรือค าร้องของประชาชนด้วยโครงการท่ีให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน
ของกระบวนการและขั้นตอน ให้ความส าคัญต่อการควบคุมดูแลและตรวจสอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
โดยมีศีล เสมือนเป็นตัวรู้ ตัวปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กับทุกฝุาย เข้าถึงหลักของ
ภาวนาท่ีจะสร้างกระบวนการพัฒนาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาความยุติธรรมเท่ียงธรรมให้เกิดขึ้น
ต่อประสิทธิภาพของการบริการอย่างตรงไปตรงมา รวดเร็ว และมีความโปร่งใส๕ 

สรุป การสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการรักชาติรักแผ่นดิน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยยึดถือแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงครองหลักการปกครองด้วยทศพิธ 
ราชธรรม อันเป็นธรรมของผู้ปกครองอ านวยความสุขสงบร่มเย็นแก่ประชาราษฎร์ครอบคลุมบุญกิริยา
วัตถุ ๓ คือ การให้ทานได้แก่ การบริจาคและการให้ทาน รักษาศีล ท่ีสังวรรักษาไว้ด้วยกาย วาจา ใจ 
ไม่เบียดเบียน และการภาวนา ด้วยการด ารงสัตย์ สุจริต มีเหตุผล มีความอ่อนโยนเอาใจใส่ต่อกิจธุระ
อดทนต่อความโกรธ และทรงรักษาไว้ด้วยความเท่ียงธรรมและยุติธรรม เป็นแบบอย่างท่ีข้าราชการ
ควรน ามาประพฤติปฏิบัติ เพื่อความเจริญแห่งตนและสังคมโดยรวม 
 
ภาพรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกหลักพุทธธรรม “โลกบาลธรรม” ได้แก่ หิริ และโอตตัปปะ  

ในข้อนี้สอนให้เขาเป็นคนดี ไม่จ าเป็นต้องอ้างศีลใด ๆ เพียงหิริโอตตัปปะ ซึ่งเป็น
หลักธรรมของเทวดา ควรน ามาปลูกฝังให้ข้าราชการทุกคน รู้จักบาปบุญคุณโทษ มีความละอายช่ัว 
และเกรงกลัวต่อการประพฤติบาปท้ังต่อหน้าและลับหลังอย่างสม่ าเสมอจนติดเป็นนิสัย๖ ธรรมะท่ีมี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้ปกครองท่ีจะท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การเสริมสร้างความ
เกรงกลัวต่อผลการกระท าผิดท่ีเห็นได้จากการทุจริตคอร์รัปช่ัน  เหตุเนื่องมาจากการท่ีรายได้ไม่พอ
รายจ่าย การเล่นการพนันและอบายมุข ใช้จ่ายฟุุมเฟือยจนมีภาระหนี้สินมาก  จนท าให้เกิดปัญหา
ครอบครัวและมีผลกระทบมาถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่นท่ีสร้างความเดือดร้อนและเสียหายต่อส่วนรวมจากการด าเนินงานและการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีใช้

                                                             
๒ สัมภาษณ์ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๓ สัมภาษณ์ นางสาวนวรัตน์ เหลี่ยมไทย หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๔ สัมภาษณ์ ผู้ช านาญการ สถาบันด ารงราชานุภาพ ๕๐๕๕๖, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๕ สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,  ผู้อ านวยการหลักสูตร Internation for Public Administration, 

๓๑ มกราคม ๒๕๕๙. 
๖ สัมภาษณ์ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘. 



 
๑๔๖ 

 

อ านาจก้าวก่าย ละเว้นหน้าท่ี  ท้ังท่ีรู้ผลจากการละเมิดกฎหมายและระเบียบวินัยท่ีต้องถูกลงโทษแต่ก็
ไม่มีความย าเกรงเพราะคิดว่าการกระท าผิดของตนจะไม่มีใครรู้ใครเห็น๗ เพราะฉะนั้นควรต้องมีการ
ฝึกหัดให้เกรงกลัวต่อโทษท้ังทางโลกท่ีถูกลงโทษทางสังคมด้วยการถูกไล่ออกจากงานราชการและถูก
ตัดสินลงโทษให้ถูกจองจ า แม้จะสามารถหลุดพ้นจากการถูกลงโทษทางโลกแต่ทางในธรรมหรือใน
จิตใจท่ีข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดจะเหมือนไฟท่ีคอยย้ าเตือนให้จิตใจเศร้าหมอง ความทุกข์ร้อน 
ไม่มีความสุขและต้องได้รับทุกขเวทนาท้ังในโลกนี้และโลกหน้าท่ียังมาไม่ถึง ๘ ต้องก าหนดโทษตาม
กฎหมายท่ีมีการบังคับใช้อย่างเด็ดขาด ลงโทษเจ้าหน้าท่ีประพฤติช่ัว ให้รางวัลแก่เจ้าหน้าท่ีประพฤติดี 
จะท าให้เจ้าหน้าท่ีเกรงกลัวต่อผลของความช่ัว๙ เพิ่มกลไกการตรวจสอบภาครัฐให้เข้มแข็งมากขึ้น 
และสร้างเครือข่ายกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนเพื่อปิดโอกาสช่องทางในการชักจูงให้
ข้าราชการประพฤติปฏิบัติในทางมิชอบ๑๐ ควรจัดให้มีการปฏิบัติธรรมกับเจ้าหน้าท่ีข้าราชการปีละ ๒ 
ครั้ง ๆ ละ ๓ วัน ๒ คืน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม๑๑ 

สรุป ถ้าข้าราชการและคนท่ัวไปถ้ามีเพียงหิริโอตตัปปะคือ ความละอายท่ีจะท าความช่ัว 
และความกลัวที่จะได้รับผลของการกระท าบาป มีความตระหนักรู้กฎแห่งกรรมท่ีผลจะส่งให้ได้รับท้ัง
ทางโลกจากสังคมกฎหมายบ้านเมือง และทางธรรมท่ีท าให้จิตเศร้าหมองทุกข์ท่ีจะเกิดท้ังในโลกนี้และ
โลกหน้า สร้างความตระหนักให้เกรงกลัวต่อการประพฤติบาปท้ังต่อหน้าและลับหลัง ก็จะท าให้สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

 
๑. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัด

กระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
ประเด็นการร้องเรียนในปัจจุบันส่วนใหญ่มักเกิดกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วน

ท้องถิ่น ท่ีมูลเหตุจากการได้รับงบประมาณจากส่วนกลางไปเป็นจ านวนมาก จึงเป็นส่ิงกระตุ้นให้เกิด
การร่วมมือทุจริตต่อการจัดซื้อจัดจ้าง การมีส่วนรู้เห็นในการประมูลท่ีมิชอบ และการใช้ต าแหน่ง
หน้าท่ีเป็นอ านาจในการต่อรอง การแสวงหาผลประโยชน์จากประชาชนผู้ไม่มีความรู้ หรือผู้สมยอม
เพื่อผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน ประชาชนและข้าราชการเองไม่ค านึงถึงหิริโอตตัปปะ
เพราะผลแห่งการกระท าช่ัวกว่าจะส่งผลเป็นไปอย่างเช่ืองช้าและยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมให้เห็นทันที 
ทันใดท าใหค้นเหล่านี้ไม่เกรงกลัวต่อบาป คนทุจริตคดโกงก็ยังคงได้ดีมีทรัพย์สินความเป็นอยู่ท่ีดีมีหน้า
หน้าตาท่ีคนท่ัวไปในสังคมให้ความยกย่อง ท าให้ฐานความคิดของคนเคล่ือนจากความเป็นจริงและเป็น

                                                             
๗ สัมภาษณ์ นายณัฐพันธ์ ปฏิเสน หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๘ สัมภาษณ์ นางสาวนวรัตน์ เหลี่ยมไทย หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๙ สัมภาษณ์ ศ.ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต์ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ หรืออาจารย์สัญญาจ้าง คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์บัณฑิต, ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙. 
๑๐ สัมภาษณ์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง, ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 
๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ช านาญการ สถาบันด ารงราชานุภาพ ๕๐๕๕๖, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘. 



 
๑๔๗ 

 

พฤติกรรมท่ีท าตามอย่างกันคือ ขอให้ตนมีส่วนได้ผลประโยชน์ด้วยก็พอใจแล้ว ในส่วนกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นส่วนกลางไม่มีการท าโครงการท่ีจะใช้งบประมาณใหญ่ ๆ หรือจ านวนมากจึงไม่เปิด
โอกาสหรือช่องทางให้ข้าราชการแสวงหาผลประโยชน์ การโน้มน าหลักหิริโอตตัปปะ มาปฏิบัติ ให้
ข้าราชการระลึกและตระหนักผลท่ีจะเกิดจากผลแห่งกรรมท่ีกระท า โดยช้ีให้ดูแบบอย่างของคนท่ี
ได้รับผลกรรมนั้นเมื่อส่งผล เมื่อหมดอ านาจวาสนา ถูกยึดทรัพย์ โดนคดีอาญาจนถึงต้องโทษจองจ า 
น ามาเป็นตัวอย่างแสดงช้ีใหเ้ห็นเป็นตัวอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเหล่านั้นจะมีความส านึกมีสติระลึก
ก่อนท าความผิดหรือไม่๑๒ การท่ีข้าราชการในสังกัดหน่วยงานจะยึดมั่นในหลักจริยธรรม ยืนหยัด
กระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรมนั้น ต้องสร้างความตระหนักในค่านิยม วัฒนธรรมขององค์กร ให้
เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติยศศักดิ์ศรีของตนเอง ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ความชอบธรรม เตือน
ตนเสมอว่าเราเป็นข้าราชการท่ีจะสนองงานพระเจ้าแผ่นดินเพื่อประชาชนและพสกนิกรของพระองค์
ให้ได้รับความสุข๑๓ ต้องมีความทะนงตนท่ีจะยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องบนตามประมวล
จริยธรรม กฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์การ อดทนต่อส่ิงเย้ายวนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน
แต่ส่งผลเสียกระทบต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวม มีความกล้าท่ีจะเผชิญและไม่โอนอ่อนผ่อนตามในส่ิงท่ี
ไม่ถูกต้องหรือจากอ านาจมืด และเสริมสร้างความเป็นธรรมตามปทัสถานของสังคม ประเพณี
วัฒนธรรมท่ีดีงามโดยมุ่งให้เกิดผลดีต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ซึ่งการประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอย่างเคร่งครัดจะเป็นเกราะก าบังตนให้พ้นจากการประพฤติปฏิบัติท่ีผิดจากศีลธรรม การถูก
ลงโทษทางสังคมและกฎหมาย โดยท่ัวไปข้าราชการทุกคนมีความดีและความภาคภูมิใจในเกียรติยศ
ศักดิ์ศรีของตนเอง ท่ีพึงกระท าในส่ิงท่ีดีงาม แต่ข้าราชการเหล่านั้นเขาขาดผู้น าท่ีพร้อมจะยืนหยัดอยู่
เคียงข้างพวกเขาในวันท่ีประสบปัญหา ด้วยเหตุนี้เองถ้าผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท าหน้าท่ี
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าปกปูองแก้ไข และอยู่เคียงข้างเขาด้วยหลักเมตตาธรรมและคุณธรรมเสมือน
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน๑๔ มิใช่การใช้อ านาจจากต าแหน่งในการส่ังการท่ีมิชอบด้วยกฎหมายท่ีขัด
ต่อประมวลจริยธรรมและขัดต่อความต้องการของผู้บังคับบัญชา และอีกหน้าท่ีหนึ่งคือ การกระท าตัว
ให้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ซึ่งต้องยึดมั่นในหลัก
จริยธรรม ยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้นจะไม่ได้ผลสัมฤทธิ์
เพียงแค่ท าให้ข้าราชการในปกครองยึดมั่นในจริยธรรมเท่านั้น แต่จะท าให้ข้าราชการรักในศักด์ิศรี
ข้าราชการ และมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาชาติอย่างแท้จริง๑๕ ยังมีข้าราชการบางคนท่ีมีทัศนคติไม่ดีต่อการยึด
มั่นและไม่ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาในจริยธรรมเพราะไม่รู้จริงหรือแกล้งท าเป็นไม่รู้ และบางคนก็ไม่
เข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของศีลธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรม  ยัง
ปล่อยตนตามกระแสสังคมท่ีผลักดันในวัตถุนิยม ฟุูงเฟูอใช้จ่ายเกินตัว มีความต้องการไม่ส้ินสุดหรือ

                                                             
๑๒

 สัมภาษณ์ นายณัฐพันธ์ ปฏิเสน หัวหน้ากลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 

๑๓ สัมภาษณ์ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 

๑๔
 สัมภาษณ์ ผู้ช านาญการ ส านักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘.  

๑๕
 สัมภาษณ์ นางสาวนวรัตน์ เหลี่ยมไทย หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘. 



 
๑๔๘ 

 

สภาพเศรษฐกิจไม่ดีจึงไม่สนใจท่ีจะพัฒนาตนเองให้อยู่ในกรอบระเบียบละท้ิงหน้าท่ีและจริยธรรมด้วย
การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของตนจากต าแหน่งหน้าท่ี ผู้บังคับบัญชา
โดยท่ัวไปก็มักมีการว่ากล่าวตักเตือนในส่ิงท่ีขัดต่อระเบียบข้อบังคับประมวลจริยธรรมอยู่เสมอ และ
ต้องเข้าใจเข้าถึงตลอดจนประพฤติตนเป็นท่ีพึ่งและเป็นแบบอย่างท่ีผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถ
แก้ปัญหาให้ค าช้ีแนะ อบรม และสนับสนุนในส่ิงท่ีกระท าได้แต่ต้องอยู่บนแนวทางท่ีถูกต้องชอบ
ธรรม๑๖ การท่ีจะท าให้ข้าราชการท่ีสังกัดหน่วยงานยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ี
ถูกต้องและเป็นธรรม ควรเริ่มต้นท่ีผู้บังคับบัญชาท่ีจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความชอบธรรม ยุติธรรมต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา   
การท างานต้องยึดกฎ ระเบียบของราชการเป็นส าคัญ ส่งเสริมความก้าวหน้าผู้ร่วมงานอย่างสร้างสรรค์
และไม่เล่นพรรคเล่นพวก ต้องสร้างความตระหนักให้มีจิตส านึกควบคู่ระหว่างการเข้าถึงจริยธรรมและ
กฎระเบียบอย่างเข้มข้นเพื่อให้คุณโทษแก่ผู้ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว๑๗  สร้างความส านึกแก่ราชการด้วย
การเข้าถึงทางกาย วาจา และใจ เพื่อให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์หลักพุทธ
ธรรมท่ีควรน าเข้ามาใช้อบรมปฏิบัติธรรมด้วยหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ โดยเฉพาะศีล๑๘ จัดโครงการอบรม 
รณรงค์ส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อให้
ข้าราชการมีความรู้และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ พร้อมท้ังน าประมวลจริยธรรมไปขยายผลและแปลงประมวลจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ๑๙ 

สรุป คนหรือข้าราชการไม่เกรงกลัวต่อบาปหรือผลแห่งการกระท าช่ัว เพราะผลแห่งกรรม
ไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมให้เห็นได้ทันทีทันใด นโยบายหรือโครงการใด ๆ เพราะฉะนั้นไม่ควรเปิดโอกาส
ให้มีช่องว่างทางกฎหมายท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการทุจริตคอรัปช่ัน การเข้าถึงและรู้ถึงพฤติกรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีท่ีมาจากความหลากหลายในความคิดการศึกษา สถานะเศรษฐกิจ การอบรมส่ัง
สอนของครอบครัวและสถาบันการศึกษา สามารถท าให้ปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมด้วยความ
จริงใจในการให้ค าปรึกษาแนะน า ท้ังนี้ ผู้บังคับบัญชาเองต้องเป็นแบบอย่างใน ซื่อสัตย์สุจริต มี
ศีลธรรม มีความชอบธรรมตามกฎระเบียบข้อบังคับ และการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีด้วย 

.. 
๒. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านมีจิตส านึกที่ดีและความส านึก

รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติในหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
แม้รัฐบาลปัจจุบันท่ีมีนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ทุจริตคอรัปช่ัน โดยการ

ควบคุมก ากับดูแลภายใต้ส านักงานคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ

                                                             
๑๖ สัมภาษณ์ นายบพิธศร์ ภาษิต ผู้อ านวยการส านักงาน ศปท.มท. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๑๗ สัมภาษณ์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ,ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายณัฐพันธ์ ปฏิเสน หัวหน้ากลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าท่ี กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๑๙ สัมภาษณ์ นายศุภชัย ศรีมีชัย นิติกรช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานวินัย กอง

การเจ้าหน้าท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘. 



 
๑๔๙ 

 

ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงมหาดไทยเองก็มีการ
จัดต้ังศูนย์ต่อต้านการทุจริตและขับเคล่ือนอย่างเข้มข้น ด้วยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริม
มาตรการปูองกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้าราชการและประชาชน แต่ภาพลักษณ์จากผล
การประพฤติปฏิบัติท่ีผิดจริยธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นข้อร้องเรียนกันอยู่ถูกมอง
ในภาพรวม ท้ังนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนึ่งกรมแต่ระบบมี ๒ ระบบ ระบบแรก
ควบคุมและดูแลข้าราชการส่วนกลางท่ีสังกัดกรม ส่วนการบริหารส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นนิติบุคคล
ไม่อยู่ในการควบคุมของกรม เพียงแต่ก ากับดูแลและส่งเสริม แต่นโยบายโดยส่วนรวมยังคงเป็นส่วน
เสริมและสนับสนุนส่วนท้องถิ่นให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในจริยธรรมข้าราชการท่ีดี   จึงต้องมีกิจกรรม
โครงการอบรมต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตส านึกรับผิดชอบ และท างานมีจิตสาธารณะ๒๐ โดยเฉพาะการปลูก
จิตส านึกท่ีดีให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีถือเป็นหลักปฏิบัติราชการ หลักธรรมาภิบาล 
แนวทางคือ ต้องหมั่นปลูกฝัง อบรม ให้เห็นคุณประโยชน์ของการมีจิตสาธารณะ เสียสละ ให้บ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุขแก่พี่น้องประชาชนอย่างจริงจังให้สมกับความไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงต้องการให้ข้าราชการแบ่งเบาภาระความทุกข์ยากประชาชนของพระองค์อย่าง
ถ้วนท่ัว๒๑ กระตุ้นให้การท างานต้องยึดมั่นจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ท างานด้วยความรอบคอบ
เสียสละปราศจากอคติ ไม่ใช้ต าแหน่งอ านาจหน้าท่ีก้าวก่ายและแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีผู้อื่น ยึดถือ
และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒๒๒ ไม่กระท าการเส่ียง
หรือฝืนประมวลจริยธรรมท่ีขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าท่ี การส่ังการหรือมอบหมายงานเพื่อให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาน าปฏิบัติงานควรมีค าส่ังท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงถึงขอบเขตและความ
รับผิดชอบตามกระบวนการวิธีการท างานท่ีมีความชัดเจนท่ีมอบหมายงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาท างานด้วยความสบายใจเต็มก าลังความสามารถไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเกรงกลัวการ
กระทบกระท่ัง ในหน่วยงานเมื่อมีการว่ากล่าวตักเตือนก็รับฟังด้วยดีและเมื่อมีการแสดงความคิดเห็นท่ี
เป็นประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชาก็ยอมรับฟังความคิดเห็นแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
เพื่อให้งานนั้นเกิดผลสมบูรณ์มีประโยชน์ต่อส่วนราชการมากท่ีสุด๒๓ ควรจัดอบรมปฏิบัติธรรมท้ัง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ท าโครงการเชิงรุกด้วยการออกไปสร้าง
กลุ่มนักเรียนเยาวชน อบรมให้ตระหนักคุณธรรมจริยธรรม อบรมข้าราชการท่ีบรรจุใหม่ว่าควรปฏิบัติ
อย่างไร โดยให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามเพื่อให้รู้ถึงผลการคอรัปช่ัน๒๔ 
                                                             

๒๐ สัมภาษณ์ นายณัฐพันธ์ ปฏิเสน หัวหน้ากลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 

๒๑ สัมภาษณ์ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 

๒๒ สัมภาษณ์ นางสาวนวรัตน์ เหลี่ยมไทย หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘. 

๒๓
 สัมภาษณ์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง, ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 
๒๔ สัมภาษณ์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง, ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 
 



 
๑๕๐ 

 

สรุป ภาพลักษณ์จากผลการประพฤติปฏิบัติท่ีผิดจริยธรรมของข้าราชการกระทรวง 
มหาดไทยถูกมองในภาพรวม หน่วยงานส่วนกลางจะรับนโยบายจากรัฐบาลและมีหน้าท่ีควบคุมดูแล 
และส่งเสริมให้งานสัมฤทธิ์ผลด้วยโครงการและกิจกรรม แต่การน านโยบายไปปฏิบัติระหว่าง
ข้าราชการส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นกับประชาชนหรือผู้ใช้บริการต่างแสวงหาผลประโยชน์ด้วย
ความสมยอมซึ่งกันและกันบางครั้งไม่มีหลักฐานท่ีทางราชการจะเอาความผิดได้ แม้จะมีหน่วยงาน
หลายหน่วยงานสอดส่องดูแลและปราบปรามการประพฤติมิชอบและการทุจริตคอรัปช่ันอย่างเข้มงวด
ก็ยังคงมีข้าราชการบางคนน าต าแหน่งหน้าท่ีของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการละเว้นหรือท าเกิน
อ านาจหน้าท่ี การสร้างความตระหนักในจิตสาธารณะเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง 

 
๓. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานของท่านแยกเร่ืองส่วนตัวออกจาก

ต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ข้าราชการรุ่นใหม่มีข้อปฏิบัติท่ีอาจไม่เหมือนเดิมแต่ผลการวิจัยหรือผู้ท าวิจัยยังยึดติดอยู่

กับภาพลักษณ์เก่า ๆ และมองภาพแบบเหมารวม โดยเฉพาะกรมต่าง ๆ ท่ีสังกัดส่วนกลางไม่ได้บริการ
ประชาชาชนโดยตรงและไม่ได้มีความใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการหรือประชาชน และทุกกรมก็มีการอบรม
ข้าราชการหรือพนักงานราชการท่ีบรรจุเข้ามาใหม่ด้วยการปฐมนิเทศและได้มีการน าเอาหิริโอตตัปปะ
มาเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นจิตใจ การสร้างส านึก และความตระหนักต่อการเสียสละยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อย่างท่ีเห็นได้ชัดจากการใช้ทรัพย์สิน
ทางราชการเช่น รถยนต์ของหน่วยงานราชการแต่น าเอาไปใช้ในธุรกิจส่วนตนหรือผู้เกี่ยวข้อง การใช้
คอมพิวเตอร์ท่ีไม่เกี่ยวกับหน้าท่ีการปฏิบัติงานในเรื่องความเพลิดเพลินหรือติดต่อเพื่อนฝูง เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตท่ีชอบด้วยกฎหมายเป็นต้น๒๕ ข้าราชการทุกคนนั้นต้องการท่ีจะท าประโยชน์ให้กับ
ส่วนรวมกันอยู่แล้ว แต่ด้วยความแตกต่างของโอกาสด้านพื้นฐานของการศึกษา และสถานภาพทาง
ครอบครัว ส่งผลให้มีเหตุจ าเป็นในบางประการ ซึ่งต้องพยายามท าความรู้จักตัวตนและพื้นฐานของคน
แต่ละคน สร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อการน าเวลาและทรัพยากรของทางราชการไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น๒๖ นอกจากนั้นผู้บังคับบัญชาต้องให้ความดูแลช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือแม้แต่ข้าราชการผู้ร่วมงานด้วยกันเอง และระหว่างข้าราชการกับผู้รับบริการคือประชาชน เมื่อมี
โอกาสท่ีต้องการความช่วยเหลือหรือร้องขอ ควรจะลงมือกระท าอย่างไม่รีรอ โดยความต้องการนั้น
จะต้องเป็นความต้องการท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรมอันดี๒๗ เมื่อพื้นฐานหรือผลประโยชน์ของเขาไม่
กระทบแล้วทุกคนก็จะมุ่งเพื่อกระท าให้กับส่วนรวมเป็นส าคัญ และจุดมุ่งหมายอีกอย่างคือ จะท าให้
ข้าราชการในปกครองท างานเป็นทีม งานท่ีได้รับมอบหมายไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งและทุกคนจะ
ท างานแทนซึ่งกันและกันได้ ช้ีให้เห็นว่าการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไม่ใช่หน้าท่ีของฝุายใดฝุายหนึ่ง 

                                                             
๒๕ สัมภาษณ์ นายบุญช่วย ผูกสี ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี กรมที่ดิน, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๒๖

 สัมภาษณ์ ผู้ช านาญการ ส านักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘.  
๒๗

 สัมภาษณ์ นางสาวนวรัตน์ เหลี่ยมไทย หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘. 



 
๑๕๑ 

 

แต่เป็นหน้าท่ีของทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพ๒๘ ปลูกฝังแนวความคิดเสียสละ เน้นการ
ทดแทนบุญคุณแผ่นดิน ในฐานะผู้บังคับบัญชาส่ิงส าคัญคือ ประพฤติปฏิบัติตนให้ข้าราชการในสังกัด
ได้เห็นเป็นแบบอย่างด้วย โดยกระท าให้เห็นว่าการวินิจฉัยส่ังการใดทุกส่ิง การตัดสินใจเรื่องใดก็ดี อยู่
บนพื้นฐานการยึดเอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังไม่น าเอาทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของ
ตนเอง ต้องมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตส านึกให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดรับทราบ และยึดมั่นและ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด๒๙ การประพฤติปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมีจิตสาธารณะ
จะเป็นการผูกมัดจิตใจ เป็นการลดความเห็นแก่ได้ นั่นย่อมเป็นเสมือนการรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัว
ออกจากหน้าท่ีการปฏิบัติงาน มีการประสานงานและสร้างเสริมประสิทธิภาพโดยส่วนรวม๓๐ 

สรุป ข้าราชการมีความหลากหลายของท่ีมาแตกต่างกัน การพยายามท าความรู้จักตัวตน
และพื้นฐานของคนแต่ละคน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ต้องปลูกฝังแนวความคิดเสียสละ ไม่ใช่หน้าท่ีของฝุายใดฝุายหนึ่งแต่เป็นหน้าท่ีของทุก
คนต้องร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพ และต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ประพฤติตนและตักเตือนข้าราชการผู้อื่นด้วยความหวังดีและจริงใจไม่ให้ก้าวล่วง
ละเมิดจริยธรรมท่ีดีงาม 

๔. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์
ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 

หน่วยงานและข้าราชการมีจ านวนมาก ประเด็นการร้องเรียนก็มีจ านวนมากตามกัน การ
ละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี คือ ไม่น าต าแหน่งงานไปแสวงหา
ผลประโยชน์จากการให้คุณโทษในการพิจารณาความดีความชอบ ตัดสินใจบนความถูกต้องยุติธรรม 
เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง ไม่ใช้อ านาจให้คุณให้โทษในการลงโทษ 
การเล่ือนต าแหน่ง ขึ้นเงินเดือน โยกย้ายผู้ใต้บังคับบัญชา หรือให้ผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้แอบอ้างสมรู้ 
หรือความสัมพันธ์แบบเครือญาติเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เช่น คู่สมรส ญาติสนิท บุคคล น า
ต าแหน่งของตนไปเรียกร้องซึ่งประโยชน์ การรับของขวัญ ไม่น าต าแหน่งของตนหรือการน าอิทธิพล
ส่วนตนไปใช้จากการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในการน ามาซึ่งการคอร์รัปช่ัน๓๑ พยายามลดช่องทาง
และโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อลดความสูญเสียในการปฏิบัติราชการด้วยการสร้างความ
ตระหนักในความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้ยึดหลักความประพฤติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การด ารงชีพมีเหตุผลในการใช้จ่าย ลดความฟุูงเฟูอฟุุมเฟือยแต่มี

                                                             
๒๘ สัมภาษณ์ นายบพิธศร์ ภาษิต ผู้อ านวยการส านักงาน ศปท.มท. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๒๙ สัมภาษณ์ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 
๓๐ สัมภาษณ์ พระมหาก าพล คุณงฺกโร, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง, ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 



 
๑๕๒ 

 

คุณภาพชีวิตท่ีดีสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเช่น ปฏิบัติหน้าท่ีเข้มงวดเคร่งครัด
ต่อการปราบปรามอบายมุขหรือส่ิงเสพติดโดยไม่เข้าไปมีส่วนรู้เห็นทุกขั้นตอน หรือไม่ใช้ต าแหน่ งใน
การเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากสถานบริการสถานเริงรมย์ท่ีผิดกฎหมายหรือท่ีสร้างผลกระทบ
ในทางลบต่อเยาวชนและสังคม๓๒ อบรมส่ังสอนข้าราชการให้เห็นบาปบุญคุณโทษ การอาศัยต าแหน่ง
อ านาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทรัพย์สินส่ิงท่ีได้มาเป็นเงินบาป สอนให้เห็นว่า เงินบาป
เงินร้อน ใช้เล้ียงลูกเมียก็จะมีอันเป็นไปท้ังหมด หรือการท่ีได้ยินกันบ่อย ๆ แม้แต่ตัวเองไม่ได้เป็น
ผู้กระท าคือเรื่องท่ีจะเข้าขอความช่วยเหลือจากหน้าบ้านซึ่งหมายถึงตัวข้าราชการท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ี
สามารถให้คุณให้โทษได้ ก็ให้เข้าหลังบ้านแทนคือภรรยา บุตรธิดา หรือญาติของข้าราชการท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีนั้นแทนด้วยการมอบของขวัญหรือเงินทองเหมือนเป็นการติดสินบนเพราะถ้าเครือญาติรับแล้วก็
คงจะช่วยพูดกับเจ้าหน้าท่ีข้าราชการท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการตัดสินใจให้อ านวยความสะดวกแก่ตนได้ 
ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานท่ีเป็นกัลยาณมิตรต้องมีการตักเตือนให้ยึดหลักพออยู่พอกิน ไม่อยู่
อย่างเกินพอดี ช้ีให้เห็นคุณโทษจากการทุจริตโดยน าตัวอย่างของบุคคลผู้ได้รับผลของการกระท ามา
เป็นตัวอย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจน สร้างส านึกรับผิดชอบด้วยการลาออกจากต าแหน่งเมื่อมีการปฏิบัติ
หน้าท่ีทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือการปฏิบัติงานท่ีบกพร่องผิดพลาดอย่างร้ายแรง๓๓ พิจารณาความดี
ความชอบต้องไม่ยึดติดกับพวกพ้องหรือล าเอียงโดยใช้อ านาจหน้าท่ีเล่ือนต าแหน่งหรือพิจารณาขึ้น
เงินเดือนด้วยความรักความชัง บางครั้งต้องพูดต่อหน้าท่ีประชุมหรือเมื่อมีโอกาสท่ีอยู่พร้อมหน้าถึง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ท่ีจะน ามาใช้ เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนมองอย่างเดียวว่าตัวเองมาท างาน
แต่เช้าก่อนเวลาท างาน ไม่เคยขาดงานแต่ผลงานและความรับผิดชอบไม่ปรากฏไม่สนใจปฏิบัติงาน
ปล่อยให้งานค่ังค้าง ไม่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพตามภาระงานท่ีมอบหมาย 
ท างานเสมือนให้เสร็จตามภาระหน้าท่ีเท่านั้นหรือให้หมดไปวันหนึ่ง ๆ ไม่มีน้ าใจเผ่ือแผ่ช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงาน แต่ก็คงคิดว่าตนเองดีอยู่ตลอด และเมื่อตนเองไม่ได้ผลประโยชน์ตามท่ีต้ังไว้ก็จะมีปฏิกิริยาไม่
พอใจก้าวร้าวตอบสนอง ผู้บังคับบัญชาก็ต้องท าความเข้าใจให้กระจ่างเพื่อลดความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้น 
โดยน าหลักธรรมท่ีก่อให้เกิดความพัฒนาเกิดความผูกพันเช่น การให้ความช่วยเหลือและหวังดีซึ่งเป็น
เสมือนทาน หรือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความช านาญด้วยการเจริญภาวนา๓๔  ควรต้องท าความรู้จัก
กับคนในปกครองให้มากท่ีสุดกระท าบุญกิริยาวัตถุ ๓ ท้ังหน่วยงานภายนอกและภายในหน่วยงานด้วย
ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในทาน ให้ความส าคัญในการรักษากาย วาจา ใจเพื่อให้เกิดความสงบท่ีเป็นปัจจัย
เสริมการภาวนาในเวลาเดียวกันเช่นกัน เพื่อให้เข้าใจความต้องการของเขาและช่วยเหลือ ในเมื่อเขาไม่
ขาดแล้วพวกเขาก็พร้อมจะเป็นผู้ให้๓๕ 

                                                             
๓๒ สัมภาษณ์ นายบพิธศร์ ภาษิต ผู้อ านวยการส านักงาน ศปท.มท. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๓๓

 สัมภาษณ์ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 

๓๔
 สัมภาษณ์ ผู้ช านาญการ ส านักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘.  

๓๕ สัมภาษณ์ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท ,ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙. 



 
๑๕๓ 

 

สรุป การลดความสูญเสียในการปฏิบัติราชการจะต้องสร้างความตระหนักในความซื่อสัตย์ 
ส่งเสริมให้ยึดหลักความประพฤติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พยายามลดช่องทางและ
โอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อลดความสูญเสียในการปฏิบัติราชการ ผู้บังคับบัญชาต้องคอย
สอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือและกระท าตนเป็นแบบอย่างท่ีจะไม่เอาต าแหน่งหน้าท่ีของตนไป
แสวงหาผลประโยชน์เสียเอง 

 
๕. วิธีการให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
แม้ว่ารัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิและเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ แต่

ควรเป็นสิทธิที่บุคคลพึงตระหนักถึงขอบเขตท่ีจะกระทบต่อผู้อื่นหรือสังคมส่วนรวม เป็นหน้าท่ีของคน
ไทยทุกคนต้องศึกษาและท าความเข้าใจเรื่องกฎหมายเพื่อไม่ให้เสียเปรียบหรือได้รับโทษโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอบเขตของอ านาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลท่ีกฎหมายให้ความคุ้มครองหรือ
แม้แต่ เสรีภาพท่ีเป็นความอิสระในการกระท าของบุคคลท่ีอยู่ในของเขตของกฎหมาย เมื่อประชาชน
หรือข้าราชการได้สิทธิมากขึ้นก็ควรปฏิบัติหน้าท่ีตอบแทนแผ่นดินให้มากขึ้นเช่นกัน เพราะสิทธิกับ
หน้าท่ีเป็นส่ิงท่ีต้องด าเนินไปด้วยกันเสมอ๓๖ ในการท่ีจะให้ข้าราชการในสังกัดเคารพ ปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมานั้น ต้องท าตนให้เป็นแบบอย่างและหมั่นกล่าวในท่ี
ประชุมให้ทุกคนตระหนักและพึงปฏิบัติตามจริยธรรมระเบียบข้าราชการ๓๗ บางเรื่องมีหลักวินัย
ข้าราชการ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท่ีต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอยู่แล้ว ต้องเน้นย้ าให้
ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่ฉกฉวยโอกาสหรือช่องว่างของกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่น ย้ าเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอเมื่อเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ควรมี
การแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นเอาช่ือหรือต าแหน่งของตนไปแสวงหาผลประโยชน์ 
สร้างความละอายใจในการปฏิบัติตรงต่อกฎหมายอันจะเป็นธรรมคุ้มครองโลก๓๘ ข้าราชการหรือผู้มี
อิทธิพลบางคนน าภาพถ่ายกับผู้บริหารระดับสูงโดยท่ีบางครั้ง ผู้บริหารระดับสูงไม่มีส่วนรู้เห็นแต่มีคน
ได้ถ่ายภาพคู่หรือกลุ่ม หรือผู้บริหารระดับสูงได้ถ่ายภาพกับผู้มีอิทธิพลหรือผู้หวังผลประโยชน์ แล้วถูก
น าไปประดับไว้ในสถานท่ีท่ีคนพบเห็นได้ง่ายเสมือนแสดงตนเองว่ามีความสนิทใกล้ชิดมีความรู้จักเป็น
อย่างดี ท าให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานไม่กล้าแตะต้องหรือเข้าไปตรวจสอบ บางคนก็น าเอาไปกล่าวอ้าง
การเรี่ยไรบริจาคก่อให้เกิดผลเสียกระทบถึงข้าราชการผู้บริหารคนนั้น แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ต้องควร
ระวังเพราะเกิดเรื่องอย่างนี้อยู่เสมอ๓๙  ทางหน่วยงานมีการปลูกฝังอบรมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับเป็นประจ าและผู้บังคับบัญชาต้องรับฟังค าทักท้วง ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

                                                             
๓๖

 สัมภาษณ์ ผู้ช านาญการ ส านักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘.  
๓๗ สัมภาษณ์ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙. 
๓๘ สัมภาษณ์ ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ ก.พ. ๒๕๕๙. 
๓๙

 สัมภาษณ์ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 



 
๑๕๔ 

 

ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมือนกับว่าการท างานนั้นทุกคนมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับระบอบประชาธิปไตย
ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นการท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานมีความภูมิใจท่ีตนเองได้เป็น
ส่วนหนึ่งท่ีมีสิทธิทีเ่สนอความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการช่วยกันท างานและแก้ปัญหาพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
ท าให้ข้าราชการทุกคนเกิดความกล้าท่ีจะรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและอยากท่ีจะพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้บังคับบัญชาควรต้องใส่ใจการปฏิบัติงานเพื่อคอยช่วยเหลือให้ค าช้ีแนะเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจภายใต้หลักการและเหตุผลท่ีถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล๔๐  

สรุป ข้าราชการทุกคนพึงรู้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ในสิทธิหน้าท่ีท้ังของประชาชน
และบทบาทหน้าท่ีของข้าราชการท่ีทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญเดียวกัน ทุกคนต้องตระหนัก
ถึงขอบเขตในการใช้สิทธิเสรีภาพท่ีจะส่งกระทบต่อความสงบสุขหรือความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือ
สังคมโดยรวม ต้องรับฟังความคิดเห็นเพื่อน ามาพัฒนาสร้างสรรค์งานและกล้าตัดสินใจรับผิดชอบ
ภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับด้วยความกล้าหาญและความภาคภูมิใจในเกียรติยศศักด์ิศรีของ
ความข้าราชการที่ดี 

๖. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่      
เป็นธรรม 

การท่ีจะบังคับความคิดเห็นของคนนั้นเป็นเรื่องยากแต่ต้องช้ีถึงผลเสียท่ีข้าราชการ
วิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมือง การกระท าของรัฐบาล โดยการหาข้อบกพร่องโจมตีฝุายท่ีตนไม่ชอบ
พร้อมกับสนับสนุนอีกฝุายหนึ่งโดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีมีการจัดการเลือกต้อง เพราะจะท าให้เกิดความ
ขัดแย้งไม่เฉพาะแต่ผู้รับบริการหรือประชาชนเท่านั้น แต่จะมีความขัดแย้งในองค์การและท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ต้องช้ีแจงท าความเข้าใจกับข้าราชการว่า พวกเรา  คือ ข้าราชการ     
พวกเราต้องเป็นกลางทางการเมืองในการแสดงออก๔๑ แม้ข้าราชการพลเรือนจะมีสิทธิเสรีภาพ
เช่นเดียวกับประชาชนท่ัวไปในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นแต่ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่อการบริการสาธารณะ ต้องให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมเป็นกลางทางการเมือง
โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแอบแฝงเช่น ต้องการให้ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้น าทางด้านการเมือง
และใช้อิทธิพลนั้นเพื่อผลักดันผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงินหรือส่ิงท่ีเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าท่ีในภายหลัง  
คิดอยู่เสมอว่าการเมืองเมื่อเข้ามาแล้วก็ไม่อยู่คงทนต้องมีการสับเปล่ียนพรรคการเมืองเสมอ ไม่
สามารถส่งผลต าแหน่งต่อหน้าท่ีได้ตลอดไป จึงไม่ควรแสดงด้วยค าพูดหรือพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการ
เลือกพรรคเลือกฝุาย๔๒ อีกส่วนหนึ่งในเรื่องการให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ระลึกเสมอว่า ข้าราชการคือข้าของแผ่นดิน ข้าราชการจะต้องรับใช้ประชาชน
อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม มีน้ าใจปฏิบัติต่อทุกคนโดยเสมอภาคปราศจากอคติ

                                                             
๔๐ สัมภาษณ์ นายบพิธศร์ ภาษิต ผู้อ านวยการส านักงาน ศปท.มท. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๔๑ สัมภาษณ์ ผู้ช านาญการ ส านักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘.  
๔๒ สัมภาษณ์ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 
 



 
๑๕๕ 

 

ช้ีแจงอธิบายเหตุผลแนะน ากับประชาชนเช่น ให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เมื่อตนเองไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีจะด าเนินการได้ด้วยความเต็ม
ใจท่ีแสดงให้เห็นถึงความช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี๔๓ ผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและ
ยึดโยงตัวระหว่างการปฏิบัติกับจริยธรรมท่ีโปร่งใสกับระบบการตรวจสอบ๔๔ จัดอบรมให้ความรู้
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท่ีต้องยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบวินัยของข้าราชการ ความเข้าใจ
ด้านการเมืองการปกครองท่ีถูกต้องท้ังข้าราชการและประชาชนผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีสร้าง
ความขัดแย้งจากการปฏิบัติหน้าท่ีและความไม่เป็นกลางทางการเมือง ถือเป็นความผิดทางวินัยใน
ฐานะท่ีไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองเว้นแต่จะแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นทางวิชาการอยู่บนหลักการ
ของเหตุผลและความถูกต้องไม่มีอคติ เพราะจะท าให้เกิดความเส่ือมเสียราชการได้๔๕      

สรุป การแสดงความคิดเห็นด้านการเมืองสามารถแสดงออกได้ถ้าเป็นการแสดงออกทาง
วิชาการท่ีอยู่บนหลักเหตุผลแห่งความถูกต้องและไม่มีอคติ การกล่าวโจมตีการท างานของรัฐบาลท่ีตน
ไม่ชอบหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองอื่น ๆ ท่ีตนช่ืนชอบจะท าให้เกิดความขัดแย้งท้ังใน
หน่วยงานและประชาชนผู้มาติดต่อ ความร่วมมือและการประสานงานภายในระหว่างข้าราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเคยสะดวกก็อาจจะไม่ราบรื่นเหมือนแต่ก่อนท าให้งานหยุดชะงักและไม่สัมฤทธิ์ผล ต้องมี
การให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองและผลเสียท่ีจะเกิดจากการประพฤติตนท่ีขัดแย้งกับประมวล
จริยธรรม ไม่แอบแฝงการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อความต้องการเจริญก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าท่ีการงานหรือผลประโยชน์ในรูปอื่น  ส านึกว่าตนเป็นผู้รับใช้ประชาชน เป็นข้าราชบริพารท่ีจะ
สนองงานแบ่งเบาพระราชภารกิจพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนและสังคมได้รับความสุขอย่างถ้วนท่ัว 

๗. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 

ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายส าคัญเกี่ยวกับข้อบังคับข้อมูล
ข่าวสาร มีบทบัญญัติชัดเจนในการให้ข้อมูลอยู่แล้ว โดยก าหนดถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ สิทธิการร้องเรียนของประชาชน ในขณะท่ีหน่วยงานของภาครัฐเองก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
ในการเปิดเผยหรือไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ จึงต้องอธิบายและท าความเข้าใจเพื่อให้เกิดความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเป็นการลดปัญหาความขัดแย้ง ไม่บิดเบือนข้อมูลเท็จจริงท้ังท่ีเป็นข้อมูล
ภายในหรือข้อมูลสาธารณะเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น อีกท้ังไม่ควรเปิดเผยข้อมูลท่ีจะสร้างความ
เส่ือมเสียต่อบุคคล หน่วยงาน และสังคมโดยรวม ต้องมีการส่งข่าวสารของทางราชการไปยังบุคคลใน
ปกครองทุกขณะและทันเหตุการณ์๔๖  ให้ความรู้อบรมและปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดทราบถึง

                                                             
๔๓ สัมภาษณ์ นายศุภชัย ศรีมีชัย นิติกรช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานวินัย  

กองการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๔๔ สัมภาษณ์ นายบพิธศร์ ภาษิต ผู้อ านวยการส านักงาน ศปท.มท. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๔๕ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙. 
๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ช านาญการ ส านักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘. 

 



 
๑๕๖ 

 

เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็น
ข้อยกเว้น” หลักการโดยท่ัวไปเปิดเผยได้หมด ซึ่งก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๗ ประมาณ ๔ เรื่อง 
ข้อมูลมาตรา ๙ มีประมาณ ๘ เรื่อง และในมาตรา ๑๕ ถ้าข้อมูลข่าวสารไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีของรัฐ ไม่กระทบต่อผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ข้อมูลข่าวสารสามารถเปิดเผยได้หมดจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญท่ีหน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ช้ีแจงแสดงถึงเหตุผลอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อมูลเพื่อการอื่น รู้ว่าสิทธิของผู้ต้องการข้อมูลและอ านาจหน้าท่ีของการ
ให้ข้อมูลพึงกระท าได้ระดับใด ขอบเขตระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ไม่ยื้อเวลาหรือถ่วงเวลาไว้ด้วย
ความไม่ชอบหรืออคติส่วนตัว หรือข่าวสารส่ิงใดต้องติดประกาศในส่วนงานและส่ิงใดควรลงประกาศ
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็ให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบเพื่อสิทธิและผลประโยชน์ท่ีพึงมี
พึงได้ของประชาชนและส่วนรวม๔๗ ข้าราชการต้องรักษาความลับของหน่วยงานราชการและบุคคลผู้
มาติดต่อราชการเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิของผู้อื่นและกระทบต่อความสงบสุขของสังคม ต้องอบรม
ปลูกฝังความละอายท้ังอย่างเป็นทางการเช่นการสัมมนา และอย่างไม่เป็นทางการโดยจัดเป็นกิจกรรม
กลุ่มย่อย ๆ พูดคุยเน้นย้ าความซื่อตรง จิตใจท่ีมั่นคงแน่วแน่ต่อผลกระทบท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของข่าวสารราชการอย่างเคร่งครัด๔๘ นอกจากนั้นวิธีท่ีจะให้ข้าราชการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีดีท่ีสุดคือ 
ให้ข้าราชการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฟูองศาลปกครอง การท่ีมีข้าราชการฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารในเรื่องของข่าวสารข้อมูลท่ีมี๔๙ 

สรุป ข้อมูลข่าวสารของทางราชการมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีหน่วยงานภาครัฐต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ข้าราชการทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงขอบเขตในอ านาจหน้าท่ีท่ี
ตนปฏิบัติงานจะกระท าได้เพียงใดและระดับใด ข้อมูลข่าวสารใดท่ีสามารถเปิดเผยได้และเป็นสิทธิท่ี
ประชาชนพึงเข้าถึงได้ ก็ต้องเปิดเผยแก่สาธารณะด้วยความถูกต้องไม่มีการบิดเบือนเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจท่ีตรงกัน ข้อมูลใดเปิดเผยไม่ได้ก็ต้องอธิบายและท าความเข้าใจไม่ยื้อเวลาหรือถ่วงเวลาไว้ด้วย
ความไม่ชอบหรืออคติส่วนตน ข้อมูลข่าวสารใดท่ีจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้อื่นหรือความสงบสุข
ของสังคมจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อมีการพิจารณาอย่างรอบครอบจากผู้บังคับบัญชาหรือค าส่ังศาล
ปกครองท่ีให้ข้าราชการต้องปฏิบัติตามเท่านั้น 

๘. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
การท่ีจะให้ข้าราชการมุ่งเน้นในผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น เราควรให้ตัวข้าราชการเองมีความ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยตัวของเขาเองเสียก่อน เพราะจะเป็นก าลังใจต่อการท างานเป็นกลุ่มหรือการร่วมมือ
ประสานงานกัน ตัวอย่างเช่นครอบครัวของราชการเองมีความสุข สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่
เดือดร้อนในเรื่องเงินทองเพราะอยู่ได้ด้วยความพอเพียงตามท่ีเขาวางแผนไว้ก็ถือว่าเขาเหล่านั้น
สัมฤทธิ์ผลในครอบครัวระดับหนึ่ง หลังจากนั้นพวกเขาก็สามารถท่ีจะเอื้อเฟื้อความช่วยเหลือให้แก่

                                                             
๔๗

 สัมภาษณ์ นางสาวนวรัตน์ เหลี่ยมไทย หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘. 

๔๘ สัมภาษณ์ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙. 

๔๙
 สัมภาษณ์ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 



 
๑๕๗ 

 

เพื่อนข้าราชการคนอื่นได้เพราะไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะท าให้ครอบครัวของตนต้องเดือดร้อน๕๐ 
นอกจากนั้นรัฐบาลยังต้องสร้างแรงจูงใจด้วยการตอบสนองปัจจัยพื้นฐานท้ังเงินเดือน สวัสดิการ การ
อบรมให้ความรู้ ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อตอบสนองต่อการสร้างทักษะ การเพิ่มสมรรถนะ และปรับ
ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรของหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับส่วนรวมให้กับข้าราชการตระหนักถึง
ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม๕๑ ต้องกระตุ้นให้ข้าราชการมีจิตสาธารณะในการให้บริการอย่าง
เต็มก าลังความรู้ความสามารถต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบตามท่ีได้รับมอบหมายให้ได้ผลลัพธ์
ตามเปูาหมาย ประสานงานกับทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง ใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัด เน้น
ความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและงานเสร็จตามก าหนดเวลา โดยวิธีการ
อบรมและกระท าตนให้เป็นแบบอย่างท้ังความภูมิใจในศักดิ์ศรีของข้าราชการ ด้วยเหตุเหล่านี้จะส่งผล
ให้ข้าราชการในปกครองท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และมีความยั่งยืนในการท่ีจะปลูกรากฐานไปยังข้าราชการไทยรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป ไม่ใช่การท า
เพื่อรับผลตอบแทนท่ีมากขึ้นดังการท างานของเอกชน๕๒ มีการอบรม ควบคุม กับดูแล และกระตุ้นให้
มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม Road Map ตามแผนปฏิบัติงานโดยเคร่งครัดในการใช้งบประมาณ 
ทรัพย์สินอย่าประหยัดและคุ้มค่า และการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานจะใช้เป็นเครื่องช้ีวัดการให้บ าเหน็จ
ความชอบประจ าปีเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาข้าราชการให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ความสามารถในการท างาน ด้วยการอบรมฝึกฝนเพิ่มทักษะให้มีความเช่ียวชาญใน
งานท่ีรับผิดชอบอยู่เสมอ๕๓  

สรุป ต้องให้ข้าราชการเห็นผลสัมฤทธิ์ท่ีได้มาจากตนเองหรือครอบครัวของตนเองก่อน  
ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเพื่อเป็นแรงผลักดันและจูงใจท่ีจะท างานเพื่อส่วนรวม การท่ีข้าราชการมีความ
เป็นอยู่ท่ีพอเพียงและมีความสุขจากสังคมคือครอบครัวของตนเอง ถือเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จหรือ
ความสัมฤทธิ์ เมื่อครอบครัวมีความสุขความพอเพียงก็จะมีจิตใจเผ่ือแผ่แก่สังคมท่ีท างานรอบด้าน 
ความร่วมมือร่วมใจก็เป็นเอกภาพที่จะใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณของทางราชการด้วยความซื่อสัตย์
ประหยัดรอบคอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานแล้วเสร็จตามก าหนดเวลาตามแผนปฏิบัติงาน 
องค์การจะต้องพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วยการอบรมดูแลท าความเข้าใจเพื่อให้ข้าราชการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิผลตามท่ีต้ังเปูาหมายไว้ 

 
 

                                                             
๕๐ สัมภาษณ์ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 
๕๑ สัมภาษณ์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ ก.พ. ๒๕๕๙. 
๕๒ สัมภาษณ์ นายบุญช่วย ผูกสี ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี กรมที่ดิน, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๕๓ สัมภาษณ์ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘.        
 



 
๑๕๘ 

 

.๙. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

เนื่องจากสังคมไทยหล่อหลอมความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เฉพาะ
เพียงข้าราชการ แต่เป็นคนไทยทุกคนท่ียึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ประเทศไทยท่ีด ารงอยู่ได้นอกเหนือจากสถาบันหลักคือ ชาติ และศาสนาแล้ว ยังคงมีสถาบันท่ี
ยึดเหนี่ยวจิตใจปวงชนชาวไทยคือ สถาบันพระมหากษัตริย์ การท่ีประเทศไทยด ารงอยู่อย่างสงบสุข
ร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้ เนื่องด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เป็นสายใยแห่งความรู้สึก
ผูกพันต้ังแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน การเคารพเทิดทูนไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขท่ีแน่วแน่มั่นคงเพราะพระองค์ คือ สัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและสันติสุข  ท่ีท าให้ประเทศ
ไทยคงด ารงอยู่เป็นไทยจนถึงทุกวันนี้๕๔ สร้างส านึกให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างศรัทธาต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ผู้น าต้องเสียสละเห็น
ความส าคัญให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนร่วมรับรู้ มีการประชุมช้ีแจงเป็นประจ าให้ปฏิบัติอยู่ใน
ศีลเสมือนปฏิบัติตามกฎรัฐธรรมนูญเน้นกฎระเบียบและคุณธรรมจริยธรรมด้วยการรับรู้และตรึกตรอง
สร้างความตระหนักอยู่เสมอ๕๕ สนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ังทุกครั้ง ยอมรับฟังเสียง
ข้อคิดเห็นของเสียงข้างมาก เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของผู้ร่วมงาน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ให้ข้าราชการร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการท่ีดี ให้ข้าราชการ
เข้าร่วมงานพิธีต่าง ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติ และปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้าราชการด้วยการน ามาบังคับ
ใช้โดยเคร่งครัด๕๖ สร้างความภาคภูมิใจในเกียรติและศักด์ิศรีท่ีมีชาติเป็นของตนเอง ไม่สูญเสีย
อิสรภาพหรือตกเป็นทาสใคร เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ียอมสละเลือดเนื้อและชีวิตควบคู่กับ
บรรพชนของเราจนประเทศไทยเป็นเอกราชตราบเท่าทุกวันนี้๕๗ ให้ข้าราชการพึงระลึกตระหนักไม่
แสดงความคิดเห็นด้วยวาจาหรือพฤติกรรมท่ีแสดงการจาบจ้วงก้าวล่วงพระราชอ านาจโดยมิบังควร 
หรือพูดแสดงความสนับสนุนการปกครองในระบอบอื่นท่ีบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นท่ีรัก
เทิดทูนและหวงแหนของปวงชนชาวไทย๕๘  

สรุป สถาบันหลักท่ีเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวของปวงชนชาวไทยคือ สถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีทรง
ปกครองประชาชนด้วยความสงบสุขร่มเย็น ประเทศไทยเป็นปึกแผ่นมีอิสรภาพได้เพราะมีราชวงศ์ท่ีมี
พระปรีชาสามารถฝุาฟันทุกภาวะวิกฤตร่วมกับปวงชนชาวไทย ความรักผูกพันและความจงรักภักดี
เป็นสายใยท่ีเช่ือมโยงกันมาต้ังแต่อดีตตราบจนปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้น าปกปูอง

                                                             
๕๔ สัมภาษณ์ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 
๕๕ สัมภาษณ์ ดร.ยุทธนา ปราณีต ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาชาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙. 
๕๖ สัมภาษณ์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง, ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 
๕๗ สัมภาษณ์ รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙. 
๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ช านาญการ ส านักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘. 



 
๑๕๙ 

 

บ้านเมือง ทรงสละแรงกายแรงใจและพระราชทรัพย์เพื่อทะนุบ ารุงประเทศชาติบ้านเมืองมาตลอด
ข้าราชการทุกคนต้องส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้รับการไว้วางใจให้ปฏิบัติงานต่างพระเนตร  
พระกรรณ จึงสมควรทุ่มเทความรู้ความสามารถช่วยเหลือราชการแผ่นดิน ควรมีความภาคภูมิใจและ
เป็นเกียรติในอาชีพการเป็นข้าราชการ สร้างส านึกศรัทธาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลท่ัวไป ควร
ปฏิบัติตนภายใต้ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่แสดงออกหรือ
กล่าวจาบจ้วง ให้การสนับสนุนการปกครองในระบบอื่นท่ีจะบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นท่ี
รักเทิดทูนและหวงแหนของปวงชนชาวไทยด้วยประการใด ๆ ท้ังส้ิน 

 
๑๐. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน

รักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม 
ในประเด็นสุดท้ายของประมวลจริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารง

ตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม ถ้าเป็นความเข้าใจอย่างง่ายคือ การประพฤติการ
ปฏิบัติท่ีผ่านมาท้ังหมด คือ ต้องยึดมั่นในประมวลจริยธรรม ความกล้าท่ีจะต่อสู้ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง
เป็นธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ทุ่มเทการท างานเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ เล่ือมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญอย่างไม่บกพร่อง สร้างความโปร่งใสไม่ปิดบังข้อมูลเพื่อการประสานผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้
ข้าราชการพึงระลึกเสมอว่า การท่ีท่านได้มาเป็นข้าราชการนั้น เป็นเกียรติอันสูงสุดมีคนหลายคนท่ีเขา
อยากเป็นแต่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเรา พวกเราต้องรักษาภาพลักษณ์อันดีงามของข้าราชการถึงแม้จะ
ไม่ได้ตามทุกส่ิงอย่างท่ีต้องการแต่ก็อยู่บนมาตรฐานความสุขส่วนมากท่ีประชาชนได้รับ  และต้อง
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ๕๙ ผู้บังคับบัญชาต้องสนับสนุนบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ ให้ข้าราชการทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เป็นตัวอย่างปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความเท่ียงธรรมเพราะโดยท่ัวไปคนภายนอกองค์การพูดกันเสมอว่าถ้าหัวไม่ส่ายหางก็ไม่ ส่ายหรือ
กระดิกด้วยเช่นกัน๖๐ สนับสนุนส่งเสริมยกย่องข้าราชการท่ีประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยรางวัล เกียรติ
บัตร การพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้ท าดียิ่งขึ้น ลงโทษเจ้าหน้าท่ีผู้กระท าผิด
หรือละเมิดจริยธรรมให้เหมาะสมและเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการได้เป็นแนวทางปฏิบัติตาม๖๑ 
ผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง ไม่ประพฤติตนในทางท่ีผิดศีลธรรมประเพณี
รับผิดชอบต่อครอบครัว ไม่หมกมุ่นในสุราการพนัน ให้ความช่วยเหลือตามก าลังตามความ สามารถ
เช่นเดียวกับการให้ทาน และอบรมช้ีแนะให้พัฒนาตนเองและหน้าท่ีการงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถหลีกเล่ียงการคบหาสมาคมกับบุคคลท่ีสังคมไม่ยอมรับหรือให้ความไว้วางใจในทางเส่ือม

                                                             
๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ช านาญการ ส านักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘.  
๕๙ สัมภาษณ์ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 
๖๐ สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทป โ ,รศ. รองคณบดีฝุายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๖๑ สัมภาษณ์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง, ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 



 
๑๖๐ 

 

เสีย บริการประชาชนหรือผู้ติดต่อหน่วยงานราชการด้วยความเต็มใจมีอัธยาศัยท่ีดี ให้ความสะดวก
รวดเร็วถูกต้อง ใช้ค าพูดวาจาสุภาพเหมาะสมทุกกาลเทศะ ส่ิงเหล่านี้ จะเป็นตัวสะท้อนกลับของการ
ปฏิบัติงานและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวมท่ีเกิดจากความเช่ือมั่นและความ
ศรัทธาท่ีประชาชน๖๒  

สรุป ข้าราชการทุกระดับต้องปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ ถูกต้องเป็นธรรม มีความ
ส านึกรับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามประมวลจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติตน
เป็นแบบอย่างในศีลธรรมประเพณี อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ยกย่อง
ข้าราชการท่ีดีเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ตักเตือนลงโทษผู้กระท าผิดด้วยความเป็นธรรม
อย่างเด็ดขาด ภาพลักษณ์โดยรวมของราชการจะเพิ่มขึ้นจากศรัทธาและความเช่ือมั่นของประชาชน
โดยเฉพาะการน าหลักธรรมมาบูรณาการด้วยการแทรกเนื้อหาเข้ากับกิจกรรมหน้าท่ีท่ีปฏิบัติต่อ
ประชาชนอย่างเป็นธรรมเช่น การให้บริการท่ีรวดเร็ว เป็นไปตามล าดับ ไม่มีการให้บริการท่ีแสดงถึง  
การได้รับสิทธิพิเศษ ทุกคนได้รับบริการอย่างเสมอภาค ภาพลักษณ์ความศรัทธาก็จะปรากฎจากการ
บอกกล่าวของประชาชนหรือผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๖๒ สัมภาษณ์ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 
๖๓ สัมภาษณ์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙. 

 



 
๑๖๑ 

 

สรุปภาพรวมตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกท าให้ทราบถึงสภาพท่ัวไปของประมวลจริยธรรมข้าราชการ

กระทรวงมหาดไทยท่ีได้สรุปมาแล้วข้างต้น และภาพรวมท่ีผู้บริหารข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
เสนอแนะแนวทางตามการน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับประมวลจริยธรรม  “บุญกิริยาวัตถุ ๓” 
ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา มาใช้กับข้าราชการด้วยการปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการมีความรู้ ในเรื่องของ
หลักธรรมท่ีข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติคือ ทศพิธราชธรรม ท่ีองค์พระมหากษัตริย์ไทยทรง
ประพฤติปฏิบัติเพื่อยึดถือเป็นแบบอย่าง จัดให้มีการปฏิบัติธรรมให้กับข้าราการตามความเหมาะสม
ของแต่ละศาสนา และหลักพุทธธรรม “โลกบาลธรรม” คือ หิริ และโอตตัปปะ มาใช้กับข้าราชการ
ด้วยการช้ีให้เห็นบาปบุญคุณโทษมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ลงโทษเจ้าหน้าท่ีประพฤติ 
เส่ือมเสีย ยกย่องให้รางวัลแก่เจ้าหน้าท่ีประพฤติดี จะท าให้เจ้าหน้าท่ีเกรงกลัวต่อผลของความช่ัว เพิ่ม
กลไกการตรวจสอบภาครัฐให้เข้มแข็งมากขึ้น และสร้างเครือข่ายกลไกการตรวจสอบของภาค
ประชาชน ตามประเด็นต่อไปนี้คือ  

๑) การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม ต้องให้ความรู้
ความเข้าใจ การสร้างจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม พร้อมท้ังน าประมวลจริยธรรมไปขยายผลและแปลงประมวลจริยธรรมไปสู่การ
ปฏิบัติ  

๒) การมีจิตส านึกท่ีดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ี ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ต้องมีการปลูกจิตส านึกให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีและให้ ถือเป็นหลักปฏิบัติราชการ แนวทางคือ ต้องหมั่นปลูกฝัง อบรม ให้เห็นคุณประโยชน์
ของการมีจิตสาธารณะ เสียสละ ไม่กระท าการเส่ียงหรือฝืนประมวลจริยธรรมท่ีขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าท่ี การส่ังการควรมีค าส่ังท่ีเป็นลายลักษณ์ชัดเจน 

๓) การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ผู้บังคับบัญชาควรต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมถูกต้อง
เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดได้เห็นเป็นแบบอย่างด้วยการตัดสินใจเรื่องใดก็ดีต้องอยู่บนพื้นฐานการยึด
เอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง ปลูกฝังแนวความคิดเสียสละ เน้นการทดแทนบุญคุณแผ่นดิน  

๔) การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ต้องมีการอบรมส่ังสอน
ข้าราชการให้เห็นบาปบุญคุณโทษ จากการอาศัยต าแหน่งอ านาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์โดยมิ
ชอบ ยึดหลักพออยู่พอกิน ช้ีให้เห็นคุณโทษจากการทุจริตโดยน าตัวอย่างของบุคคลผู้ได้รับผลของการ
กระท ามาเป็นตัวอย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจน สร้างส านึกความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากต าแหน่ง
เมื่อมีการปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่องผิดพลาดอย่างร้ายแรง 

๕) การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อย่างตรงไปตรงมา ต้องมีการ
ปลูกฝังอบรมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ผู้บังคับ บัญชาต้องรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ และแก้ปัญหาพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ให้ค าช้ีแนะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ หลักการและ
เหตุผลท่ีถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 



 
๑๖๒ 

 

๖) การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วย
อัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต้องจัดอบรมให้ความรู้ ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการและระเบียบวินัย ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองอย่างถูกต้องพฤติกรรมท่ี
สร้างความขัดแย้งจากการปฏิบัติหน้าท่ีและความไม่เป็นกลางทางการเมือง โดยเฉพาะข้าราชการอาจ
ถือเป็นความผิดทางวินัยในฐานะท่ีไม่วางตัวเป็นกลาง ส่งผลต่อเกียรติยศศักด์ิศรีของต าแหน่งหน้าท่ี
ทางราชการได้ 

๗) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
เสริมสร้างอบรมและปลุกจิต ส านึกให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดทราบถึงเจตนารมณ์การให้ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการอย่างชัดเจน และท าโทษข้าราชการท่ีท าการฝุาฝืนกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร โดยให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียฟูองศาลปกครอง 

๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน อบรม ควบคุม ก ากับดูแล และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม Road Map ตามแผนปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด การให้บ าเหน็จความชอบอบรมฝึกฝนเพิ่ม
ทักษะให้มีความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบอยู่เสมอ 

๙) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ต้องสร้างส านึก 
ความศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุน
การใช้สิทธิเลือกต้ังทุกครั้ง รับฟังเสียงข้อคิดเห็นข้างมาก การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พิธีลง
นามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการท่ีดี บังคับใช้ระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด 
สร้างความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี ท่ีไทยไม่เป็นทาสใคร เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ียอมสละ
เลือดเนื้อความสามารถ จนประเทศไทยเป็นเอกราชตราบเท่าทุกวันนี้ 

๑๐) การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการ
โดยรวม สนับสนุนบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และวินัยข้าราชการ อย่างเคร่งครัด ยกย่องข้าราชการท่ี
ประพฤติดีด้วยรางวัล เกียรติบัตร และน ามาร่วมพิจารณาความดีความชอบ  ผู้บังคับบัญชาต้องเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๖๓ 

 

๒) วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Method) จากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นข้อมูลเสริมและเติมเต็มกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ตอนที่ ๑ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ องค์กรท่ีสังกัด เพศ การศึกษา อายุ ลักษณะงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรงตามสายงาน ลักษณะต าแหน่งการท างาน ระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ปัจจุบัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ตอนที่ ๒ ระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ได้แก่ ๑) การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม ๒) การมีจิตส านึกท่ีดี
และความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ๓) การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๔) การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
๕) การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ๖) การปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรี และไม่เลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นกลาง ๗) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด     
๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๙) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๑๐) การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม และ 

ตอนที่ ๓ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนา
จริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ๑) หลักพุทธธรรมโลกบาลธรรม บุญกิริยา
วัตถุ ๓ และ ๒) หลักพุทธธรรม หิริโอตตัปปะ 

จากนั้นจึงท าการสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์จริยธรรม ในการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยขั้นตอน
การพัฒนาตัวแบบจริยธรรมสุดท้าย จะผ่านกระบวนการประเมินและตรวจสอบความสมบูรณ์จาก
ผู้เช่ียวชาญด้านจริยธรรม นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการสัมมนากลุ่มอีกครั้งหนึ่ง เพื่อน าไปสู่การ
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะท่ีดีและเหมาะสมในบทต่อไป 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

แบ่งผลการวิจัยเชิงปริมาณเป็น ๓ ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
จากการแจกแบบสอบถามกลุ่มประชากรคือ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ส่วนกลาง 

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้าราชการ ๓ กรม คือ ข้าราชการกรมการปกครองจ านวน ๒,๐๘๒ 
คน ข้าราชการกรมท่ีดิน ๒,๔๙๗ คน ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓,๒๖๘ คน จ านวน
ตัวอย่าง ๗,๘๒๙ คน คิดเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๘๑ ตัวอย่าง แจกแบบสอบถามท้ังส้ิน ๔๐๐ 
ตัวอย่าง มีผู้ตอบกลับแบบสอบถาม ๔๐๐ ตัวอย่าง คิดเป็นจ านวนเต็มร้อย ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
สามารถแสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
.. 



 
๑๖๔ 

 

ตารางที่ ๔.๑ แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

องค์กรที่ท่านสังกัด 
กรมการปกครอง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมท่ีดิน 

 
๑๓๘ 
๑๖๓ 
 ๙๙ 

 
๓๔.๕ 
๔๐.๗ 
๒๔.๘ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
๑๗๕ 
๒๒๕ 

 
๔๓.๘ 
๕๖.๒ 

การศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
  ๒๔ 
๑๙๘ 
๑๗๘ 

 
 ๖.๐ 
๔๙.๕ 
๔๔.๕ 

อายุ 
ไม่เกิน ๒๕ ปี 
๒๖-๓๕ ปี 
๓๖-๔๕ ปี 
๔๖-๕๕ ปี 
๕๖ ปีข้ึนไป 

 
 ๑๔ 
 ๙๔ 
๑๓๒ 
๑๓๗ 
 ๒๓ 

 
  ๓.๕ 
๒๓.๕ 
๓๓.๐ 
๓๔.๓ 
  ๕.๗ 

ลักษณะงานที่ท่านรับผิดชอบโดยตรง เป็นสายงานใด 
ด้านอ านวยการ 
ด้านปฏิบัติการ 
ด้านธุรการ 

 
 ๕๗ 
๒๗๖ 
 ๖๗ 

 
๑๔.๒ 
๖๙.๐ 
๑๖.๘ 

ลักษณะต าแหน่งการท างานของท่าน อยู่ในระดับใด 
ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารระดับกลาง 
ระดับปฏิบัติการ 

 
 ๖ 
๖๔ 

๓๓๐ 

 
 ๑.๕ 
๑๖.๐ 
๘๒.๕ 

ท่านปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบันเป็นเวลานาน
เท่าใด 

๑-๒ ปี 
๓-๔ ปี 
๕-๖ ปี 
๗-๘ ปี 
๙-๑๐ ปี 
๑๑ ปีข้ึนไป 

 
 

๗๓ 
๕๖ 
๕๗ 
๓๖ 
๔๒ 

๑๓๖ 

 
 

๑๘.๐ 
๑๔.๐ 
๑๔.๓ 
  ๙.๐ 
๑๐.๕ 
๓๔.๒ 



 
๑๖๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

  ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ ากว่า   ๒๕,๐๐๐ บาท 
๒๕,๐๐๑-๓๕,๐๐๐ บาท 
๓๕,๐๐๑-๔๕,๐๐๐ บาท 
๔๕,๐๐๑-๕๕,๐๐๐ บาท 
๕๕,๐๐๑-๖๕,๐๐๐ บาท 
๖๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 

 
๑๔๒ 
๑๔๗ 
  ๙๖ 
  ๑๑ 
   ๓ 
   ๑ 

 
๓๕.๕ 
๓๖.๘ 
๒๔.๐ 
  ๒.๗ 
  ๐.๘ 
  ๐.๒ 

รวม ๔๐๐        ๑๐๐.๐ 
จากตารางท่ี ๔.๑ ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
องค์กรที่สังกัด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร้อยละ 

๔๐.๗ รองลงมาสังกัดกรมการปกครอง ร้อยละ ๓๔.๕ และสังกัดกรมที่ดิน ร้อยละ ๒๔.๘ ตามล าดับ 
เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๕๖.๒ และเพศชาย ร้อยละ ๔๓.๘ 
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๔๙.๕ รองลงมามี

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ ๔๔.๕ และมีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี น้อยท่ีสุด
ร้อยละ ๖.๐ 

อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๖-๕๕ ปี ร้อยละ ๓๔.๓ รองลงมามีอายุ
ระหว่าง ๓๖-๔๕ ปี ร้อยละ ๓๓.๐ อายุระหว่าง ๒๖-๓๕ ปี ร้อยละ ๒๓.๕ อายุ ๕๖ ปีขึ้นไป ร้อยละ 
๕.๗ และอายุต่ ากว่า ๒๕ ปีน้อยที่สุด ตามล าดับ 

ลักษณะงานที่ รับผิดชอบโดยตรง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับผิดชอบสายงานด้าน
ปฏิบัติการ ร้อยละ ๖๙.๐ รองลงมา รับผิดชอบสายงานด้านธุรการ ร้อยละ ๑๖.๘ และรับผิดชอบสาย
งานด้านอ านวยการ น้อยท่ีสุด ร้อยละ ๑๔.๒ 

ลักษณะต าแหน่งงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปฏิบัติการ ร้อยละ ๘๒.๕ 
รองลงมา อยู่ในระดับผู้บริหารระดับกลาง ร้อยละ ๑๖.๐ และน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับผู้บริหารระดับสูง 
ร้อยละ ๑.๕ 

ระยะเวลาปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งปัจจุบัน ๑๑ ปีข้ึนไป ร้อยละ ๓๔.๒ รองลงมา มีระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง ๑-๒ ปี ร้อย
ละ ๑๘.๐  มีระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง ๕-๖ ปี ร้อยละ ๑๔.๓ มีระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง ๓-๔ 
ปี  ร้อยละ ๑๔.๐  มีระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง ๙-๑๐ ปี ร้อยละ ๑๐.๕ และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ระหว่าง ๗-๘ ปี ร้อยละ ๙.๐ ตามล าดับ 

 
 



 
๑๖๖ 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง ๒๕,๐๐๑-
๓๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๓๖.๘ รองลงมามีรายได้ต่ ากว่า ๒๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๓๕.๕ มีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนระหว่าง ๓๕,๐๐๑-๔๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๔.๐ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง ๔๕,๐๐๑-
๕๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒.๗ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง ๕๕,๐๐๑-๖๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๘ 
และมีรายได้ต้ังแต่ ๖๕,๐๐๑ บาทขึ้นไปน้อยที่สุด ร้อยละ ๐.๒ ตามล าดับ 

ตอนที่ ๒ ระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ตารางที่ ๔.๒ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ภาพรวม) 

รายการ  ̅ S.D. แปลผล 
๑. การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท า 
   ในส่ิงท่ี ถูกต้องและเป็นธรรม 

๓.๔๕ ๐.๖๓๙ มาก 

๒. การมีจิตส านึกท่ีดีและความส านึกรับผิดชอบ 
   ต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว   
   โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๓.๘๘ ๐.๕๖๕ มาก 

๓. การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และ 
   ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่า  
   ประโยชน์ส่วนตน 

๓.๙๕ ๐.๘๙๓ มาก 

๔. การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ  
   โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการอันเป็นการ  
   ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

๔.๒๑ ๑.๐๑๔ มากท่ีสุด 

๕. การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
   อย่างตรงไปตรงมา 

๓.๗๓ ๐.๖๐๑ มาก 

๖. การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลาง         
   ทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรี   
   และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นกลาง 

๓.๘๙ ๐.๗๕๘ มาก 

๗. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 
   ของทางราชการอย่างเคร่งครัด      

๓.๗๔ ๐.๗๔๑ มาก 

๘. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๔.๑๑ ๐.๗๘๕ มาก 

๙. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
   พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๔.๔๖ ๐.๘๐๙ มากท่ีสุด 

 ๑๐. การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียง 
     ภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม 
 

๓.๗๖ ๐.๗๒๓   มาก 

รวม ๓.๙๒ ๐.๗๕๓ มาก 



 
๑๖๗ 

 

จากตารางท่ี ๔.๒ ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 
ระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อตอบวัตถุประสงค์ภูมิหลังจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จาก
การศึกษากลุ่มตัวอย่างระดับจริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี ๓.๙๒ ( ̅ = 
๓.๙๒, S.D. = ๐.๗๓๕)  

เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า 
ด้านการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่า
คะแนนเฉล่ียท่ี ๔.๔๖ ( ̅ = ๔.๔๖, S.D. = ๐.๘๐๙) ด้านการละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิ
ชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี ๔.๒๑ ( ̅ = ๔.๒๑, S.D. = ๑.๐๑๔) 
ด้านการมุ่งผล สัมฤทธิ์ของงาน รองลงมาคือด้านการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ีและ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
เท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม ด้านการมีจิตส านึกท่ีดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ีด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้  ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียง
ภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด ด้านการเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา และด้าน
การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ี ถูกต้องและเป็นธรรมตามล าดับ 

ท้ังนี้จะได้แสดงถึงรายละเอียดของตัวช้ีวัดจริยธรรมเป็นรายด้านได้แก่ ๑) การยึดมั่นใน
จริยธรรมและยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม ๒) การมีจิตส านึกท่ีดีและความส านึก
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๓) การแยก
เรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน ๔) การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๕) การเคารพและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ๖) การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลาง
ทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรี และการไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นกลาง ๗) การ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๙) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๑๐) การเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม ตามตารางต่อไปนี้     

 
 
 
 
 
 
… 



 
๑๖๘ 

 

ตารางที่ ๔.๓ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
(การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม) 

รายการ  ̅ S.D. แปลผล 
๑. การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา ๓.๗๕ ๐.๙๐๓ มาก 

๒. การทักท้วงการตักเตือนการกระท าท่ีขัดประมวล
จริยธรรม 

๓.๔๓ ๐.๙๘๙ มาก 

๓. การรายงานผู้ฝุาฝืนประมวลจริยธรรมต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๓.๐๕ ๑.๐๕๐ ปานกลาง 

๔. การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความถูกต้องแม้จะขัดต่อ
ความต้องการของผู้บังคับบัญชา 

๓.๓๓ ๑.๐๐๕ ปานกลาง 

๕. การได้มาซึ่งค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่ง ด้วย
การปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่หน่วยงานอื่นหรือหน่วยงาน
ภายนอก 

๓.๖๗ ๑.๒๓๖ มาก 

รวม ๓.๔๕ ๑.๐๓๗ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๓ จริยธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ด้านการยึดมั่นใน

จริยธรรมและยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนน
เฉล่ียท่ี ๓.๔๕ เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า 
ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ข้อท่ี ๑. การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา ค่าเฉล่ีย
อยู่ท่ี ๓.๗๕ รองลงมาคือ ข้อท่ี ๕. การได้มาซึ่งค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่ง ด้วยการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้แก่หน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานภายนอก ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๓.๖๗ และข้อท่ี ๒. การทักท้วงการ
ตักเตือนการกระท าท่ีขัดประมวลจริยธรรม ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๓.๔๓ ในขณะท่ีค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับปาน
กลาง คือข้อท่ี ๔ . การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความถูกต้องแม้จะขัดต่อความต้องการของ
ผู้บังคับบัญชา ค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี ๓.๓๓ และข้อท่ี ๓. การรายงานผู้ฝุาฝืนประมวลจริยธรรมต่อ
ผู้บังคับบัญชา ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๓.๐๕ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๖๙ 

 

ตารางที่ ๔.๔ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
(การมีจิตส านึกท่ีดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ีด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้) 

รายการ  ̅ S.D. แปลผล 
 ๖. การอุทิศตนในการปฏิบัติงานหน้าท่ี 
    ด้วยความรอบคอบ เต็มก าลังความสามารถ 

๔.๑๑ ๐.๘๔๓ มาก 

 ๗. การไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี 
    ของข้าราชการอื่น 

๔.๐๐ ๐.๙๕๓ มาก 

 ๘. การใช้ดุลพินิจตัดสินใจในการปฏิบัติงานตามหลักฐาน 
    ความเหมาะสมโดยปราศจากอคติส่วนตน 

๔.๐๒ ๐.๘๔๑ มาก 

 ๙. การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีหลังจาก 
    ได้รับการว่ากล่าวตักเตือน 

๔.๐๐ ๐.๘๗๘ มาก 

๑๐. การแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลันเมื่อมีการ 
     แก้ไขข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

๔.๐๑ ๐.๘๓๒ มาก 

๑๑. การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ 
     ตามกฎหมายหรือประชาชน โดยให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง 
     และครบถ้วนเมื่อได้รับค าร้องขอ 

๔.๑๑ ๐.๘๔๗ มาก 

๑๒. การส่ังราชการด้วยวาจาโดยผู้บังคับบัญชา
มอบหมายให้ผู้อื่นตัดสินใจหรือส่ังการแทน          
ในเรื่องท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 

๓.๕๗ ๑.๒๐๓ มาก 

๑๓. การท่ีได้รับค าส่ังของรัฐให้ปฏิบัติงานอื่น ท าให้งาน 
     ในหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติเสียหาย 

๓.๘๘ ๑.๑๒๐ มาก 

๑๔. การปฏิบัติงานในหน้าท่ีล่าช้าเกินกว่าระยะเวลา 
     ท่ีก าหนดในกฎหมายหรือเกินสมควร 

๓.๙๐ ๑.๐๘๘ มาก 

๑๕. การละเว้นการกระท าท้ังปวงท่ีจะก่อให้เกิด        
     ความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าท่ีของตนหรือ                  
     ของข้าราชการอื่น 

๓.๑๙ ๑.๔๔๑ ปานกลาง 

รวม ๓.๘๘ ๑.๐๐๐ มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.๔ จริยธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ด้านการมีจิตส านึกท่ีดี
และความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ี ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี ๓.๘๘ เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ
ดังนี้ คือข้อท่ี ๖. การอุทิศตนในการปฏิบัติงานหน้าท่ี ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๑๑ ข้อท่ี ๑๑. การให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน โดยให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและ



 
๑๗๐ 

 

ครบถ้วนเมื่อได้รับค าร้องขอด้วยความรอบคอบ เต็มก าลังความสามารถ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๑๑ รองลงมา
คือข้อท่ี ๑๐. การแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน เมื่อมีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๐๑ และค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง คือข้อท่ี ๑๕. การละเว้นการกระท าท้ัง
ปวงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าท่ีของตนหรือของข้าราชการอื่น เรียงตามล าดับ 

ตารางที่ ๔.๕ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
(การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน) 

รายการ  ̅ S.D. แปลผล 
๑๖. การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตนให้เป็นคุณหรือโทษ 
     แก่บุคคลอื่น 

๓.๘๖ ๑.๑๖๐ มาก 

๑๗. การใช้ดุลพินิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความชอบ     
     หรือชัง 

๓.๙๖ ๑.๑๒๒ มาก 

๑๘. การน าเวลาและทรัพยากรของทางราชการไป 
     เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น 

๔.๐๔ ๑.๑๐๓ มาก 

๑๙. การมีพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีส่อให้เห็น 
     ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า 
     ประโยชน์ส่วนรวม 

๔.๐๑ ๑.๐๙๗ มาก 

๒๐. การใช้ต าแหน่งขัดกับประโยชน์ส่วนรวม 
     ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน้าท่ี 

๔.๐๓ ๑.๑๒๖ มาก 

๒๑. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยรวม ยึดประโยชน์ของ 
     ทางราชการและส่วนรวมเป็นส าคัญ 

๓.๘๓ ๑.๒๑๗ มาก 

รวม ๓.๙๕ ๑.๑๓๗ มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.๕ จริยธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ด้านการแยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ๓.๙๕ เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ
ดังนี้ คือข้อท่ี ๑๘. การน าเวลาและทรัพยากรของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น 
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๐๔ รองลงมาคือข้อท่ี ๒๐. การใช้ต าแหน่งขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน้าท่ี ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๐๓ และข้อท่ี ๒๑. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยรวม ยึดประโยชน์ของ
ทางราชการและส่วนรวมเป็นส าคัญ เรียงตามล าดับ 

 

. 



 
๑๗๑ 

 

ตารางที่ ๔.๖ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
(การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และ        
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม) 

รายการ  ̅ S.D. แปลผล 
๒๒. การเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน 
     หรือญาติของตนจากการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติ  
     หน้าท่ี 

๔.๑๖ ๑.๑๒๒ มาก 

๒๓. การใช้ต าแหน่งกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษ     
     เพราะความมีอคติ 

๔.๒๓ ๑.๐๕๐ มากท่ีสุด 

๒๔. การได้ประโยชน์จากการไม่เสนอ การด าเนินการ  
     หรือการอนุมัติโครงการ 

๔.๒๔ ๑.๐๗๑ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๒๑ ๑.๐๘๑ มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี ๔.๖ จริยธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ด้านการละเว้นจากการ
แสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 
๔.๒๑ เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า 
ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงตามล าดับดังนี้ คือข้อท่ี ๒๔. การได้ประโยชน์จากการไม่เสนอการ
ด าเนินการหรืออนุมัติโครงการ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๒๔ และข้อท่ี ๒๓. การใช้ต าแหน่งกระท าการท่ีเป็น
คุณหรือเป็นโทษเพราะความมีอคติ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๒๓ และ ข้อท่ี ๒๒. การเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ซึ่งของขวัญแทนตน หรือญาติของตนจากการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ี อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๑๖ ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 
๑๗๒ 

 

ตารางที่ ๔.๗ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
(การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา) 

รายการ  ̅ S.D. แปลผล 
๒๕. การละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือ 
     มติคณะรัฐมนตรี 

๔.๒๗ ๑.๑๘๗ มากท่ีสุด 

๒๖. การทักท้วงค าส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเสนอ 
     ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาข้อยุติทางกฎหมาย 

๒.๗๒ ๑.๒๗๕ ปานกลาง 

๒๗. การใช้ช่องว่างทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ี 
     ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น 

๔.๒๙ ๑.๐๐๐ มากท่ีสุด 

๒๘. การยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ช่ือของเจ้าหน้าท่ีใน 
     หน่วยงานเพื่อถือครองสินทรัพย์ สิทธิ หรือ 
     ประโยชน์อื่นใด 

๔.๔๒ ๐.๙๗๕ มากท่ีสุด 

๒๙. การใช้ช่ือบุคคลอื่นถือครองสินทรัพย์แทนเจ้าหน้าท่ี 
     ในหน่วยงานเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน 

๔.๔๒ ๑.๐๐๑ มากท่ีสุด 

๓๐. การด าเนินการของหัวหน้าส่วนราชการเมื่อทราบว่า 
     มีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  

๒.๙๕ ๑.๓๐๙ ปานกลาง 

๓๑. การทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ท่ีได้รับค าร้อง 
      จากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างความ 
      ไม่เป็นธรรมหรือเป็นภาระแก่ประชาชนท่ีอยู่ 
      ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ 

๓.๐๘ ๑.๒๗๔ ปานกลาง 

รวม ๓.๗๓ ๑.๑๔๖ มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.๗ จริยธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ด้านการเคารพและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ีย
อยู่ท่ี ๓.๗๓ เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า 
ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือข้อท่ี ๒๘. การยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ช่ือของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
เพื่อถือครองสินทรัพย์ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๔๒ รองลงมาคือ ข้อท่ี ๒๙. การใช้
ช่ือบุคคลอื่นถือครองสินทรัพย์แทนเจ้าหน้าท่ี ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๔๒ และข้อท่ี ๒๗. การใช้ช่องว่างทาง
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๒๙ 
ตามล าดับ ส่วนค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือข้อท่ี ๓๑. การทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
ท่ีได้รับค าร้องจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างความไม่เป็นธรรม หรือเป็นภาระแก่ประชาชน
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๓.๐๘ ข้อท่ี ๓๐. การด าเนินการของหัวหน้า
ส่วนราชการเมื่อทราบว่ามีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๒.๙๕ และข้อท่ี ๒๖. 
การทักท้วงค าส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาข้อยุติทางกฎหมาย 
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๒.๗๒ ตามล าดับ 



 
๑๗๓ 

 

ตารางที่ ๔.๘ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
(การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วย
อัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นกลาง)ธรรม 

รายการ  ̅ S.D. แปลผล 
๓๒. การหลีกเล่ียง ละเลย ในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือ 
     ใช้อ านาจ  เกินกว่าท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 

๓.๖๓ ๑.๔๕๕ มาก 

๓๓. การปฏิบัติหน้าท่ีหรือด าเนินการโดยค านึงถึง 
     ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

๓.๗๙ ๑.๑๘๗ มาก 

๓๔. การด าเนินการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ีของข้าราชการ 
     ในหน่วยงานท่านกระทบถึงสิทธิเสรีภาพและเป็นภาระ 
     แก่บุคคลอื่น 

๓.๘๗ ๑.๒๗๗ มาก 

๓๕. การบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     โดยมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ปราศจากอคติ 

๔.๑๔ ๑.๐๓๗ มาก 

๓๖. การให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อบุคคล 
     ผู้มาติดต่อ 

๔.๑๖ ๑.๐๐๑ มาก 

๓๗. การวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในหน่วยงานท่าน ๓.๘๘ ๑.๑๒๑ มาก 

๓๘. การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม ไม่เห็นแก่หน้า 
     ผู้ใด 

๓.๗๓ ๑.๐๙๖ มาก 

รวม ๓.๘๙ ๑.๑๖๗ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๘ จริยธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

ความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี ๓.๘๙ เมื่อพิจารณารายข้อ
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับมาก คือข้อ
ท่ี ๓๖. การให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อบุคคลผู้มาติดต่อ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๑๖ รองลงมา คือข้อ
ท่ี ๓๕. การบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี ปราศจากอคติ 
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๑๔ ข้อท่ี ๓๗. การวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในหน่วยงานท่าน ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๓.๘๘ 
ข้อท่ี ๓๔. การด าเนินการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ีของข้าราชการในหน่วยงานท่านกระทบถึงสิทธิ
เสรีภาพและเป็นภาระแก่บุคคลอื่น ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๓.๘๗ จนถึงข้อท่ี ๓๒. การหลีกเล่ียง ละเลย ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี หรือใช้อ านาจเกินกว่าท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๓.๖๓ ตามล าดับ 

 
 
 
.. 



 
๑๗๔ 

 

ตารางที่ ๔.๙ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
(การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด) 

รายการ  ̅ S.D. แปลผล 
๓๙. การน าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ 
     ต่อตนเองและผู้อื่น 

๓.๖๑ ๑.๓๓๗ มาก 

๔๐. การช้ีแจงเหตุผลอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีมีการ 
     ปฏิบัติงานกระทบต่อสิทธิเสรีภาพผู้อื่น  

๓.๗๒ ๑.๐๐๓ มาก 

๔๑. การช้ีแจงเหตุผลอย่างครบถ้วนในกรณีเมื่อมีการ 
     ร้องขอตามกฎหมายภายในเวลาก าหนด 

๓.๘๘ ๐.๙๔๘ มาก 

รวม ๓.๗๔ ๑.๐๙๖ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๙ จริยธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนน
เฉล่ียอยู่ท่ี ๓.๗๔ เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์
พบว่า ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับมาก คือข้อท่ี ๔๑. การช้ีแจงเหตุผลอย่างครบถ้วนในกรณีเมื่อมีการร้องขอ
ตามกฎหมายภายในเวลาก าหนด ข้อท่ี ๔๐. การช้ีแจงเหตุผลอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีมีการปฏิบัติงาน
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพผู้อื่น และข้อท่ี ๓๙. การน าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

(การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน)ธรรม 
รายการ  ̅ S.D. แปลผล 

๔๒. การปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถ 
     โดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔.๑๘ ๐.๘๕๐ มาก 

๔๓. การใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ 
     ท่ีทางราชการจัดให้ด้วยความคุ้มค่า และประหยัด 

๔.๑๐ ๐.๙๐๗ มาก 

๔๔. การใช้ความรู้ความสามารถ ระมัดระวังในการปฏิบัติ 
     หน้าท่ี ตามมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๔.๑๕ ๐.๘๕๖ มาก 

๔๕. การแสวงหาวิธีการแนวทางใหม่ ๆ  
     เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

๔.๐๒ ๐.๘๘๐ มาก 

รวม ๔.๑๑ ๐.๘๗๓ มาก 

 
 
 
.. 



 
๑๗๕ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๐ จริยธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๑๑ เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับมาก คือข้อท่ี ๔๒. การ
ปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๑๘ รองลงมา คือข้อท่ี ๔๔. การใช้ความรู้
ความสามารถระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๑๕ 
ข้อท่ี ๔๓. การใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ ท่ีทางราชการจัดให้ด้วยความคุ้มค่าและ
ประหยัด ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๑๐ และข้อท่ี ๔๕. การแสวงหาวิธีการแนวทางใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๐๒ ตามล าดับ 
ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย                         
                  (การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข)ธรรม 

รายการ  ̅ S.D. แปลผล 
๔๖. การแสดงออกสนับสนุนการปกครองระบอบ 
     ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

๔.๔๑ ๐.๘๘๕ มากท่ีสุด 

๔๗. การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
     พระมหากษัตริย์ 

๔.๕๑ ๐.๘๓๑ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๔๖ ๐.๘๕๘ มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๑ จริยธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ด้านการยึดมั่นใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนน
เฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๔๖ เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์
พบว่า ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือข้อท่ี ๔๗. การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๕๑ รองลงมา คือข้อท่ี ๔๖. การแสดงออกสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๔๑ 

 
ตารางที่ ๔.๑๒ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย (การเป็นแบบอย่างท่ีดี

ในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม)ธรรม 
รายการ  ̅ S.D. แปลผล 

๔๘. การไม่ละเมิดหลักศีลธรรม จารีต ประเพณี 
     ในหน่วยงานท่าน 

๔.๑๑ ๐.๙๖๔ มาก 

๔๙. การเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม 
     พิจารณาวินิจฉัยท าให้ลดการขัดแย้งได้ดี 

๓.๔๓ ๑.๐๕๘ มาก 

๕๐. การปกครองของหัวหน้าส่วนและผู้บังคับบัญชา 
     เป็นไปด้วยความเท่ียงธรรม 

๓.๖๒ ๑.๐๐๕ มาก 

๕๑. การสนับสนุนยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย์  
     ผลงานดีเด่น ความรู้ความสามารถจากหัวหน้าส่วน 
     ราชการ มีการยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

๓.๖๕ ๐.๙๙๗ มาก 



 
๑๗๖ 

 

ตารางที่ ๔.๑๒ แสดงระดับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย (การเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม) (ต่อ) 

รายการ  ̅ S.D. แปลผล 
๕๒. การปกปูองคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีปฏิบัติตาม 
     ประมวลจริยธรรม 

๓.๖๘ ๑.๐๑๐ มาก 

๕๓. การลงโทษเจ้าหน้าท่ีผู้กระท าผิดหรือละเมิด
จริยธรรม 

๓.๔๕ ๑.๐๐๘ มาก 

๕๔. การรักษาภาพลักษณ์ เสียสละ และความไว้วางใจ 
     ให้เกิดแก่ส่วนราชการโดยรวม 

๓.๙๑ ๐.๘๙๘ มาก 

๕๕. การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     มาใช้ด าเนินชีวิต 

๔.๐๓ ๐.๘๘๙ มาก 

๕๖. การน าข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ท่ีเกี่ยวข้องกับ    
     จริยธรรมมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้หน่วยงาน 
     มีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้น 

๓.๙๓ ๐.๘๙๒ มาก 

รวม ๓.๗๖ ๐.๙๖๙ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๒ จริยธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ด้านการเป็นแบบอย่างท่ี

ดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่า
คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี ๓.๗๗ เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การ
วิเคราะห์พบว่า ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับมาก คือข้อท่ี ๔๘. การไม่ละเมิดหลักศีลธรรม จารีต ประเพณี มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๑๑ รองลงมา คือข้อท่ี ๕๕. การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด าเนินชีวิต 
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๐๓ ข้อท่ี ๕๖. การน าข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้น ค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี ๓.๙๓ และ ข้อท่ี ๔๙. การเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัยท าให้ลดการขัดแย้งได้ดี ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๓.๔๓ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.. 



 
๑๗๗ 

 

ตอนที่ ๓ เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม  
ตารางที่ ๔.๑๓ แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวง 

มหาดไทย (ภาพรวม) 
รายการ  ̅ S.D. แปลผล 

๑. หลักพุทธธรรม บุญกิริยาวัตถุ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ๔.๐๑ ๐.๗๒๔ มาก 

รวม หมวด “ทาน” (ข้อท่ี ๕๗-๖๓) ๔.๐๕ ๐.๘๘๐ มาก 

รวม หมวด “ศีล” (ข้อท่ี ๖๔-๖๙) ๔.๐๐ ๐.๘๘๖ มาก 

รวม หมวด “ภาวนา” (ข้อท่ี ๗๐-๗๓) ๓.๙๙ ๐.๙๑๒ มาก 

๒. หลักพุทธธรรมโลกบาลธรรม หิริโอตตัปปะ ๔.๐๒ ๐.๗๔๕ มาก 
รวม หมวด “หิริ” (ข้อท่ี ๗๔-๘๐) ๔.๐๒ ๐.๙๑๒ มาก 

  รวม หมวด “โอตตัปปะ” (ข้อท่ี ๘๑-๘๓) ๔.๐๑ ๐.๙๗๔ มาก 
รวม ๔.๐๑ ๐.๗๓๕ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๓ ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวง 

มหาดไทย จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี ๔.๐๑ ( ̅ = ๔.๐๑) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีความแตกต่าง
กันน้อย (S.D. = ๐.๗๓๕)  

 เมื่อพิจารณา รายด้านเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์
พบว่า หลักพุทธธรรม ด้านโลกบาลธรรม หิริโอตตัปปะ อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี ๔.๐๒ ( ̅ 
= ๔.๐๒) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีความแตกต่างกันน้อย (S.D. = ๐.๗๔๕) และพิจารณาในส่วนของ 
“หิริ” อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี ๔.๐๒ ( ̅ = ๔.๐๒)  ในส่วนของ “โอตตัปปะ” อยู่ในระดับ
มาก มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี ๔.๐๑ ( ̅ = ๔.๐๑) ในด้านของหลักพุทธธรรมท่ีรองลงมาคือ ด้านบุญกิริยา
วัตถุ ๓ อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี ๔.๐๑ ( ̅ = ๔.๐๑) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีความ
แตกต่างกันน้อยมาก (S.D. = ๐.๗๓๕) และพิจารณาในส่วนของ “ทาน” อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนน
เฉล่ียท่ี ๔.๐๕ ( ̅ = ๔.๐๕) “ศีล” อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี ๔.๐๐ ( ̅ = ๔.๐๐) และ 
“ภาวนา” อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ี ๓.๙๙ ( ̅ = ๓.๙๙)  
 
 
 
.. 
 



 
๑๗๘ 

 

ตารางที่ ๔.๑๔ แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม บุญกิริยาวัตถุ ๓ (เป็นรายด้าน)ธรรม 

รายการ  ̅ S.D. แปลผล 
๕๗. การให้ทานท่ีเป็นวัตถุส่ิงของหรือก าลังแรงกาย 
     ความสามารถเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและ 
     ประชาชนผู้ใช้บริการ 

๓.๙๙ ๐.๘๙๙ มาก 

๕๘. การให้ทานเช่นการบริการด้วยความเต็มใจ 
     กระตือรือร้นและเป็นมิตรท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นได้รับ 
     ความนิยมชมชอบ 

๔.๑๒ ๐.๘๓๗ มาก 

๕๙. การให้ทานช่วยให้องค์กรเกิดความเป็นปึกแผ่น 
     มีความผูกพันเหนียวแน่นในองค์กรมากยิ่งขึ้น 

๓.๙๘ ๐.๘๙๐ มาก 

๖๐. การให้ทานช่วยส่งเสริมให้คนรอบข้าง 
     ท าในส่ิงท่ีดีมากยิ่งขึ้น 

๔.๐๒ ๐.๘๖๓ มาก 

๖๑. การให้ทานท าให้ตนเองและผู้คนรอบข้าง 
     ลดความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนน้อยลง 

๔.๐๖ ๐.๘๙๘ มาก 

๖๒. การให้ทานแก่เพื่อนร่วมงานด้วยการถ่ายทอดวิชา 
     ความรู้ช้ีแนะ และข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องไม่ปิดบัง  
     ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจพัฒนาองค์กรเป็นอย่างดี  

๔.๑๑ ๐.๘๘๑ มาก 

๖๓. การให้ทานด้วยการให้อภัย ไม่ถือเรื่องบาดหมาง 
      อาฆาตหรือแก้แค้น ท าให้องค์กรอยู่ร่วมกัน 
      อย่างมีความสุข 

๔.๐๗ ๐.๙๐๑ มาก 

รวม หลักบุญกิริยาวัตถุ ในหมวด “ทาน” ๔.๐๕ ๐.๘๘๐ มาก 
๖๔. การมีศีลท าให้ผู้อยู่ร่วมกันท างานในหน่วยงาน 
      อย่างมีความสุข 

๔.๐๘ ๐.๘๕๙ มาก 

๖๕. การมีศีลท าให้เพื่อนร่วมงานเกิดเก้อเขิน 
     ท่ีจะประพฤติส่ิงท่ี ไม่ดีไม่ควร 

๓.๗๙ ๐.๙๗๙ มาก 

๖๖. การมีศีลท าให้มีความส ารวมระมัดระวังการปฏิบัติ 
     ในทางไม่ถูกท านองคลองธรรม 

๔.๐๐ ๐.๙๑๘ มาก 

๖๗. การมีศีลท าให้ได้รับความศรัทธาเช่ือมั่นและไว้วางใจ 
     จากบุคคลรอบข้าง 

๔.๐๗ ๐.๘๒๓ มาก 

๖๘. การมีศีลสามารถปูองกันทุกข์ภัยท่ีเกิดจากการปฏิบัติ 
     หน้าท่ีเป็นอย่างดี 

๓.๙๖ ๐.๘๖๕ มาก 

๖๙. การมีศีลท าให้ภาพลักษณ์โดยรวมของหน่วยงานดีขึ้น ๔.๐๖ ๐.๘๘๓ มาก 

รวม หลักบุญกิริยาวัตถุ ในหมวด “ศีล” ๔.๐๐ ๐.๘๘๖ มาก 



 
๑๗๙ 

 

ตารางที่ ๔.๑๔ แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม บุญกิริยาวัตถุ ๓ (เป็นรายด้าน) (ต่อ) 

รายการ  ̅ S.D. แปลผล 
๗๐. การเจริญภาวนารู้เท่าทันท าให้เกิดการพัฒนา 
     การปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

๓.๙๙ ๐.๙๐๗ มาก 

๗๑. การเจริญภาวนาสามารถแก้ไขพฤติกรรมท่ีเคยกระท า 
     ผิดท านองคลองธรรมได้ 

๓.๙๘ ๐.๘๙๔ มาก 

๗๒. การเจริญภาวนาท าให้เกิดความรับผิดชอบ 
     ต่อเพื่อนร่วมงานและสังคม 

๓.๙๖ ๐.๙๒๔ มาก 

๗๓. การเจริญภาวนาท าให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจ 
     ต่อความยั่วยุ ในทางท่ีผิด 

๔.๐๓ ๐.๙๒๖ มาก 

รวม หลักบุญกิริยาวัตถุ ในหมวด “ภาวนา” ๓.๙๙ ๐.๙๑๒ มาก 

รวม หลักพุทธธรรม บุญกิริยาวัตถุ ๓ ๔.๐๑ ๐.๘๙๑ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๔ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการกระทรวง 
มหาดไทย ด้านบุญกิริยาวัตถุ ๓ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ ๔.๐๑ พิจารณาใน
ส่วนของ “ทาน” พบว่า ค่าเฉล่ียทุกข้ออยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็น ๓ อันดับแรก เรียงล าดับจาก
มากไปน้อย คือ ข้อท่ี ๕๘. การให้ทานเช่น การบริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น และเป็นมิตรท า
ให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นได้รับความนิยมชมชอบ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๑๒ รองลงมาคือข้อท่ี ๖๒. การให้ทานแก่
เพื่อนร่วมงานด้วยการถ่ายทอดวิชาความรู้ การช้ีแนะ และข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องไม่ปิดบัง ท าให้
เกิดความร่วมมือร่วมใจพัฒนาองค์กรเป็นอย่างดี ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๑๑ และข้อท่ี ๖๓. การให้ทานด้วย
การให้อภัย ไม่ถือเรื่องบาดหมางอาฆาตหรือแก้แค้น ท าให้องค์การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ตามล าดับ พิจารณาในส่วนของ “ศีล” พบว่า ค่าเฉล่ียทุกข้ออยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็น ๓ อันดับ
แรก เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ข้อท่ี ๖๔. การมีศีลท าให้ผู้อยู่ร่วมกันท างานในหน่วยงานอย่างมี
ความสุข ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๐๘  รองลงมาคือข้อท่ี ๖๗. การมีศีลท าให้ได้รับความศรัทธาเช่ือมั่นและ
ไว้วางใจจากบุคคลรอบข้าง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๐๗ และข้อท่ี ๖๙. การมีศีลท าให้ภาพลักษณ์โดยรวมของ
หน่วยงานดีขึ้น ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๐๖ ตามล าดับ พิจารณาในส่วนของ “ภาวนา” พบว่า ค่าเฉล่ียทุกข้อ
อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็น ๓ อันดับแรก เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ ข้อท่ี ๗๓. การเจริญภาวนา
ท าให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจต่อความยั่วยุในทางท่ีผิด ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๐๓  รองลงมาคือข้อท่ี ๗๐. 
การเจริญภาวนารู้เท่าทันท าให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น  ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๓.๙๙ และข้อท่ี 
๗๑. การเจริญภาวนาสามารถแก้ไขพฤติกรรมท่ีเคยกระท าผิดท านองคลองธรรมได้  ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
๓.๙๘ ตามล าดับ        



 
๑๘๐ 

 

ตารางที่ ๔.๑๕ แสดงระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมจริยธรรมของข้าราชการสังกัด 
กระทรวงมหาดไทย (หลักพุทธธรรมโลกบาลธรรม หิริโอตตัปปะ)ธรรม 

รายการ  ̅ S.D. แปลผล 

๗๔. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     จากการที่ได้รับการอบรมส่ังสอนจากครอบครัว 

๔.๑๗ ๐.๘๗๔ มาก 

๗๕. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     จากการที่มีอายุหรือวัยสูงขึ้น 

๓.๙๐ ๑.๐๑๗ มาก 

๗๖. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี 
      จากการที่จากการที่ตนเองกล้าหาญและเคยท า 
      ความดีท่ีผ่านมา 

๔.๐๒ ๐.๙๐๒ มาก 

๗๗. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     จากการที่ตนเองได้รับความรู้การศึกษา 

๔.๐๐ ๐.๙๓๙ มาก 

๗๘. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     จากการที่ตนเองเป็นคนมีศีลธรรมคุณธรรม 

๔.๑๘ ๐.๗๙๗ มาก 

๗๙. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     จากการที่เกิดความกลัวเสียช่ือเสียงสถาบัน 

๓.๙๗ ๐.๙๒๖ มาก 

๘๐. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     จากการที่เคยเป็นเพื่อนหรือเคยปฏิบัติดีต่อกันมา 

๓.๙๐ ๐.๙๓๐ มาก 

รวม หลักโลกบาลธรรม ในหมวด “หิริ” ๔.๐๒ ๐.๙๑๒ มาก 

๘๑. การเกิดความกลัวบาป เนื่องจากกลัวตนเอง  
     คนรอบข้างหรือกลัวสังคมติเตียน 

๓.๙๘ ๐.๙๕๒ มาก 

๘๒. การเกิดความกลัวบาป เนื่องจากกลัวโดนลงโทษ 
     ทางวินัยและกฎหมายอาญาของบ้านเมือง 

๔.๐๖ ๐.๙๖๐ มาก 

๘๓. การเกิดความกลัวบาป เพราะเช่ือในเรื่องของกรรม  
     โทษภัยในอบายภูมิ หรือได้รับการลงโทษ 
     จากส่ิงท่ีมองไม่เห็น 

๔.๐๑ ๑.๐๑๐ มาก 

 รวม หลักโลกบาลธรรม ในหมวด “โอตตัปปะ” ๔.๐๑ ๐.๙๗๔ มาก 

รวม หลักพุทธธรรม โลกบาลธรรม ๔.๐๒ ๐.๙๓๑ มาก 

 



 
๑๘๑ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๕ ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการกระทรวง 
มหาดไทย ด้านโลกบาลธรรม คือ หิริโอตตัปปะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 
๔.๐๒ พิจารณาในส่วนของ “หิริ” พบว่า ค่าเฉล่ียทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย 
คือ ข้อท่ี ๗๘. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ีจากการท่ีตนเองเป็นคนมีศีลธรรม
คุณธรรม ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๑๘ รองลงมาคือ ข้อท่ี ๗๔. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติ
หน้าท่ีจากการท่ีได้รับการอบรมส่ังสอนจากครอบครัว ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๑๗ ข้อท่ี ๗๖. การเกิดความ
ละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ีจากการท่ีจากการท่ีตนเองกล้าหาญและเคยท าความดีท่ีผ่านมา 
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๐๒ ข้อท่ี ๗๗. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๐๐ 
และข้อท่ี ๗๙.๗๙. การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ีจากการท่ีเกิดความกลัวเสีย
ช่ือเสียงสถาบัน ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๐๐ ตามล าดับ 

พิจารณาในส่วนของ “โอตตัปปะ” พบว่า ค่าเฉล่ียทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก
มากไปน้อย คือ ข้อท่ี ๘๒. การเกิดความกลัวบาป เนื่องจากกลัวโดนลงโทษทางวินัยและกฎหมาย
อาญาของบ้านเมือง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๐๖ รองลงมาคือ ข้อท่ี ๘๓. การเกิดความกลัวบาป เพราะเช่ือใน
เรื่องของกรรมโทษภัยในอบายภูมิ หรือได้รับการลงโทษจากส่ิงท่ีมองไม่เห็น ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๐๑ และ
ข้อท่ี ๘๑. การเกิดความกลัวบาป เนื่องจากกลัวตนเอง คนรอบข้าง หรือกลัวสังคมติเตียน ค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี ๓.๙๘ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 



 
๑๘๒ 

 

เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ 
ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนา

ตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
 

ข้อมูลการสนทนากลุ่ม 
จากการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นค าถามแบบมีโครงสร้าง ตามหลักจริยธรรมข้าราชการและ

หลักพุทธธรรม ด้วยการเปิดกว้างต่อทัศนคติ การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและหลักพุทธธรรม ซึ่งเป็นพระระดับพระเถระหรือพระผู้ใหญ่ และนักวิชาการด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม และจากการสนทนากลุ่มสามารถแสดงเป็นภาพรวมของหลักพุทธธรรมคือ บุญ
กิริยาวัตถุ ๓ และโลกบาลธรรมคือ หิริโอตตัปปะ อีกท้ังการน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 
ภาพรวมจากการสนทนากลุ่มหลักพุทธธรรม “บุญกิริยาวัตถุ ๓” ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา 

โดยท่ัวไปต้องท าความเข้าใจให้ลึกซึ้งในความหมายของบุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล 
ภาวนา เสียก่อน เนื่องจากคนท่ัวไปยังเข้าใจไม่ถูกต้องเช่นในความหมายของค าว่า “ทาน”หมายถึง 
การให้  การสละทรัพย์สินส่ิงของ แรงกายแรงใจ ฉะนั้นจึงตัดข้อสงสัยส าหรับผู้ท่ีอ้างไม่มีความพร้อม
ทางวัตถุปัจจัย เพราะการท าทานท่ีได้บุญเพื่อเกื้อกูลช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความเต็ม
ใจโดยไม่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น หมายถึงทานท่ีเป็นวัตถุส่ิงของและไม่ใช่วัตถุส่ิงของ และเมื่อ
ผู้ให้ทานแล้วก็ไม่ท าให้ตนเองมีความเป็นอยู่ท่ีล าบาก ส่ิงของท่ีให้ก็เป็นประโยชน์ต่อความจ าเป็นใน
การด ารงชีพหรือท าให้จิตใจสงบไม่ใช่ให้ส่ิงท่ีเป็นอบายมุขหรือส่งเสริมให้เกิดการท าความช่ัวแก่ผู้รับ
ทานนั้น การให้ทานเป็นพื้นฐานท่ีท าง่ายท่ีสุดในการสร้างกุศล เป็นส่ิงท่ีผูกมัดและยึดเหนี่ยวจิตใจ
ระหว่างผู้ให้ผู้รับ สังคมและหน่วยงานก็จะเกิดความรักความสามัคคีความมีเมตตาต่อกัน นอกจากนั้น
การให้ทานด้วยค าพูดท่ีสุภาพอ่อนโยน การเต็มใจด้วยจิตอาสาบริการสาธารณะแก่ผู้ใช้บริการหรือ
ประชาชนก็ถือเป็นการให้ทานท่ีตอบขอความต้องการและร้องขอของผู้ใช้บริการหรือประชาชนท่ีก าลัง
ประสบอยู่กับภัยพิบัติ ส่วนการว่ากล่าวตักเตือนด้วยความหวังดีและเป็นส่ิงท่ีอยู่บนความถูกต้องชอบ
ธรรมก็ถือเป็นธรรมทาน ซึ่งก็ไม่ต้องลงทุนใด ๆ สามารถท าได้ด้วยการช้ีให้เห็นคุณและโทษท่ีจะ
กระทบต่อผู้รับการว่ากล่าวตักเตือน และอาจส่งผลกับคนรักคนใกล้ชิดเช่นครอบครัว ญาติมิตร และ
สังคม ไม่ใช่ท่ีบุคคลท่ัวไปเข้าใจเฉพาะการพิมพ์หนังสือธรรมะหรือซีดีธรรมะแจกเป็นธรรมทานดังท่ี
เข้าใจ การให้ธรรมทานเป็นกุศลสูงสุดเพราะจะเป็นแหล่งแห่งการเพาะบ่มทางปัญญาท ารู้เท่าทันกิเลส 
ไม่หลงประพฤติในทางมืด สามารถปรับตัวให้อยู่ในครรลองธรรม การส่งเสริมอบรมอาชีพเพื่อให้มีการ
พัฒนาชีวิตเป็นอยู่ที่ดีให้อยู่บนทางแห่งความเจริญด้วยสัมมาทิฐิเป็นทานท่ีเหนือกว่าทรัพย์สินส่ิงของ 
นอกจากธรรมทานเป็นการส่ังสอนช้ีให้เห็นคุณโทษแล้วยังมีทานท่ีท ายากและได้อานิสงส์กับจิตใจมาก
ท่ีสุดคือ อภัยทาน เพราะต้องสลัดท้ิงซึ่งอารมณ์แห่งความโกรธ ความอาฆาต ความพยาบาท การยึด
ติดในตัวตน ว่าบุคคลผู้นั้นก าลังจะกระท าหรือท าให้เราได้รับความวิบัติ หรือก าลังจะกระท าหรือท าให้
คนท่ีเรารักได้รับความวิบัติ แม้แต่บุคคลนั้นก าลังกระท าหรือท าให้ศัตรูหรือบุคคลท่ีเราเกลียดได้รับ
ประโยชน์หรือความดีความชอบท้ังในสินทรัพย์ ต าแหน่งหน้าท่ีการ ส่ิงเหล่านี้จึงเป็นการยากต่อจิตใจ



 
๑๘๓ 

 

ท่ีต้องตัดใจด้วยการให้อภัยด้วยการไม่จองเวรแก้แค้น ในความเร่าร้อนท่ีจะคอยหาจังหวะท่ีจะกระท า
ให้อีกฝุายท่ีตนเองเกลียดโกรธต้องเพล่ียงพล้ าได้พบกับความวิบัติพินาศ เมื่อไม่มีความขุ่นข้องหมองใจ
การท างานก็จะราบรื่นก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อสังคมและประเทศชาติยิ่งขึ้น๖๔ 

ศีล คือ ความมีระเบียบวินัย การเคารพในกฎกติกามารยาท หรือความปกติท่ีต้ังมั่นอยู่ใน
ความดีในการปฏิบัติขั้นพื้นฐานให้เกิดความสงบสุข ด้วยการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน 
น่าเสียดายท่ีกระทรวงศึกษาธิการออกจากหลักสูตรการศึกษาช้ันประถมและมัธยม๖๕ ศีลมีหลายระดับ
แต่ท่ีเหมาะกับฆราวาสผู้ครองเรือนแล้วศีลเป็นพื้นฐานเบื้องต้นท่ีจะก่อให้เกิดปัญญาท่ีจะท าให้จิตใจมี
แต่ความสงบสุขร่มเย็นคือ ศีลห้า เพราะจะเป็นส่ิงท่ีช่วยขัดเกลาให้จิตใจมีความสะอาดผ่องใส มีสมาธิ
ต้ังมั่นท าให้รู้เห็นความเป็นจริงตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดความสงบร่มเย็น
เช่น ศีลข้อท่ีหนึ่ง การงดเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบท่ีท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนท้ังจาก
คนและสัตว์ท้ังหลาย ส่ิงท่ีเห็นได้คือ ความมีอายุท่ียืนยาว จากการท่ีไม่มีใครคิดแก้แค้นหรือท าร้าย 
ความเมตตาและความหวังดีท่ีมีต่อคนหรือสัตว์ก็ท าให้มีแต่คนรักใคร่เมตตาไม่มีจิตคิดพยาบาทท าร้าย 
ข้อท่ี ๒ การงดเว้นการลักทรัพย์ การเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง ไม่แสวงหาทรัพย์ในทางท่ีมิ
ชอบจากการใช้ต าแหน่งหน้าท่ี ทรัพย์ท่ีหามาได้จะใช้จ่ายก็มีความสุข เก็บรักษาได้โดยง่ายสบายใจ ไม่
ต้องกลัวท่ีจะถูกทางราชการตรวจสอบและยึดทรัพย์ท่ีได้มาโดยไม่สุจริต  ข้อท่ี ๓ การงดเว้นจากการ
ประพฤติผิดในกาม ไม่ต้องกลัวจะถูกแย่งคู่ครองท่ีตนรัก อีกท้ังตัดความวิบัติท่ีจะเกิดจากการจองเวรท่ี
ไปแย่งชิงของคนอื่น ความมัวหมองท่ีจะกระทบต่อต าแหน่งหน้าท่ีการปฏิบัติงานความเส่ือมเสียท่ีจะ
เกิดขึ้นต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล ข้อท่ี ๔ การงดเว้นจากการพูดเท็จ นินทา ส่อเสียด เพ้อเจ้อไร้
สาระ เพราะจะท าให้คนรอบข้างมีความให้ความเคารพเช่ือถือ มีคนรักใคร่เมตตาอยากเจรจาพาทีด้วย
ความจริงใจ ข้อท่ี ๕ การงดเว้นจากการด่ืมสุรายาเสพติด เพราะจะท าให้มีสติระลึกได้ตลอดเวลา ไม่
หลงทางไปสู่อบายมุข ถ้าคนขาดสติควบคุมตนเองไม่ได้ ก็จะขาดการยับยั้งช่ังใจเกิดกิเลสตัณหาและ
ท าให้ละเมิดศีลข้ออื่นได้ทุกข้อ ท าให้เกิดความไม่ปกติสุขต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน การ
ปฏิบัติหน้าท่ีก็ไม่เป็นท่ีไว้วางใจท าให้ประสบปัญหาพบแต่ความเดือดร้อน การปกติด้วยศีลเป็นเหตุให้
ผู้ปฏิบัติอยู่ในท่ีใด ๆ ก็เป็นสุขต้ังแต่ในชาตินี้ เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือรักษาได้จากการไม่หมดไป
กับการจ้างฆ่าและเบียดเบียนสัตว์ การท่องเท่ียวกับอิสตรี การด่ืมสุรายาเสพติด๖๖ และเป็นเหตุให้ถึง
ความดับแห่งทุกข์ท่ีเกิดจากการปล่อยวางในปัจจุบัน การมีสัมมาทิฐิเช่ือในเหตุและผลแห่งกรรม เช่ือ
ค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า จะไม่มีกับผู้ปกติด้วยศีลท่ีจะกล่าวว่า “ท าดีได้ดีมีท่ีไหน ท าช่ัวได้ดีมีถมไป” 
เป็นเพราะเขาเหล่านั้นยังท าดีไม่ถึงดี ท าดีไม่ถูกดี คือ ไม่ถูกกับบุคคลและกาลเทศะนั่นเอง๖๗ 

                                                             
๖๔ สนทนากลุ่ม พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณธรรม 

จริยธรรม , ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๖๕ สนทนากลุ่ม พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทโท, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการส านักงาน มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๖๖ สนทนากลุ่ม พระเมธีสุตาภรณ์, ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง นครราชสีมาผอ.วิทยาลัยสงฆ์

นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๖๗ สนทนากลุ่ม ดร.วิชัย ภูมิสุข ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านคุณธรรมจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 



 
๑๘๔ 

 

ภาวนา คือ การท าให้มีหรือเกิดขึ้น การพัฒนาให้ดีขึ้น หรือการท าให้เจริญยิ่งขึ้น ซึ่งต้อง
ท าให้ข้าราชการเข้าใจในองค์ประกอบของภาวนาท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) กายภาวนา ท่ีจะพัฒนาให้มี
ความรู้เท่าทันกับอินทรีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน และกาย ท่ีมากระทบและส่งผลให้เกิดสุขเวทนา
และทุกขเวทนา ก่อให้เกิดตัณหาความต้องการอยากมี อยากได้ อยากเป็น หรือความไม่อยากมี ไม่
อยากได้ ไม่อยากเป็น ท าให้ข้าราชการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีไปในทางท่ีผิดด้วยการเบียดบังแสวงหา
ผลประโยชน์ทุจริตคอรัปช่ัน การท่ีรู้เท่าทันและระงับอกุศลไม่ให้เกิดได้ทัน จะท าให้จิตใจปลอดโปร่ง 
ร่างกายแข็งแรงทุ่มเทกับการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) ศีลภาวนา คือ การต้ังมั่นอยู่ใน
ระเบียบวินัย การฝึกอบรมและการพัฒนาความประพฤติ ซึ่งรวมถึงประมวลจริยธรรม ด้วยการอยู่ใน
กฎเกณฑ์ข้อบังคับ ไม่ก่อความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือด้วยจิตใจเอื้อเฟื้อ
เมตตา จะท าให้ได้รับความเคารพ ศรัทธาเช่ือถือ และไว้วางใจต่อบุคคลท่ัวไป ๓) จิตตะภาวนา คือ 
การพัฒนาอบรม ขัดเกลา จิตใจให้เข้มแข็ง มั่นคง ไม่โอนเอนปล่อยไหลตามกิเลสความเย้ายวนในทาง
เส่ือมหรือประตูสู่อบาย ก็จะท าให้ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติสามารถแก้ปัญหาและข้อขัดแย้งได้อย่าง
สันติ และ ๔) คือ ปัญญาภาวนา คือ การอบรมและพัฒนาตนเองด้วยการแสวงหาความรู้ใหม่ ให้มี
ความรู้เท่าทันส่ิงรอบข้างการเปล่ียนแปลงของโลก เพื่อน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้อง
ตามหลักของภาวนาท้ังหมด ก็จะท าให้การท างานสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ อันจะเป็น
ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมในท่ีสุด๖๘ 

จัดอบรมให้เข้าใจความหมายและการปฏิบัติในเรื่องทาน ศีล ภาวนา ให้ง่ายต่อการปฏิบัติ
เช่น ทานมิใช่แค่การให้เงินให้วัตถุเท่านั้น การให้โอกาส ให้อภัย ก็เป็นทาน ศีล มิใช่เป็นข้อบังคับหรือ
ข้อห้ามแต่เป็นตัวชี้วัดระดับความเป็นมนุษย์ว่ามีมากน้อยเท่าไร ภาวนามิใช่เป็นเพียงแต่การนั่งหลับตา
แต่ยังหมายถึงการท าส่ิงดีให้เกิดขึ้นได้ มีจิตใจมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่ออ านาจยั่วเย้า สินบน โอกาส
คอรัปช่ัน เป็นต้น๖๙ 

 
ภาพรวมจากการสนทนากลุ่มหลักพุทธธรรม “โลกบาลธรรม” ได้แก่ หิริ และโอตตัปปะ  

ต้องท าความเข้าใจกับข้าราชการว่า กรรมท่ีส่งผลให้ช้าโดยเฉพาะกรรมช่ัวเสมือนกับว่า ไม่
มีความยุติธรรมท่ีแท้จริง ท าดีไม่ได้ดีได้ถูกน ามากล่าวเป็นเรื่องจริงจังกับผู้มีมิจฉาทิฐิท่ีปฏิเสธบุญบาป 
ไม่เช่ือผลแห่งกรรมตามท่ีพระพุทธเจ้าส่ังสอน โดยไม่ได้รู้ถึงเหตุและปัจจัยท่ีเมื่อพร้อมก็จะส่งผลกรรม
นั้นบังเกิดขึ้นแต่เมื่อกรรมยังไม่ส่งผลทันตามท่ีใจของคนให้เป็นตามปรารถนาเลยคิดว่ากรรมไม่มี    
การท่ีจะให้ข้าราชการเกิดความละอายช่ัวกลัวบาปด้วยการเคารพในศักด์ิศรีตนเองจึงมีผลน้อยกว่า
ความเกรงกลัวอาญากฎหมายบ้านเมือง การเสริมสร้างหิริ คือ ความละอายต่อการท าช่ัวแก่ข้าราชการ 
ท้ังทางกาย ทางวาจา ทางใจ ด้วยการปลูกฝังความมั่นคงในการรักษาศีล ๕ เพื่อเป็นเครื่องระงับยับยั้ง
ก่อนท่ีจะเกิดการกระท าในทางไม่ดี เพราะท าให้จิตเศร้าหมอง และการเสริมสร้างโอตตัปปะ คือ ความ
เกรงกลัวต่อผลของกรรมช่ัว อยากจะประพฤติผิดเพื่อผลประโยชน์ ด้วยการงดเว้นไม่ประพฤติท าให้
                                                             

๖๘ สนทนากลุ่ม พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณธรรม 
จริยธรรม , ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

๖๙ สนทนากลุ่ม ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ / อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 



 
๑๘๕ 

 

จิตสะอาดผ่องใสด้วยการเจริญภาวนา เป็นเรื่องท่ียุ่งยาก เพราะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมจาก
ครอบครัวและโรงเรียนต้ังแต่เป็นเด็กให้เกิดความละอายใจ ความเกรงกลัวต่อบาปบุญคุณโทษ สอนให้
เห็นถึงการกระท าส่ิงใดเพื่อให้ตนเองได้รับความสุขในปัจจุบันแต่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม กรรมท่ี
เกิดจากการกระท านั้นจะส่งผลต่อในอนาคต ต่อสุขภาพ และช่ือเสียงครอบครัววงศ์ตระกูล  

หิริโอตัปปะ เป็นหลักธรรมของเทวดา ของมนุษย์ผู้ประเสริฐ โดยเฉพาะข้าราชการท่ี
จะต้องท างานเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนต้องรู้จักระงับและควบคุมจิตใจในการประพฤติ
ปฏิบติัราชการ ผู้ท่ีไม่มีความละอายแก่ใจต่อการกระท าผิดไม่เกรงกลัวต่อผลของการกระท าผิดแล้วนั้น 
สามารถสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและส่วนรวมอยู่เสมอ ผู้บริหารต้องคอยก ากับดูแลช้ีแนะให้
เห็นถึงผลเสียถ้าขาดความละอายช่ัวกลัวบาปท่ีจะเกิดขึ้นต่อตัวข้าราชการเอง พ่อแม่พี่น้อง ครอบครัว 
ชาติตระกูล ต้องเสียทรัพย์สิน อิสรภาพ และการต าหนิติเตียนจากสังคม ต้องสร้างขวัญก าลังใจให้
เข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อการยั่วยุของกิเลส รู้จักยับยั้งช่ังใจในผลประโยชน์ท่ีไม่ควรได้ ไม่มีผู้ใดก้าวล่วง
ผลของกรรมท่ีกระท าไว้ไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมช่ัว แม้ว่ากรรมจะไม่ส่งผลให้เห็นทันตาแต่กรรมนั้นก็
จะติดตามและคอยผุดขึ้นหลอกหลอนในจิตใจตลอดเวลา ยกตัวอย่างข้าราชการท่ีประพฤติมิชอบให้
เห็นอย่างชัดเจนเมื่อหมดอ านาจวาสนากรรมท่ีส่งผลคือต้องโดนยึดทรัพย์และติดคุก ทรัพย์สินเงินทอง 
ช่ือเสียง ยศถาบรรดาศักดิ์ท่ีสร้างไว้ในสมัยท่ีตนเองเรืองอ านาจ อันตรธานหายไปส้ินเมื่อกรรมช่ัวตาม
ทันและส่งผล ผลกรรมจากการกระท าท่ีได้รับคือ ทุกขเวทนาท้ังทางกายและจิตใจ และยังส่งผล
กระทบต่อบุคคลอันเป็นท่ีรักของตนรอบข้างคือ ภรรยา ลูก หลาน ญาติและมิตรสหาย ท่ีไม่สามารถ
อยู่เป็นปกติสุขในสังคมได้๗๐ 

จัดอบรมจิตภาวนาเพื่อพัฒนาจิตให้บุคลากรมีศีล สมาธิ เพื่อให้จิตสงบ ควรแก่การงาน  
(ผู้มีจิตเป็นสมาธิ มีความสงบ จะเกิดคุณธรรม คือ ทาน ศีล หิริ โอตตัปปะ จัดให้มีการอบรมวิปัสสนา
ครั้งละ ๓ วัน เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งในเรื่องบาปบุญหรือท่ีสุดคือ ศาสนาท่ีเป็นท่ีพึ่งทางใจท่ีส าคัญยิ่ง    
ยกย่องข้าราชการท่ีมีความประพฤติดีผลงานเด่น ให้ประกาศเกียรติคุณพร้อมท้ังลงวารสารของ
กระทรวง ก าหนดโทษตามกฎหมายท่ีมีการบังคับใช้อย่างเด็ดขาด รวดเร็ว เพื่อให้ข้าราชการผู้อื่นเกิด
ความเกรงกลัวและตระหนักผลท่ีได้รับจากการประพฤติผิดจริยธรรม๗๑  

 
๑. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัด

กระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
โดยท่ัวไปทุกคนมีเจตคติในความเข้าใจค าว่าความถูกต้องและความเป็นธรรมบนพื้นฐาน

ความพึงพอใจของตนเป็นเครื่องช้ีวัด ส่ิงใดท่ีเป็นผลประโยชน์และตนเองเป็นผู้ได้รับหรือมีส่วนได้ก็จะ
ถือว่าได้รับความถูกต้องเป็นธรรมหรือมีความได้เปรียบก็จะนิ่งเสีย แต่ถ้าผลประโยชน์นั้นไปตกอยู่กับ
ผู้อื่นหรือผลประโยชน์นั้นส่งผลกระทบในด้านลบกับตนเองก็จะไม่ยอมรับ มีการร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นผู้วินิจฉัยตัดสินโดยอ้างถึงการไม่ได้รับความถูกต้องและความเป็นธรรม   
                                                             

๗๐ สนทนากลุ่ม พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทโท, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการส านักงาน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

๗๑ สนทนากลุ่ม ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 



 
๑๘๖ 

 

ความเป็นธรรมต้องเกิดความยุติธรรมเท่ียงตรง ไม่ท าให้ฝุายใดฝุายหนึ่งได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและ
กัน มีความเมตตาเป็นท่ีต้ังในการปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมีหลักเกณฑ์ว่าความถูกต้องเป็น
ธรรมและยืนหยัดอยู่บนฐานของกฎหมาย วินัย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค าส่ังตามสายงาน และ
ความถูกต้องเป็นธรรมเหล่านั้นต้องอยู่บนกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม ให้บริการ
ประชาชนด้วยมิตรภาพ ไม่สร้างความขัดแย้งและไม่ส่งผลกระทบความเสียหายต่อตนเอง ประชาชน
ผู้ใช้บริการและสังคมส่วนรวม ท้ังนี้การกล้ายืนหยัดอยู่ในความถูกต้องและเป็นธรรมในจริยธรรม
ข้าราชการต้องปราศจากความล าเอียงท่ีจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องขาดความเคารพ
เช่ือถือจากการมีอคติเนื่องจากบุคคลหรือราชการผู้นั้นเป็นผู้ใกล้ชิดท าให้เกิดความรักและส่งเสริมให้
เจริญก้าวหน้าโดยไม่ค านึงถึงผู้ใต้บังคับบัญชาอื่น ๆ หรือคนท่ีตนไม่รักชอบเกลียดชังด้วยการใช้
ต าแหน่งหน้าท่ีลงโทษ โยกย้าย ไม่ปรับพิจารณาขึ้นเงินเดือน หรือเกิดความย าเกรงอิทธิพลและไม่
พิจารณาถึงหลักการและความถูกต้อง ดังนั้นผู้บังคับบัญชาและข้าราชการต้องตระหนักในความ
ละอายและผลต่อการกระท าของตน๗๒ ความถูกต้องเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ต้องมีเพราะเป็นเครื่องช้ีวัด
ประสิทธิภาพแต่ความถูกต้องนั้นจะเกิดได้และมีได้ต้องยึดมั่นในจริยธรรมอย่างเคร่งครัด๗๓ 

สรุป ควรมีโครงการปฐมนิเทศข้าราชการท่ีเข้ามาใหม่ทุกคนให้รู้ถึงส่ิงท่ีถูกท่ีควร และจัด
ฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการทุกระดับ เพื่อสร้างความตระหนัก ต่ืนรู้ และปลูกฝังให้เป็นข้าราชการท่ีมี
คุณธรรมท่ีดี ละอายต่อการท าช่ัวกลัวผลของการกระท าบาป๗๔ จัดให้มีการฟังธรรมโดยน าหลัก
หิริโอตตัปปะ คือ ความละอายช่ัวกลัวบาป๗๕ มีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมจรรยา
ข้าราชการให้ข้าราชการเหล่านั้นในรูปแบบโครงการอย่างสม่ าเสมอ และควรมีการติดตามประเมินผล 
ยกย่องชมเชย ให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ ส าหรับผู้ท่ีมีความประพฤติและการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี ในขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรการลงโทษผู้ท่ีมีพฤติกรรมล่วงละเมิดจริยธรรมอย่าง
จริงจัง๗๖ เชิญผู้ได้รับเป็นข้าราชการท่ีมีความประพฤติดีเด่นบรรยายและปรากฏแก่เด็กเยาวชนท่ัว ๆ 
ไปท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในสถานท่ีหรือจังหวัดท่ีข้าราชการได้สังกัดอยู่๗๗ 

แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมข้าราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 
อย่างเป็นรูปธรรมตามตารางดังนี้ 

 
                                                             

๗๒ สนทนากลุ่ม พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๗๓ สนทนากลุ่ม พระเมธีสุตาภรณ์, ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง นครราชสีมาผอ.วิทยาลัยสงฆ์

นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๗๔ สนทนากลุ่ม ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๗๕

 สนทนากลุ่ม พระมหาถนอม ถาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ จังหวัดนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๙. 

๗๖ สนทนากลุ่ม ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

๗๗
 สนทนากลุ่ม ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 



 
๑๘๗ 

 

ตารางที่ ๔.๑๖ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการยึด
มั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 

ประมวลจริยธรรมด้านการยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 
การปฏิบัติงาน ตัวแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรม 

- ความเข้าใจความหมายท่ีตรงกันของค าว่า 
  ความถูกต้องและความเป็นธรรม 
- มีความเมตตาเป็นท่ีต้ังในการปฏิบัติงาน 
- ความถูกต้องเป็นธรรมต้องอยู่บนกฎหมาย 
  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
- การให้บริการประชาชนด้วยมิตรภาพจริงใจ 
- การไม่สร้างความขัดแย้งท่ีจะส่งผลกระทบ 
  ความเสียหายต่อตนเอง และสังคมโดยรวม 
- การปราศจากอคติจากการล าเอียงด้วยความรัก  
  ความชัง ความกลัว และความไม่รู้ 
- การกล้ายืนหยัดอยู่ในความถูกต้องและ 
  เป็นธรรมในจริยธรรม 
- การประพฤติตนเป็นแบบอย่างผู้บังคับบัญชา 
  ท่ีดีมีศีลธรรม 
 

- โครงการปฐมนิเทศข้าราชการท่ีเข้ามาใหม่ 
  ทุกคนให้รู้ถึงส่ิงท่ีควรประพฤติปฏิบัติใน 
  ศีลธรรมคุณธรรม 
- โครงการพัฒนาจิตใจข้าราชการทุกระดับ 
  ให้ปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ 
  อย่างสม่ าเสมอ เช่น การถือศีล ๕  
  การปฏิบัติธรรม การฟังธรรม 
- โครงการติดตามและประเมินผลส่งเสริม 
  ผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี และลงโทษ 
  ผู้ละเมิดจริยธรรมอย่างจริงจัง 
- โครงการสร้างเสริมคนดีของสังคมด้วยการ 
  สนับสนุนให้ข้าราชการท่ีได้รับการยกย่อง 
  เป็นแบบอย่างท่ีดีนั้น ได้เป็นผู้สาธิตหรือ 
  บรรยายท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกเช่น 
  สถานศึกษาในแต่ละพื้นท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น 
  สังกัดอยู่  

 
จากประเด็นดังกล่าวสามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้ 
๑. การปฏิบัติงานท่ีมีเมตตาธรรมเป็นพื้นฐาน 
๒. ความถูกต้องและเป็นธรรมในระเบียบวินัย ข้อบังคับ กฎกติกาเดียวกัน 
๓. ประชาชนได้รับบริการอย่างเต็มความรู้ก าลังความสามารถด้วยอัธยาศัยไมตรีเอื้อเฟื้อ 
๔. ปราศจากอคติเลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
๕. ยึดมั่นและปฏิบัติในจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 
๖. กล้ายืนหยัดบนความถูกต้องชอบธรรม 
๗. ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์ท้ังของตนและพวกพ้อง 
๘. เช่ือกฎแห่งกรรม ท าดีได้ดีท าช่ัวได้ช่ัว 
๙. ระลึกและตระหนักว่าตนเป็นข้ารับใช้ของประชาชน 
๑๐. ตระหนักให้ความส าคัญในค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ 
๑๑. ความอดทนต่อส่ิงเย้ายวนท่ีได้จากการประพฤติผิดในการแสวงหาผลประโยชน์ 
๑๒. ความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ 



 
๑๘๘ 

 

๑๓. ผู้น าหรือผู้บังคับต้องยืนหยัดให้ก าลังใจเคียงข้างผู้ใต้บังคับบัญชา คอยแก้ไขปัญหา
และตักเตือนให้อยู่ในศีลธรรม 

๑๔. การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อกันและกันโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชา 
๑๕. ปฏิบัติงานตรงไปตรงมาอย่างสุจริตชน 
๑๖. เข้าใจ เข้าถึง พฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
๑๗. ร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ ไม่เล่นพรรคเล่นพวก 
๑๘. ไม่เปิดโอกาสให้น าช่องว่างของกฎหมายไปแสวงหาผลประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.. 

ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท า 
ในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 

บุญกิริยาวัตถุ ๓ (หมวดศีล) 

การปฏิบัติ 
- ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่าง 
  ตรงไปตรงมา 
- ทักท้วงและตักเตือนผู้กระท าที่ขัด 
  ต่อประมวลจริยธรรม 
- รายงานผู้ฝุาฝืนประมวลจริยธรรม 
  ต่อผู้บังคับบัญชา 
- การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง  
  แม้จะขัดต่อความต้องการของ 
  ผู้บังคับบัญชา 
- ค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่ง  
  ท่ีได้มาด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับ 
  หน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานภายนอก 
-  

การบูรณาการหลักธรรม 
- โครงการปฐมนิเทศข้าราชการที่เข้ามาใหม่ 
  ทุกคนให้รู้ถึงสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติใน   
  ศีลธรรมคุณธรรม 
- โครงการพัฒนาจิตใจข้าราชการทุกระดับให ้
  ปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ   
  เช่น การถือศีล ๕ ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม  
- โครงการติดตามและประเมินผล ส่งเสริมผู้มี  
  ความประพฤติปฏิบัติดี และลงโทษผูล้ะเมิด 
  จริยธรรมอย่างจรงิจงั 
- โครงการสร้างเสริมคนดีของสังคม ด้วยการ 
  สนับสนุนให้ข้าราชการที่ได้รับการยกย่องเป็น 
  แบบอย่างที่ดีน้ัน ได้เป็นผู้สาธิตหรือบรรยาย 
  ทัง้หน่วยงานภายในและภายนอกเช่น สถาน  
  ศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ที่เจ้าหน้าท่ีผู้น้ันสังกัดอยู่  
-  

แผนภาพที ่๔.๑ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการยึด
มั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม  



 
๑๘๙ 

 

๒. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีจิตส านึกที่ดี และความส านึก
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติในหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร มีหน้าท่ีอะไร ถ้าขาดจิตส านึกและความรับผิดชอบพร้อมกับ
การเสียสละก็จะเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ตน ด้วยการเบียดบังประโยชน์ผู้อื่น ดังนั้นข้าราชการจึงต้อง
มีจิตส านึกความรับผิดชอบเสียสละให้มากให้สมกับค าว่า “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ประชาชน”๗๘ สร้าง
จิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีการก าหนดและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๗๙ ปฏิบัติ
หน้าท่ีให้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ละท้ิงหน้าท่ี ไม่ก้าวก่ายหน้าท่ี กล้าเผชิญปัญหา ไม่ท างานข้ามขั้นตอน
หรือก้าวก่ายหน้าท่ีผู้อื่น ข้าราชการทุกคนควรยึดถือหลักธรรมท่ีพระเจ้าอยู่หัวทรงประพฤติปฏิบัติ ใน
ทานคือ การให้ส่ิงของและวิชาความรู้ให้บริการด้วยความเต็มใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ท่ีมุ่งเพื่อประโยชน์สุข
ของผู้อื่น ดังท่ีพระองค์มุ่งไปท่ีความสุขของพสกนิกร เมื่อข้าราชการมีจิตส านึกเป็นผู้ให้ก็จะท าให้ความ
อยากของกิเลสตัณหาลดน้อยถอยลง ไม่ประพฤติตนแสวงหาผลประโยชน์ในการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
เป็นผู้เสียสละอันจะท าให้การครองตนในศีลบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริตไม่
เบียดเบียนท้ังตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีเดือดร้อน
และต้องการความช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ ไม่สะทกสะท้านต่อการตรวจสอบจากเจตนาบริสุทธิ์ท่ี
กระท าตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ๘๐ 

สรุป เพื่อให้ข้าราชการมีจิตส านึกรับผิดชอบในหน้าท่ี ควรมีการจัดโครงการอบรมจิต
ภาวนา การส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติธรรม การฝึกท าสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบเสงี่ยมนุ่มนวลควรแก่งาน
ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณธรรมคือ ทาน ศีล หิริ โอตตัปปะจะตามมา๘๑ มีการจัดฟังเทศนาธรรมและ
สอดแทรกหลักทศพิธราชธรรมท่ีเสมือนบุญกิริยาวัตถุ ๓ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม
วงศานุวงศ์ทรงประพฤติปฏิบัติ เป็นส่ิงท่ีข้าราชการพึงน้อมยึดถือเป็นแบบอย่าง จัดอบรมให้มีการฝึก
ปฏิบัติธรรมและฟังเทศนาธรรมบ่อย ๆ๘๒ ปลูกฝังหลักการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี โดยยึดถือหลัก 
ธรรมาภิบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมด้วยการเจริญภาวนา๘๓ จัดให้มีการจิตภาวนา ปลุก
จิตส านึกให้รู้คุณค่าชีวิตโดยเฉพาะต้องให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้น าปฏิบัติก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี๘๔ 

                                                             
๗๘ สนทนากลุ่ม พระเมธีสุตาภรณ์, ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง นครราชสีมาผอ.วิทยาลัยสงฆ์

นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๗๙ สนทนากลุ่ม ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๘๐ สนทนากลุ่ม พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๘๑ สนทนากลุ่ม ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๘๒ สนทนากลุ่ม พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทโท, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการส านักงาน มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๘๓ สนทนากลุ่ม ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๘๔ สนทนากลุ่ม พระมหาถนอม ถาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ จังหวัดนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม 

๒๕๕๙. 



 
๑๙๐ 

 

ตารางที่ ๔.๑๗ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการมี
จิตส านึกท่ีดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติไหน้าท่ีด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ประมวลจริยธรรมด้านการมีจิตส านึกท่ีดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ 
ปฏิบัติไหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

การปฏิบัติงาน ตัวแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
- การมีจิตส านึกรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน 
- การเสียสละ ไม่เบียดบังประโยชน์ผู้อื่น 
  มาเป็นประโยชน์ส่วนตน 
- การปฏิบัติงานในขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  
  ไม่ก้าวก่ายแทรกแซงงานผู้อื่น 
- การยึดถือและประพฤติหลักธรรมตามท่ี 
  พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติโดยเฉพาะการให้ทาน 
- การให้ความรู้และบริการด้วยความเต็มใจ 
  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มุ่งประโยชน์สุขของผู้อื่น 
- การไม่แสวงหาผลประโยชน์ด้วยการฉ้อราษฎร์ 
  บังหลวง คอรัปช่ัน 
- ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีเดือดร้อนและ 
  ต้องการความช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ 
- ท างานด้วยความสุจริตใจ โปร่งใส ไม่หวั่นเกรง 
  ต่อการตรวจสอบ 

- โครงการปฏิบัติธรรม การท าสมาธิให้จิตสงบ 
  สมควรแก่การท างาน 
- การจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังเทศนาธรรม หรือ 
  นิมนต์พระเข้ามาในหน่วยงาน ตักบาตร 
  ท าบุญ ทุกวันพระต้นเดือนหรือปลายเดือน 
- โครงการอบรม เพื่อพัฒนาการปฏิบัติตาม 
  หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการ 
  ภาครัฐท่ีดี ด้วยหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ ๓ 
- โครงการจิตภาวนา สร้างจิตส านึกให้รู้คุณค่า 
  ชีวิตในระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อการเป็น 
  แบบอย่างท่ีดี 
 

 
จากประเด็นดังกล่าวสามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้ 
๑. การท างานด้วยจิตสาธารณะ 
๒. การไม่ก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อื่น 
๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. ไม่ปฏิบัติขัดแย้งกับประมวลจริยธรรม  
๕. การมอบหมายงานท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๖. การยอมรับข้อผิดพลาด รับฟังข้อคิดเห็นและปรับปรุงแก้ไข 
๗. หน้าท่ีท่ีควรเสียสละเพื่อบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แก่ประชาชน 
๘. แบ่งหน้าท่ีและขอบเขตการรับผิดชอบในการท างาน 
๙. ท างานด้วยความสุจริตใจ โปร่งใส ไม่หวั่นเกรงต่อการตรวจสอบหรืออิทธิพลใด 
๑๐. ให้ความรู้และบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มุ่งประโยชน์สังคม

โดยรวม 
๑๑. ไม่เบียดบังประโยชน์ผู้อื่นหรือทางราชการมาเป็นประโยชน์ส่วนตน 



 
๑๙๑ 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมีจิตส านึกท่ีดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ  
ปฏิบัติในหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

บุญกิริยาวัตถุ ๓ (หมวดภาวนา) 

การปฏิบัติ 
- อุทิศตนปฏิบัติหน้าท่ีเต็มก าลังความรู้ 

ความสามารถ 
- ไม่ก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี 

ของผู้อื่น 
- ตัดสินใจการท างานตามหลักฐาน

ปราศจากอคติส่วนตน 
- ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าท่ีเมื่อ

ได้รับการตักเตือนท่ีถูกต้อง 
- แจ้งผู้บังคับบัญชาเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
- ให้ความร่วมมือการตรวจสอบด้วย

ข้อมูลท่ีเป็นจริงครบถ้วนเมื่อร้องขอ 
- สั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่

มอบอ านาจการตัดสินใจแก่ผู้ใดใน
เร่ืองท่ีอาจเกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ 

- ปฏิบัติงานในกรอบระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 

- การได้รับค าสั่งรัฐให้ปฏิบัติงานอื่น 
ต้องไม่ท าให้งานประจ าเสียหาย 

- ไม่ท าการใดท้ังปวงท่ีจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน้าท่ีตนและของ
ข้าราชการอื่น 

การบูรณาการหลักธรรม 
- โครงการปฏิบัติธรรม การท าสมาธิให้จิต

สงบสมควรแก่การท างาน 
- การจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังเทศนาธรรม หรือ 
  นิมนต์พระเข้ามาในหน่วยงาน ตักบาตร 
  ท าบุญ ทุกวันพระต้นเดือนหรือปลายเดือน 
- โครงการอบรม เพื่อพัฒนาการปฏิบัติตาม 
  หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการ 
  ภาครัฐที่ดี ด้วยหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ ๓ 
- โครงการจิตภาวนา สร้างจิตส านึกให้รู้  
  คุณค่าชีวิตในระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อการ 
  เป็นแบบอย่างทีดี่ 
-  

แผนภาพที่ ๔.๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการมีจิตส านึก  
ท่ีดี และความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 



 
๑๙๒ 

 

๓. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย แยกเร่ืองส่วนตัวออกจาก
ต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชน โดยยึดถือประโยชน์
ของคนในชาติเป็นท่ีต้ังอยู่แล้ว ดังนั้นต้องปลูกฝังเรื่องความไม่มีอคติแก่ข้าราชการ ปลูกฝังเรื่อง
หิริโอตตัปปะ มีสติต่อการละการประพฤติช่ัวทางใจจากความโลภความอยากได้ คือคิดอยากมีท่ีจะเอา
ส่ิงของของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยวิธีทุจริตให้ได้มาซึ่งรางวัล ของก านัลท่ีเป็นส่ิงของเงินทอง ต าแหน่ง
หน้าท่ีการงาน ต้องรู้จักวางตัว ไม่ต้องคลุกคลีกับผู้คนมากเกินไปเพราะจะปล่อยโอกาสให้ผู้คนซึ่งมี
อิทธิพลอาศัยแสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีการต่าง ๆ๘๕ เมื่อไม่ได้ตามท่ีตนเองต้องการก็พยาบาทปอง
ร้ายท่ีจะท าร้ายให้คนท่ีตนเองไม่ชอบเกิดความเดือดร้อน เสียช่ือเสียง หรือชีวิตร่างกายถึงความพินาศ 
ซึ่งเป็นความเห็นผิดจากธรรมนองคลองธรรมหรือคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ไม่เช่ือในบุญบาป 
คุณของบิดามารดา ท าดีได้ดีท าช่ัวได้ช่ัว ไม่รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากงาน ต้องส านึกอยู่เสมอ
ว่าตนมีหน้าท่ีเสมือนพ่อแม่ท่ีต้องคอยดูแลสงเคราะห์บุตรธิดา ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความใส่ใจต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาน าหลักการให้ทานมาใช้ในหน่วยงานและผู้มาใช้บริการเพื่อบรรเทากิเลสตัณหาความ
อยากได้ให้น้อยลงหรือหมดไป๘๖ 

สรุป มีโครงการรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกในการท าหน้าท่ีซึ่งหมายถึงความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศชาติและตนเอง ต้องมีการช้ีชัดเน้นบทลงโทษให้เข้มแข็งเด็ดขาด ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ด้านศีลธรรมคุณธรรม๘๗ ในขณะเดียวกันเรื่องส่วนตัวต้องแยกให้ออก ไม่ควรน าเรื่องส่วนตัวมาปะปน
กับงานราชการเพราะจะเป็นการก้าวก่ายกัน จัดอบรมหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ ๓๘๘ เน้นให้มีการ
ฝึกอบรมและมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ รับรองและเสนอไปแผนของชาติให้การพัฒนาบุคลากรและ
ควรบรรจุไว้วาระการบรรจุระเบียบข้าราชการท่ีต้องปฏิบัติ เพื่อมุ่งผลต่อสวนรวมคือ บ าบัดทุกข์ บ ารุง
สุขต่อประชาชน๘๙   

 
 
 
 
 
… 

                                                             
๘๕ สนทนากลุ่ม ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
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๒๕๕๙. 
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ตารางที่ ๔.๑๘  แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการแยก
เรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ประมวลจริยธรรมด้านการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี 

และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
การปฏิบัติงาน ตัวแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรม 

- ยึดถือประโยชน์ของคนในชาติเป็นท่ีต้ังอยู่ 
- การลดและก าจัดอคติในหน่วยงาน 
- ละการประพฤติช่ัวทางใจจากความโลภความ 
  อยากได้ โดยวิธีทุจริตให้ได้มาซึ่งรางวัล  
  ของก านัล และต าแหน่งฐานะ 
- การวางตนอย่างเหมาะสม ไม่คลุกคลีกับผู้มี 
  อิทธิพลหรือผู้หวังผลประโยชน์จากทางราชการ 
- ให้อภัยไม่พยาบาทปองร้ายท่ีจะท าร้ายให้คนท่ี 
  ตนเองไม่ชอบเกิดความเดือดร้อนถึงความวินาศ  
- เช่ือเรื่องกฎแห่งกรรม บุญบาปมีจริง 
- การตอบแทนบุญคุณบุพการี ประเทศชาติ และ 
  สงเคราะห์บุตรธิดา เพื่อนร่วมงานตามควร 
 

- โครงการรณรงค์ปลุกจิตส านึกพัฒนาสังคม 
  ด้วยการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เช่น 
  ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ท าความสะอาดวัด 
  สถานท่ีราชการ หรือชุมชนรอบสถานท่ีท างาน 
- กิจกรรมส่งเสริมด้านศีลธรรมคุณธรรม เช่น  
  ให้บุตรหลานข้าราชการท่ีสังกัดกระทรวง  
  มหาดไทยศึกษาหลักธรรม ใหร้างวัลเด็กผู้มี 
  ผลการเรียนดีความประพฤติดี  
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกฎหมาย 
  ระเบียบข้อบังคับ มีการทดสอบเพื่อให้ 
  ข้าราชการเข้าใจต่อการน าไปปฏิบัติให้เกิด 
  สัมฤทธิผล สอดแทรกด้วยหลักพุทธธรรมบุญ 
  กิริยาวัตถุ ๓ ทาน ศีล ภาวนา เพื่อปลูกจิตให้ 
  เป็นผู้เสียสละ เช่ือผลแห่งกรรม  
 

 
จากประเด็นดังกล่าวสามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้ 
๑. ไม่ใช้ทรัพย์สินหรือทรัพยากรทางราชการไปในงานส่วนตัว 
๒. งานท่ีรับมอบหมายทุกช้ินเป็นงานส่วนรวม 
๓. เข้าใจความแตกต่างจากท่ีมาของข้าราชการเช่น ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน การ

อบรมส่ังสอนจากครอบครัวท่ีต่างกัน ระดับการศึกษาท่ีต่างกัน 
๔. การตัดสินใจต้องต้ังอยู่บนผลประโยชน์ส่วนรวม 
๕. ตอบแทนคุณประเทศชาติ สงเคราะห์ต่อผู้สมควรตามความเหมาะสม 
๖. ไม่คลุกคลีกับผู้มีอิทธิพลหรือผู้ตกเป็นเปูาหมายสังคมท่ีมีความประพฤติท่ีเป็นภัยหรือ

สังคมไม่ไว้วางใจ 
๗. รู้จักแยกเรื่องส่วนตัวออกจากราชการส่วนรวม 
 
 
 
.. 



 
๑๙๔ 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
.. 

การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

บุญกิริยาวัตถุ ๓ (หมวดทาน) 

การปฏิบัติ 
- ไม่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตนให้เป็นคุณ

โทษกับบุคคลอื่น 
- การใช้ดุลยพินิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น

ด้วยความชอบหรือชัง 
- ไม่น าเวลา ทรัพยากรของทางราชการ

ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น 
- ไม่มีพฤติกรรมท่ีขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม 

- การใช้ต าแหน่งขัดกับประโยชน์
ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ   
ของหน้าท่ี 

- ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยการยึดประโยชน์
ของทางราชการและส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

การบูรณาการหลักธรรม 
- โครงการรณรงค์ปลุกจิตส านึกพัฒนาสังคม

ด้วยการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เช่น
ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาสู่แหล่งน้ าหรือเขต
อภัยทาน ท าความสะอาดวัด สถานท่ี
ปฏิบัติงานราชการ หรือชุมชนรอบสถานท่ี
ท างาน 

- กิจกรรมส่งเสริมด้านศีลธรรมคุณธรรม เช่น 
ให้บุตรหลานข้าราชการท่ีสังกัดกระทรวง 
มหาดไทยศึกษาหลักธรรม ให้รางวัลเด็กผู้
มีผลการเรียนดีความประพฤติดี  

- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกฎหมาย 
  ระเบียบข้อบังคับ มีการทดสอบเพื่อให้ 
  ข้าราชการเข้าใจต่อการน าไปปฏิบัติให้เกิด

สัมฤทธิผล สอดแทรกด้วยหลักพุทธธรรม
บุญกิริยาวัตถุ ๓ ทาน ศีล ภาวนา เพื่อ
ปลูกจิตให้เป็นผู้เสียสละ เช่ือผลแห่งกรรม  

 

แผนภาพที่ ๔.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการแยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

 



 
๑๙๕ 

 

๔. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ละเว้นจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนักให้ข้าราชการรู้เหตุและผลแห่งกรรม ส่งเสริมให้ละอาย
ต่อการท าช่ัวเป็นแนวปฏิบัติเพื่อก ากับดูแลจิตใจ เมื่อจิตใจสงบก็จะมีส่ิงคอยก ากับควบคุมสติไม่ให้หลง
กระท าความผิด เพราะความละอายช่ัวกลัวบาปจะท าให้สังคมมีความปกติสุขเป็นส่ิงท่ีควรประพฤติ
ปฏิบัติ เมื่อจะกระท าการใดจิตใต้ส านึกของผู้มีธรรมขาวหรือธรรมของเทวดา ก็จะท าการต่อต้านเพื่อ
จะไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน และไม่สร้างหรือกระท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน๙๐ หิริโอตตัปปะจะท าให้
ข้าราชการผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกล้ายืนหยัดบนความถูกต้องเพราะคอยก าจัดไม่ให้จิตใจติดอยู่ในความ
โลภความอยากได้แม้แต่มีโอกาสให้กระท าได้เพราะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป นอกจากนั้น
ให้โน้มน าเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตและครอบครัว เพื่อรู้จักเหตุผลของการใช้
จ่ายอย่างพอดีเหมาะสม ไม่ฟุูงเฟูอสุรุ่ยสุร่าย ตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม เมื่อมี
ความพอดีและพอใจกับต าแหน่งหน้าท่ีการงานและรายได้ก็จะท าให้มีความสุข ไม่ขวนขวายทรัพย์สิน
หรือรางวัลจากการแสวงหาผลประโยชน์โดยการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีให้เป็นคุณเป็นโทษ หลีกเล่ียง
หรือไม่พยายามคลุกคลีกับผู้มีอิทธิพลหรือผู้ท่ีสาธารณชนยังมีความเคลือบแคลงใจในการประพฤติท่ี
เส่ือมเสียท่ีแสวงหาผลประโยชน์จากหน่วยงานราชการ เพราะจะท าให้ตนเองและหน่วยงานไม่ได้รับ
ความไว้วางใจจากสังคม๙๑ 

สรุป ควรมีโครงการอบรมและก ากับดูแลการใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างานของ
ข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมให้มีการอบรมจิตภาวนาให้เกิดความละอายช่ัวกลัวบาป 
ผู้บริหารต้องสอดส่องดูแลความประพฤติให้ปฏิบัติงานอยู่ในครรลองธรรม ให้ความช่วยเหลือเมื่อถูก
ร้องขอจากผู้ใต้บังคับบัญชาในส่ิงท่ีถูกควร และส่งเสริมให้มีการส ารวมรักษาศีลปฏิบัติธรรม๙๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
.. 

                                                             
๙๐ สนทนากลุ่ม ดร.วิชัย ภูมิสุข ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านคุณธรรมจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๙๑ สนทนากลุ่ม พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ, ดร. เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามแบล็คลี่ UK, ๑๐ มกราคม 

๒๕๕๙. 
๙๒ สนทนากลุ่ม พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทโท, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการส านักงาน มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 



 
๑๙๖ 

 

ตารางที่ ๔.๑๙ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการละ
เว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

ด้านการละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี 
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

การปฏิบัติงาน ตัวแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
- การไม่ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนด้วยการ

ยึดถือหลักธรรมละอายช่ัวกลัวบาปเป็นเครื่อง
ก ากับดูแลจิตใจ 

- หิริโอตตัปปะเป็นเกราะคุ้มกันผู้ปฏิบัติให้ยืน  
  หยัดอยู่บนความถูกต้อง 
- การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
  การท างานและครอบครัว 
- หลีกเล่ียงการคลุกคลีกับผู้มีอิทธิพลหรือ 
  ผู้ท่ีสาธารณชนยังเคลือบแคลงว่ามีความ 
  ประพฤติท่ีเส่ือมเสียในความไม่ซื่อสัตย์สุจริต 
- ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีและอ านาจของตนเป็นคุณ 
  เป็นโทษหรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทุกกรณี 
 

- โครงการอบรมจิต ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม  
ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังกฎแห่ง
กรรม ให้รู้จักหลักการปฏิบัติท่ีเข้าถึงได้ง่าย
ต่อหลักการละอายช่ัวกลัวบาป หรือ
หิริโอตตัปปะ จัดให้มีห้องหรือบริเวณ        
ในการสวดมนต์ ท าสมาธิ ในกรมหรือ 

   สถานท่ีเหมาะสม 
 

 
จากประเด็นดังกล่าวสามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้ 
๑. การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีและความสัมพันธ์ส่วนตน แสวงหาผลประโยชน์ และให้คุณให้

โทษแก่บุคคลอื่น 
๒. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
๓. ไม่เปิดโอกาสให้คนรอบข้างหรือผู้ใกล้ชิดน าต าแหน่งหน้าท่ีตนไปแอบอ้างเพื่อ

ผลประโยชน์อื่นใด 
๔. ปฏิบัติการเข้มงวดในการปราบปราบอบายมุข ยาเสพติด สถานบันเทิง แหล่งมั่วสุมท่ี

ชักจูงวัยรุ่นและประชาชนไปในทางเส่ือม 
๕. สร้างจิตส านึกด้วยการลาออกเมื่อมีการปฏิบัติงานในหน้าท่ีบกพร่องร้ายแรง 
๖. พัฒนาตนเองให้เกิดความรู้ความเช่ียวชาญ เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๗. ไม่คบคนพาลหรือผู้มีอิทธิพล 

 
 
 
 
.. 



 
๑๙๗ 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.. 

การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี  
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

โลกบาลธรรม (หมวดหิริ) 

การปฏิบัติ 
- การเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่ง

ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน 
จากการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าท่ี 

- การใช้ต าแหน่งกระท าการท่ีเป็น
คุณหรือเป็นโทษเพราะความมีอคติ 

- การได้ประโยชน์จากการไม่เสนอ    
การด าเนินการ หรือการอนุมัติ
โครงการ 

การบูรณาการหลักธรรม 
- โครงการอบรมจิต ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม  

ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝัง     
กฎแห่งกรรม ให้รู้จักหลักการปฏิบัติ    
ท่ีเข้าถึงได้ง่ายต่อหลักการละอายช่ัว
กลัวบาป หรือหิริโอตตัปปะ จัดให้มีห้อง
หรือบริเวณในการสวดมนต์ ท าสมาธิ 
ในบริเวณสถานท่ีท างาน หรือสถานท่ี
เหมาะสม 

 

แผนภาพที่ ๔.๔ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการละเว้นจาก
การแสวงหาผลประโยชน์มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 



 
๑๙๘ 

 

๕. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย เคารพและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

ต้องท าให้ข้าราชการมีความเข้าใจรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ 
หลักการปฏิบัติงานของส่วนงานเพื่อท าตนให้อยู่ในกฎหมาย ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ได้ถูกกล่ันกรองเพื่อให้
สังคมด าเนินอยู่อย่างสงบสุข เป็นส่ิงไม่ยากถ้าจะเปรียบเทียบกับการรักษาศีล ท่ีจะไม่ล่วงละเมิดในส่ิง
ท่ีไม่ปกติไม่สงบสุข๙๓ เมื่อทุกคนมีศีลก็เป็นการง่ายท่ีจะอยู่ในกรอบหรือขอบเขตเช่นเดียวกัน 
ข้าราชการจะมีการควบคุมเตือนสติตัวเองจนเป็นปกติ ไม่ถือเป็นส่ิงกดดันหรือต้องฝืนใจประพฤติ
ปฏิบัติ ถ้าเปรียบเทียบแล้วการต้ังมั่นอยู่ในศีลมีความยากล าบากยิ่งกว่าการเคารพและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ควรต้องปลูกฝังให้ข้าราชการรู้จักบทบาท และหน้าท่ีท่ี
จะต้องรู้กฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ มีการอบรมให้ความรู้ด้านรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายแก่ข้าราชการอย่างสม่ าเสมอ และเน้นเรืองจิตส านึกในหน้าท่ี ถ้าไม่มีก็ไม่ควรเป็นข้าราชการ 
เพราะไม่สามารถอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงได้๙๔ 

สรุป จัดโครงการอบรมพัฒนาจิตด้วยการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม เพิ่มเติมความรู้หลักธรรม
ควบคู่กับมาตรการลงโทษท่ีจริงจังกับข้าราชการท่ีฝุาฝืนกฎหมาย รัฐธรรมนูญ เพราะถือว่าการ
ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญคือหลักปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นหน้าท่ีของข้าราชการ
จะต้องปฏิบัติ๙๕ จัดการฝึกอบรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ๗ วัน ๗ คืน เพื่อให้ตระหนักอยู่ในคุณธรรมและ
จริยธรรมเสมอ๙๖ 

 
ตารางที่ ๔.๒๐ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการ

เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
ประมวลจริยธรรมด้านการเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

การปฏิบัติงาน ตัวแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
- ความเข้าใจถูกต้องในกฎหมาย ระเบียบ 
  ข้อบังคับจะท าให้สังคมสงบสุข ท าให้ข้าราชการ 
  เป็นความปกติเสมือนการไม่ก้าวล่วงละเมิดศีล 
- ศีลจะช่วยเป็นกรอบและคอยเตือนสติให้ปฏิบัติ 
  ตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา  
 

- จัดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ๗ วัน ๗ คืน  
  สอดแทรกหลักธรรมผลแห่งกรรมท่ีจะได้รับ 
  จากการละเมิดจริยธรรม และผลดีแห่งการ 
  ยึดมั่นปฏิบัติในการยึดมั่นในศีล 

                                                             
๙๓ สนทนากลุ่ม ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๙๔ สนทนากลุ่ม พระเมธีสุตาภรณ์, ดร. / รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง นครราชสีมาผอ.วิทยาลัยสงฆ์

นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๙๕ สนทนากลุ่ม ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๙๖ สนทนากลุ่ม พระมหาถนอม ถาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ จังหวัดนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม 

๒๕๕๙. 



 
๑๙๙ 

 

จากประเด็นดังกล่าวสามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้ 
๑. การรู้ถึงขอบเขตสิทธิหน้าท่ี 
๒. การเคารพสิทธิการแสดงความคิดเห็น 
๓. การรับฟังความคิดเห็น ค าทักท้วง และข้อเสนอแนะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
๔. การปฏิบัติตามกฎหมายเสมือนการรักษาศีล 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

บุญกิริยาวัตถุ ๓ (หมวดศีล) 

การปฏิบัติ 
- การละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือ

มติคณะรัฐมนตรี 
- การทักท้วงค าสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาข้อ
ยุติทางกฎหมาย 

- การใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

- การยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ช่ือตนหรือ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อถือครอง
สินทรัพย์ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด 

- การใช้ช่ือบุคคลอื่นถือครองสินทรัพย์
แทนเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อปกปิด
ทรัพย์สินของตน 

- การไม่ด าเนินการของผู้บังคับบัญชา เมื่อ
รู้ว่ามีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

- การทบทวนกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ เพื่อ
สร้างความเป็นธรรมตามค าร้องจาก
ประชาชนหรือในความรับผิดชอบของ
ส่วนงานราชการ 

การบูรณาการหลักธรรม 
 - จัดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ๗ 

วัน ๗ คืน สอดแทรกหลักธรรมผล
แห่งกรรมที่จะได้รับจากการละเมิด
จริยธรรม และผลดีท่ีได้จากการ
ปฏิบัติธรรมและในการยึดมั่นในศีล 

  - สนับสนุนผู้ได้รับเกียรติบุคคลดีเด่น    
ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนท่ีดีกับ
นักเรียนท่ีศึกษาอยู่บริเวณใกล้เคียง
สถานท่ีท างาน 

แผนภาพที่ ๔.๕ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการเคารพและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

 



 
๒๐๐ 

 

๖. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยง
ธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม 

ข้าราชการต้องคิดอยู่ เสมอว่า “เมื่ออยู่ต้องมีคนรักเมื่อจากลาต้องมีคนเคารพ เมื่อ
กลายเป็นศพต้องมีคนบูชา” ส่ิงเหล่านี้จะมีได้ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้องเป็นธรรม ไม่อยู่ในอ านาจ
อคติท้ังส่ี การท่ีบ้านเมืองไม่มีความสงบสุขในขณะนี้ เพราะเกิดจากความล าเอียงด้วยความรัก ความ
เกลียด ความกลัว และความไม่รู้๙๗ นักการเมืองต้องการฐานอ านาจเพื่อความสะดวกในการหาเสียง
เลือกต้ังและเข้าไปใช้อ านาจในการบริหารบ้านเมืองโดยอาศัยข้าราชการโดยเฉพาะกระทรวง 
มหาดไทยท่ีมีฐานการท างานหรือระบบงานท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชนและการเลือกต้ังมากท่ีสุด จึงเข้า
หาแหล่งสนับสนุนโดยหาพวกพ้องท่ีเป็นข้าราชการท่ีมีต าแหน่งอ านาจเพื่ออ านวยความสะดวกให้
ตนเองประสบความส าเร็จในการเป็นผู้แทนราษฎร ในขณะท่ีข้าราชการก็ต้องการความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าท่ีการงานและผลประโยชน์หลังจากท่ีพวกพ้องท่ีมีอ านาจในทางการเมืองผลักดันตนให้
สูงขึ้นโดยร่วมมือกันกระท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องเป็นธรรม เลือกปฏิบัติ บางครั้งก็ให้การสนับสนุนแต่พรรค
การเมืองท่ีตนชอบออกหน้าออกตา ปกปูองข้อบกพร่องข้อเสียอย่างไม่ลืมหูลืมตาเพราะความชอบ
หรือมุ่งโจมตีพรรคการเมืองฝุายตรงข้ามอย่างสาดเสียเทเสียเพราะความชัง ท าให้เกิดการแบ่งพรรค
แบ่งฝุายเป็นกลุ่มเป็นพวกในองค์การ และกระทบต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ สนับสนุนการใช้สิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง ยอมรับฟังเสียงข้อคิดเห็นของเสียงข้างมาก เคารพในศักด์ิศรีและคุณค่าของ
ผู้ร่วมงาน๙๘ นอกจากการท่ีผู้บังคับบัญชาจะต้องแสดงตัวเป็นกลางโดยการไม่ใช้ต าแหน่งอ านาจหน้าท่ี
น าทรัพยากรทางราชการหรือใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สนับสนุนนักการเมืองท่ีตนเองสนับสนุนแล้ว ยัง
ต้องคอยว่ากล่าวตักเตือนให้ผู้ร่วมงานเกิดละอายใจต่อการแสดงออกโดยเฉพาะข้าราชการท่ีมีพวก
พ้องเป็นนักการเมือง สอนให้เก็บความรู้สึกชอบหรือชังใครไว้ภายในไม่แสดงออกมา ทุกคนมีสิทธิคิดท่ี
จะรักชอบและเลือกพรรคการเมืองใดเสมอกัน เพราะเป็นเหตุท าให้องค์การไม่มีความสงบสุข การ
ประสานงานหรือการให้ความร่วมมือเพื่อให้งานส าเร็จก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานท่ีประชาชน
จะได้รับบริการอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพราะทุกคนจะไม่มีน้ าใจเอื้อเฟื้อต่อกันในเรื่องท่ีไม่ใช่
หน้าท่ีตนอย่างท่ีเคยช้ีแนะให้ติดต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้อง๙๙ 

สรุป จัดโครงการอบรมปลูกฝังให้ข้าราชการละอายช่ัวกลัวบาป รู้ถึงโทษและประโยชน์
ของการวางตนเป็นกลางทางการเมือง การให้บริการประชาชน และหลีกเล่ียงจากความล าเอียงเพราะ
ความรัก เพราะความชัง เพราะความไม่รู้ และเพราะกลัว๑๐๐ 

                                                             
๙๗ สนทนากลุ่ม พระเมธีสุตาภรณ์, ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง นครราชสีมา ผอ.วิทยาลัยสงฆ์

นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๙๘ สนทนากลุ่ม ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๙๙ สนทนากลุ่ม พระเมธีสุตาภรณ์, ดร. / รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง นครราชสีมาผอ.วิทยาลัยสงฆ์

นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๑๐๐ สนทนากลุ่ม ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 



 
๒๐๑ 

 

ตารางที่ ๔.๒๑ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วย
อัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

ประมวลจริยธรรมด้านการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมเป็นกลางทางการเมือง        
ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

การปฏิบัติงาน ตัวแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
- การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้องเป็นธรรม ไม่ตก 
  อยู่ในอคติส่ี จะเป็นผู้ท่ีได้รับการเคารพยกย่อง 

มีคุณค่าทุกกาลเวลา  
- การมุ่งสนับสนุนพรรคการเมืองแบบเลือกข้าง 
  ก่อให้เกิดความแตกแยกในองค์กร เป็นอุปสรรค  
  ต่อความร่วมมือและการประสานงาน และ 
  ส่งผลเสียต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ สังคม 
  โดยรวม 
- สนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง  
  ยอมรับฟังเสียงข้อคิดเห็นของเสียงข้างมาก 
  เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของผู้ร่วมงานและ  
  ประชาชนผู้ใช้บริการ 
- ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ 
  ตนในการเป็นกลางทางการเมือง ดูแลและ 
  ตักเตือนให้เคารพสิทธิผู้อื่น เพื่อความสามัคคี 
  และความสงบสุขในองค์กร 
 

- จัดโครงการอบรมพัฒนาจิตใจให้เกรงกลัว 
  ต่อผลของการท าความช่ัว หรือโอตตัปปะ 
  การให้ร้ายนักการเมืองหรือพรรคการเมือง 
  ท่ีตนไม่ชอบ และผลของการสนับสนุน 
  นักการเมืองท่ีไม่มีจริยธรรมจะต้องได้รับ 
  ผลกรรมท่ีข้าราชการผู้นั้นกระท าแน่นอน 
- กิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไปและ

ในสถานศึกษาอย่างถูกต้องหลักธรรม         
ไม่ทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

- โครงการให้ความรู้ทางด้านระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับของทางราชการ บทลงโทษและ
ตัวอย่างของการท าผิด 

- กิจกรรมใส่บาตรท าบุญ บริจาคทานช่วยไถ่ 
ชีวิตโคกระบือ 

 

 
จากประเด็นดังกล่าวสามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้ 
๑. ความขัดแย้งในองค์การท่ีเกิดจากการแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกัน 
๒. การประสานงานและการให้บริการไม่สะดวกราบรื่นจากการเลือกข้างเรื่องการเมือง 
๓. การแสดงออกทางการเมืองต้องไม่กระทบสิทธิต่อประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน

สาธารณะ 
๔. วางตัวและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเท่ียงธรรมเป็นกลางทางการเมือง 
๕. ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาคโดยปราศจากอคติ 
๖. ให้ความรู้ ช้ีแจงอธิบาย ให้ค าแนะน าท่ีถูกต้องแก่ผู้ร่วมงานและประชาชนท่ีใช้บริการ 
๗. การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกระท าได้ในทางวิชาการแต่ต้องอยู่บนหลักการของ

เหตุผลและความถูกต้องโดยปราศจากความล าเอียง 
๘. การเมืองน ามาซึ่งความเส่ือมเสียของเกียรติยศและศักดิ์ศรีของข้าราชการ 
.. 



 
๒๐๒ 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
.. 

ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชน       
ด้วยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

 

โลกบาลธรรม (หมวดโอตตัปปะ) 

การปฏิบัติ 
- หลีกเล่ียง ละเลย ในการปฏิบัติ 

หน้าท่ีหรือใช้อ านาจเกินกว่าท่ีมีอยู่
ตามกฎหมาย 

- ปฏิบัติหน้าท่ีหรือด าเนินการโดย
ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

- การท างานนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี 
ในหน่วยงาน กระทบถึงสิทธิ
เสรีภาพและเป็นภาระแก่บุคคลอื่น 

- การบริการและอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยไมตรี    
ท่ีดี ปราศจากอคติ 

- การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
ในหน่วยงาน 

- การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ       
เท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

การบูรณาการหลักธรรม 
- จัดโครงการอบรมพัฒนาจิตใจให้เกรง

กลัวต่อผลของการท าความช่ัว หรือ
โอตตัปปะ การให้ร้ายนักการเมือง   
หรือพรรคการเมืองท่ีตนไม่ชอบ และ
การสนับสนุนนักการเมืองท่ีไม่มีความ
เกรงกลัวต่อการท าช่ัว ไม่มีคุณธรรม
จริยธรรม จะต้องได้รับผลกรรม          
ท่ีข้าราชการผู้นั้นกระท าแน่นอน 

- จัดกิจกรรมการสวดมนต์ ท าวัตรเช้าเย็น 
ในสถานท่ีท างานเพื่อย้ าเตือนให้
ประพฤติตัวกลัวผลแห่งกรรมช่ัว 

- โครงการให้ความรู้ทางด้านระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการ 
บทลงโทษและตัวอย่างของการท าผิด 

 

แผนภาพที่ ๔.๖ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชน ด้วยอัธยาศัย
ไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นกลาง 

                  



 
๒๐๓ 

 

๗. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

หน่วยงานต้องให้ความรู้อบรมให้ข้าราชการได้รู้ขอบเขตหน้าท่ีและอ านาจท่ีสามารถ
ปฏิบัติกับระบบหรือกระบวนการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างชัดเจนเพื่อรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม ข่าวสารระดับใดเป็นข่าวสารท่ีสามารถเปิดเผยได้กับใครระดับไหน เปิดเผยโดยท่ัวไปหรือ
เปิดเผยได้เฉพาะราย ต้องเปิดเผยได้ทันทีหรือต้องมีระยะเวลา๑๐๑ และการเปิดเผยข่าวสารนั้นเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อการพัฒนาความรู้ไหม และต้องไม่กระทบต่อความสงบสุขของสังคมโดยท่ี
ตัวข้าราชการนั้นมีอ านาจท่ีจะให้ข้อมูลได้ด้วยตนเองได้ไหม หรือถ้าตนเองให้ข้อมูลไม่ได้ใครเป็นผู้ท่ีจะ
ให้ข้อมูลนั้นได้ก็ต้องอธิบายช้ีแจงเหตุผลโดยไม่ปิดบังเพื่อหวังผลประโยชน์จากผู้ติดต่อ หรือว่าข่าวสาร
นั้นมีประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องจึงไม่ให้ข้อมูลหรือเปิดเผยต่อสาธารณะ ข่าวสารคือการท าให้รู้
ให้เข้าใจการด าเนินงานถ้ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงก็เสมือนการไม่มั่นคงในศีลข้อท่ี ๔ ท่ีพระพุทธเจ้า
สอนให้ปกติด้วยการไม่พูดเท็จ ไม่พูดให้เกิดความขัดแย้ง ถ้าไม่มีประโยชน์ท่ีจะพูดก็ไม่สมควรพูด
เพราะจะท าให้เกิดความขัดแย้งบาดหมาง ความเข้าใจผิด ท้ังภายในหน่วยงานและสาธารณะ ต้องให้
ความรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการแก่ประชาชนถึงหน้าท่ีและสิทธิท่ีควรรับรู้และกระบวนการขอข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการอย่างเปิดเผย โดยเฉพาะการให้หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นเช่น
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน องค์การบริหารสวนต าบล หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นตัวกลางหอกระจายข่าวเพื่อ
ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรู้กันอย่างท่ัวถึง๑๐๒ 

สรุป จัดโครงการฝึกอบรมศีลธรรม และการพัฒนาจิตให้เกิดความเกรงกลัวต่อผลของ
กรรมควบคู่กับการก าหนดบทลงโทษข้าราชการผู้ปฏิบัติละเมิดหรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการตามข้ันตอนกฎหมาย๑๐๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๐๑ สนทนากลุ่ม ดร.วิชัย ภูมิสุข ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา นักวิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณธรรมจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ 
มกราคม ๒๕๕๙. 

๑๐๒ สนทนากลุ่ม ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

๑๐๓ สนทนากลุ่ม ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 



 
๒๐๔ 

 

…ตารางที่ ๔.๒๒ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวล
จริยธรรมด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

ประมวลจริยธรรมด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
การปฏิบัติงาน ตัวแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรม 

- การรู้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกระบวนการ 
  ให้ข่าวสารข้อมูลของราชการ ช่วยท าให้เกิด 
  ผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ บิดเบือนความ 
  เป็นจริง ก่อให้เกิดความขัดแย้งท้ังในองค์กร 
  และสังคมรอบข้าง 
- ศีลท าให้เกิดปกติและมั่นคงท่ีท าให้ผู้ให้ข่าวสาร  
  มีความเกรงกลัวต่อบาปกรรม มีสติเตือนให้รู้ว่า  
  ข่าวสารใดถ้าพูดหรือเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิด 
  ความไม่สงบสุขก็ไม่สมควรกระท า หรือกระท า  
  ก็มีเหตุเฉพาะเช่นค าส่ังศาลท่ีให้เปิดเผย 
- หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ต้องมี 
  การประชาสัมพันธ์กระจายข่าวให้ประชาชน 
  รับทราบนโยบายและการปฏิบัติท่ีเป็น 
  ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
 

- โครงการฝึกอบรมและพัฒนาจิต ให้มีสติระลึก  
  เกรงกลัวต่อผลของการละเมิดศีลธรรมท่ีดีงาม  
  การละเมิดหรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามข้ันตอน 
  กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ 
  ข้าราชและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
  ประชาสัมพันธ์ 

 
จากประเด็นดังกล่าวสามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้ 
๑. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และสิทธิการเปิดเผยข้อมูลตามท่ีกฎหมายข่าวสารก าหนด 
๒. การเปิดเผยข้อมูล ไม่บิดเบือน ลดปัญหาความขัดแย้งและการได้รับความไว้วางใจซึ่ง

กันและกัน 
๓. การรู้ข่าวสารท าให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงพัฒนาองค์การ 
๔. เข้าใจเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติข่าวสาร “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
๕. การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ต้องไม่กระทบถึงสิทธิของผู้อื่น และไม่กระทบต่อความสงบสุข

ของสังคม ยกเว้นแต่จะมีค าส่ังจากศาล 
 

 
 
 
 
 
.. 



 
๒๐๕ 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

บุญกิริยาวัตถุ ๓ (หมวดศีล) 

การปฏิบัติ 
- การน าข้อมูลท่ีได้จากการ

ด าเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

- การช้ีแจงเหตุผลอย่างครบถ้วนใน
กรณีท่ีมีการปฏิบัติงานกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 

 - การช้ีแจงเหตุผลอย่างครบถ้วนใน
กรณีท่ีมีการร้องขอตามกฎหมาย 
ภายในเวลาก าหนด 

การบูรณาการหลักธรรม 
- โครงการฝึกอบรมและพัฒนาจิต     

ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ให้มีสติระลึก 
เกรงกลัวต่อผลของการละเมิดศีลธรรม  
ท่ีดีงาม การละเมิดหรือละเว้นไม่ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการแก่ข้าราชและผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 

แผนภาพที่ ๔.๗ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชน ด้วยอัธยาศัย
ไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นกลาง 

                  



 
๒๐๖ 

 

..๘. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
หน่วยงานต้องปลูกฝังข้าราชการให้เห็นถึงคุณค่าของการท างานท่ีมีผลส าเร็จดีแล้ว จะเกิด

ให้คิดประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และของชาติอย่างใหญ่หลวง โดยน าหลักอิทธิบาทส่ีเป็นบรรทัด
ฐานเพื่อให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์๑๐๔ ด้วยการสร้างแรงใจให้เกิดความพึงพอใจในงานท่ีตนมี
หน้าท่ีต้องปฏิบัติ การท างานด้วยการอุทิศทุ่มเทแรงกายแรงใจ ท าใจให้รักในงานในทุกสภาวะ เพราะ
เมื่อท างานในส่ิงท่ีตนรักก็จะเกิดความพยายาม ความพรากเพียรท่ีจะกระท าการงานนั้น ๆ ให้ส าเร็จ 
ไม่ทอดท้ิงงานท่ีตนรับผิดชอบท าด้วยความมุ่งมั่นมีสมาธิ พัฒนาวิธีการท างานให้เกิดความรวดเร็ว
ถูกต้อง มีความเหมาะสมความสอดคล้องต่อเหตุการณ์ และผลแห่งความส าเร็จท่ีจะเป็นประโยชน์สุข
ต่อส่วนรวม ข้าราชการควรยึดหลักคือ ท างานหรือหน้าท่ีดีได้ เข้าใจประชาชน อุทิศตนเพื่องาน และ
รู้จักประสานนโยบายให้เกิดผลประโยชน์มากท่ีสุด๑๐๕ 

สรุป จัดโครงการจิตภาวนาเพื่อให้เกิดความรู้ท่ัวพร้อมในการพัฒนาตนให้มีศักยภาพแล้วการ
ปฏิบัติหน้าท่ีก็จะมีผลงานท่ีดี ต้องยกย่องคนท่ีปฏิบัติดีมีศีลธรรม มีการชมเชยประกาศเกียรติคุณ การ
ให้รางวัล การดูแลติดตามผลงานของผู้บังคับบัญชา ปลูกฝังอุดมการณ์การท างานให้แก่ข้าราชการ๑๐๖ 
ควรให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคุณธรรมทุกๆ สามเดือน หรือมีการประเมินผลสัมฤทธิ์๑๐๗  
ตารางที่ ๔.๒๓ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการ             

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ประมวลจริยธรรมด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

การปฏิบัติงาน ตัวแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
- การอุทิศตนในการปฏิบัติงานหน้าท่ีด้วยความ

รอบคอบ เต็มก าลังความสามารถทุกสภาวะ 
- พัฒนาวิธีการท างานให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว 
  เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
- ท างานในหน้าท่ีด้วยความเข้าใจเข้าถึง และ 
  รู้จักประสานนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ให้เกิดผล   
  ส าเร็จเป็นรูปธรรม 
 

- โครงการจิตภาวนา ให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ  
  โดยการปฏิบัติธรรม ท าสมาธิให้จิตต้ังมั่น  
  เพื่อผลแห่งความส าเร็จ 
- โครงการติดตามและประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงาน และคุณธรรมทุก ๆ สามเดือน  
  ยกย่องคนท่ีประพฤติปฏิบัติชอบด้วยการ 
  ประกาศเกียรติคุณ ให้รางวัล การชมเชยต่อ 
  สาธารณะ 
 

 

                                                             
๑๐๔ สนทนากลุ่ม ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๑๐๕ สนทนากลุ่ม พระเมธีสุตาภรณ์, ดร. / รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง นครราชสีมาผอ.วิทยาลัยสงฆ์

นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๑๐๖ สนทนากลุ่ม พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทโท, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการส านักงาน มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๑๐๗ สนทนากลุ่ม พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ, ดร. เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามแบล็คลี่ UK, ๑๐ มกราคม 

๒๕๕๙. 



 
๒๐๗ 

 

จากประเด็นดังกล่าวสามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้ 
๑. การมีจิตสาธารณะในการทุ่มเทความรู้เต็มก าลังความสามารถ เอื้อเฟื้อบริการต่อ

ประชาชน 
๒. ตระหนักการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ 
๓. สร้างเสริมความสามัคคีเพื่อร่วมมือขับเคล่ือนการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล 
๔. บ าเหน็จความชอบประจ าปีท่ีเป็นท้ังตัวเงินและรูปแบบการยกย่องเชิดชู 
๕. เรียนรู้งานควบคู่กับพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความส าเร็จในหน้าท่ีการท างานท่ี

รับผิดชอบเสมอ 
๖. ข้าราชการต้องมีจุดประสงค์และต้องท าให้ตนสัมฤทธิ์ผลก่อน จะมีแรงจูงใจให้กระท า

เพื่อส่วนรวมยิ่งขึ้น 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.. 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

บุญกิริยาวัตถุ ๓ (หมวด ภาวนา) 

การปฏิบัติ 
- การปฏิบัติงานเต็มก าลัง

ความสามารถโดยมุ่งประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

- การใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ
ประโยชน์ ท่ีทางราชจัดให้ด้วย
ความคุ้มค่าและประหยัด 

 - การใช้ความรู้ความสามารถ 
ระมัดระวงัในการปฏิบัติหน้าท่ี ตาม
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

- การแสวงหาวิธีการแนวทางใหม่ ๆ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผล 
ส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

การบูรณาการหลักธรรม 
- โครงการจิตภาวนา ให้ความรู้พัฒนา

ศักยภาพ โดยการปฏิบัติธรรม ท าสมาธิ
ให้จิตต้ังมั่นเพื่อผลแห่งความส าเร็จ 

- โครงการติดตามและประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงาน และคุณธรรมทุก ๆ สาม

เดือน ยกย่องคนท่ีประพฤติปฏิบัติชอบ
ด้วยการประกาศเกียรติคุณ ให้รางวัล 
การชมเชยต่อสาธารณะ 

แผนภาพที่ ๔.๘  การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

 



 
๒๐๘ 

 

๙. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ข้าราชการควรตระหนักในการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขว่าเหมาะสมกับประเทศไทยของเรา สร้างจิตส านึกความเป็นสถาบันโดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีทรงเสียสละและเป็นหลักการกอบกู้ชาติมาทุกยุคทุกสมัย๑๐๘ ให้ความรู้ความเข้าใจ 
และศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเป็น
ข้าราชการเสมือนได้รับใช้ต่างพระเนตรพระกรรณ เป็นการช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระองค์ท่ี
มุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ตลอดระยะเวลาท่ีพระองค์ทรงครองราชย์สมบัติทรงอุทิศ
แรงกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยโครงการพระราชด าริท่ีไม่เฉพาะ
ของพระองค์เองเท่านั้นยังคงแผ่กระจายจากพระบรมวงศ์สานุวงศ์แทบทุกพระองค์อย่างหาท่ีเปรียบ
ประมาณมิได้ จึงควรภาคภูมิใจในความเป็นเกียรติ ความมีศักด์ิศรีของการเป็นข้ าราชการและต้อง
ด ารงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติอย่าง
มั่นคงสืบไป๑๐๙ และถ้าไม่ปฏิบัติก็ให้ถือเป็นความผิดควรมีความละอายด้วยการลาออก การเป็น
ข้าราชการเป็นงานท่ีมีเกียรติเพราะได้สนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ใก ล้ชิดประชาชน
ช่วยแก้ไขปัญหาท าให้สังคมเป็นสุขส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมเสมอ ๆ๑๑๐ 

สรุป จัดโครงการเทิดพระเกียรติเมื่อมีกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนาท่ีพระองค์ทรง
เป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างในการครองธรรม ถือศีลปฏิบัติธรรมปลุกจิตส านึก
ให้ข้าราชการตระหนักว่าตนเป็นข้าของแผ่นดิน คือประชาชนในวันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญ
ของพระราชวงศ์ ต้องยึดมั่นในรัฐธรรมนูญ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข๑๑๑ 
มีการฝึกอบรมให้ความรู้และประเมินความรู้ ในหน้าท่ีภาระรับผิดชอบ ในบทบาทท่ีควรปฏิบัติตาม
พระบรมราโชวาทหรือหลักธรรมอันดีงามขององค์กรและประเทศชาติ๑๑๒ 
 
 
 
 
 
.. 
                                                             

๑๐๘ สนทนากลุ่ม พระเมธีสุตาภรณ์, ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง นครราชสีมาผอ.วิทยาลัยสงฆ์
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

๑๐๙ สนทนากลุ่ม พระราชวิมลโมลี   เจ้าคณะจงัหวัดนครราชสีมา พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณธรรม 
จริยธรรม , ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙.  

๑๑๐ สนทนากลุ่ม พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทโท, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการส านักงาน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

๑๑๑ สนทนากลุ่ม ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

๑๑๒ สนทนากลุ่ม พระครูศรรีัตนธรรมวิเทศ, ดร. เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามแบล็คลี่ UK, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๙. 



 
๒๐๙ 

 

ตารางที่ ๔.๒๔ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการ     
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ประมวลจริยธรรมด้านการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
การปฏิบัติงาน ตัวแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรม 

- ควรตระหนักและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยท่ีทรงเสียสละทุก
ส่ิงอย่างและน าประเทศชาติพ้นภัย จนยืนหยัด 
อยู่ได้ทุกวันนี้อย่างสงบสุขร่มเย็น   

- ควรภาคภูมิใจในความเป็นเกียรติ ความมี 
  ศักดิ์ศรีท่ีเป็นข้าราชการสอดส่องดูแลความสุข 
  ความทุกข์ของประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหาท าให้ 
  สังคมและต้องด ารงรักษาระบอบประชาธิปไตย 
  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขท่ีพสกนิกร 
  ชาวไทยเทิดทูนและหวงแหน 
 

- โครงการเทิดพระเกียรติ กิจกรรมประกาศ 
  ข้าราชการดีเด่น ผู้ด าเนินตามรอยเบ้ือง 
  พระยุคลบาทการปฏิบัติราชการด้วยหลัก 
  ทศพิธราชธรรม 
- โครงการถือศีลปฏิบัติธรรมวันท่ีส าคัญทาง 
  ศาสนาถวายเป็นพระราชกุศล 
- กิจกรรมตักบาตรท าบุญในหน่วยงานราชการ  
  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อถวายเป็น 
  พระราชกุศลในวาระส าคัญของ 
  พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ 

 
จากประเด็นดังกล่าวสามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้ 
๑. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีเป็นส่ิงเคารพรักยึดเหนี่ยวของปวงชนชาวไทย 
๒. ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อพสกนิกร 
๓. ตระหนักเสมอว่าตนได้รับการไว้วางพระทัยให้ปฏิบัติงานบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแทน

พระองค์ 
๔. ไม่สนับสนุนการปกครองระบบอื่นท่ีมุ่งท าลายสถาบันหลักของไทย 
๕. สร้างความภาคภูมิใจว่าไทยเป็นชาติมีอิสระเพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๖. ไม่แสดงพฤติกรรม วาจา ก้าวล่วงพระราชอ านาจโดยมิบังควร 
๗. ร่วมเทิดพระเกียรติในงานพระราชพิธี หรืองานท่ีส าคัญทางศาสนาท่ีจัดถวายเป็นพระ

ราชกุศลแด่องค์พระราชวงศ์ 
๘. เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของเพื่อนร่วมงานและประชาชนท่ัวไป 
๙. สนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง 
๑๐. ด าเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทท่ีทรงเป็นแบบอย่างท่ีดียิ่ง  

 
 
 
 
 
 
.. 



 
๒๑๐ 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
.. 
 

การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 

บุญกิริยาวัตถุ ๓ (หมวดภาวนา) 

การปฏิบัติ 
- การแสดงออกในการสนับสนุนการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

- การแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

การบูรณาการหลักธรรม 
- โครงการเทิดพระเกียรติ กิจกรรม

ประกาศข้าราชการดีเด่น ผู้ด าเนินตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาทการปฏิบัติ
ราชการด้วยหลักทศพิธราชธรรม 

- โครงการถือศีลปฏิบัติธรรมวันท่ีส าคัญ
ทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศล 

- กิจกรรมตักบาตรท าบุญในหน่วยงาน
ราชการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลในวาระส าคัญ
ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ 

แผนภาพที่ ๔.๙  การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

 



 
๒๑๑ 

 

๑๐. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด ารงตนรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม 

ถ้าข้าราชการประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานตามสายบังคับบัญชาท่ีมีระบบ 
ท่ีดีอยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหา ผู้บังคับบัญชาให้ความเมตตาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา สอดส่องดูแลปัญหาและ
เคียงข้างแนะน าแก้ไขท้ังเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว๑๑๓ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความร่วมมือ
ประสานงานกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวมด้วยจิตใจท่ีเต็มด้วยความ
กระตือรือร้น รวดเร็ว เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ท างานโดยความซื่อสัตย์สุจริตไม่หวังผลประโยชน์ ไม่เกี่ยงงาน
ในหน้าท่ี อธิบายช้ีแจงให้ความกระจ่างในทุกค าถามของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ คอยปรับปรุงตัว
พัฒนาความรู้ด้วยหลักการภาวนา ท่ีปรับตัวให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 
วางตัวให้เหมาะสมกับศักดิ์ศรีของข้าราชการ ด้วยความยึดมั่นในศีล ๕ ก็จะท าให้สังคมยกย่องชมเชย 

สรุป ควรจัดโครงการหรือมีกฎหมายให้มีการจัดการอบรมฝึกด้านคุณธรรมแก่ข้าราชการ
ประจ าปี และมีบทให้คุณและโทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามศีลธรรมหรือโครงการพัฒนาบุคลกร๑๑๔ โครงการ
ปฏิบัติธรรม จิตภาวนา เพื่อปลูกฝังและพัฒนาจิตส านึกในค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในความ
ยุติธรรม วินัย รักเกียรติและศักด์ิศรี ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา๑๑๕ จัดการฝึกอบรมเข้าค่าย
ปฏิบัติธรรม ๗ วัน ๗ คืน เพื่อให้ตระหนักอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมเสมอ๑๑๖  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
๑๑๓ สนทนากลุ่ม ดร.วิชัย ภูมิสุข ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา นักวิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณธรรมจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ 
มกราคม ๒๕๕๙. 

๑๑๔ สนทนากลุ่ม พระครูศรรีัตนธรรมวิเทศ, ดร. เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามแบล็คลี่ UK, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๙. 

๑๑๕ สนทนากลุ่ม พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทโท, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการส านักงาน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

๑๑๖
 สนทนากลุ่ม พระมหาถนอม ถาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ จังหวัดนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม 

๒๕๕๙. 



 
๒๑๒ 

 

..ตารางที่ ๔.๒๕ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประมวลจริยธรรมด้านการเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม 

ประมวลจริยธรรมด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ 
ของข้าราชการโดยรวม 

การปฏิบัติงาน ตัวแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
- การเอาใจใส่ดูแลแนะน าของผู้บังคับบัญชาให้ 
  ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความ 
  เมตตาจะช่วยแก้ไขปัญหาข้าราชการให้หมดไป  
- การให้ความร่วมมือ กระตือรือร้น เอื้อเฟื้อ     
  เผ่ือแผ่ ก่อให้เกิดการประสานงาน และ 
  ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
- การปรับปรุงและพัฒนาตนเองและระบบงาน  
  ให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงเพื่อให้บริการ 
  ประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
- การยึดมั่นศีล ๕ วางตัวให้เหมาะสมกับศักดิ์ศรี 
  ของการเป็นข้าราชการ ท าให้ได้รับการยกย่อง 
  ชมเชยจากสังคม 
 

- ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้มีโครงการ 
  จัดฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
  ให้มีการปฏิบัติศีลธรรมทุกคน 
- โครงการจิตภาวนา เพื่อสร้างจิตส านึกใน 
  ค่านิยม ระเบียบวินัย วัฒนธรรมขององค์กร 
- โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ๗ วัน 
  ๗ คืน เพื่อให้ตระหนักในคุณธรรมและ 
  จริยธรรมอยู่เสมอ 

 
จากประเด็นดังกล่าวสามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้ 
๑. การยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 
๒. กล้าต่อสู้และยืนหยัดในความถูกต้องเป็นธรรม 
๓. ทุ่มเทการท างานเพื่อประโยชน์โดยรวมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
๔. การรับราชการเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจท่ีท างานถวายพระเจ้าอยู่หัว 
๕. ผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติท่ีถูกท านองคลองธรรม 
๖. สนับสนุนข้าราชการท่ีประพฤติดีและลงโทษผู้ละเมิดจริยธรรมอย่างเด็ดขาด 
๗. ไม่หมกมุ่นในอบายมุข หรือการท าผิดศีลธรรมประเพณี 
๘. หลีกเล่ียงการคบหาสมาคมกับบุคคลท่ีไม่ได้รับการยอมรับของสังคมหรือผู้มีอิทธิพล 
๙. ใช้กิริยา วาจา สุภาพ กับทุกคนและทุกกาลเทศะ 
๑๐. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีงานสัมฤทธิผล 
 

 
 
 
 



 
๒๑๓ 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม 

บุญกิริยาวัตถุ ๓ (หมวด ภาวนา) 

การปฏิบัติ 
- การไม่ละเมิดหลักศีลธรรม จารีต 

ประเพณี ในหน่วยงาน 
- การเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ

จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ท าให้ลด
การขัดแย้งได้ดี 

- การปกครองของหัวหน้าส่วนและผู้ 
บังคับบัญชาด้วยความเท่ียงธรรม 

- การสนับสนุนยกย่องผู้ใตบังคับบัญชา
ท่ีมีความซื่อสัตย์ ผลงานดีเด่น ความรู้
ความสามารถ จากหัวหน้าส่วน
ราชการ มีการยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม 

- การปกปูองคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชา
ท่ีปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม 

- การลงโทษเจ้าหน้าท่ีผู้กระท าผิด หรือ
ละเมิดจริยธรรม 

- การรักษาภาพลกัษณ์ เสียสละ และ 
ความไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
โดยรวม 

- การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ด าเนินชีวิต 

- การน าข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนท่ี
เกี่ยวข้องกับจริยธรรม มาปรับปรุง 
เพื่อพัฒนาให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์
ท่ีดียิ่งข้ึน 

การบูรณาการหลักธรรม 
- ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้มีโครงการ 
  จัดฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากรประจ าป ี
  ให้มีการปฏิบัติศีลธรรมทุกคน 
- โครงการจิตภาวนา เพื่อสร้างจิตส านึก      

ในค่านิยม ระเบียบวินัย วัฒนธรรม          
ขององค์กร 

- โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมปฏิบัติธรรม      
๗ วัน ๗ คืน เพื่อให้ตระหนักในคุณธรรม
และจริยธรรมอยู่เสมอ  

- โครงการเทิดพระเกียรติ กิจกรรมประกาศ
ข้าราชการดีเด่น ผู้ด าเนินตามรอยเบ้ือง
พระยุคลบาทการปฏิบัติราชการด้วยหลัก
ทศพิธราชธรรม 

- โครงการถือศีลปฏิบัติธรรมวันท่ีส าคัญ   
ทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศล 

- กิจกรรมตักบาตรท าบุญในหน่วยงาน
ราชการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม        
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวาระส าคัญ
ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ 

แผนภาพที่ ๔.๑๐  การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรมด้านการเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม 

 



 
๒๑๔ 

 

 จากวิธีการด าเนินการวิจัยซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนการวิจัย โดยใช้แบบสอบถาม
เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและหลักพุทธธรรมของข้าราชการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย แล้วจึงน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาท าการสัมภาษณ์ข้าราชการระดับผู้บริหาร
เพื่อเข้าถึงสภาพท่ัวไปของจริยธรรมกับความสอดคล้องหลักพุทธธรรม ต่อจากนั้นจึงด าเนินการ
สนทนากลุ่มซึ่งเป็นพระเถระ และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรม โดยน าผลสรุปจากการ
สอบถามและการสัมภาษณ์ท่ีได้มาสังเคราะห์ในการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย แสดงความสอดคล้องดังนี้ 
ตารางที่ ๔.๒๖ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม - ด้านการยึด

มั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 
  จริยธรรมด้านการยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 

จาก 
การสอบถาม 

จริยธรรม 
ระดับปฏิบัติการ 

(Questionnaires) 

จาก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) 

จาก 
การสนทนากลุ่ม 

(Focus Groups Discussion) 

จากการ          
สอบถาม และ
การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม 
“หมวด ศีล” 

สรุป 
การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม
เข้ากับประมวล

จริยธรรม 
ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๓.๔๕) 

 

- ต้องให้ความรู้ความเขา้ใจ
อย่างถูกต้องในกฎระเบียบ 
ข้อบังคับประมวลจริยธรรม 

- การสร้างจิตส านึกในคา่นิยม 
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี  

- รณรงค์ส่งเสริมให้
ข้าราชการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม  

-น าประมวลจริยธรรมไป
ขยายผลและแปลงประมวล
จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ  

- ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 
ความชอบธรรม - อดทนต่อ
สิ่งเย้ายวนเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนแต่
ส่งผลเสียกระทบต่อผู้อื่น
และสังคมโดยรวม  

- ไม่โอนอ่อนผ่อนตามในสิ่งที่
ไม่ถูกต้องหรือจากอ านาจมืด 

- หัวหน้าต้องท าหน้าที่เป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า
ปกปูองแก้ไขเคียงขา้งด้วย
หลักเมตตาและคุณธรรม 

- เข้าใจเขา้ถึงผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา ประพฤติตนเป็นที่พึ่ง
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก้ไข
ปัญหาให้ค าชี้แนะที่ถูกต้อง 

- ความเขา้ใจความหมายที่
ตรงกันของค าว่าความ
ถูกต้องและความเป็นธรรม 

- มีความเมตตาเป็นที่ต้ังในการ
ปฏิบัติงาน 

- ความถูกต้องเป็นธรรมต้อง
อยู่บนกฎหมาย ธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม 

- การให้บริการประชาชนด้วย
มิตรภาพจริงใจ 

- การไม่สร้างความขัดแย้งที่จะ
ส่งผลกระทบความเสียหาย
ต่อตนเอง และสังคม
โดยรวม 

- การปราศจากอคติจากการ
ล าเอียงด้วยความรัก    
ความชัง ความกลัว และ
ความไม่รู ้

- การกล้ายืนหยัดอยู่ใน
ความถูกต้องและเป็นธรรม
ในจริยธรรม 

- การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างผู้บังคบับัญชา 

  ที่ดีมีศีลธรรม 
 

การบูรณาการ 
หลักพุทธธรรม 

บุญกิริยา    
วัตถุ ๓ 

“หมวด ศีล” 
อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๔.๐๐) 

 

B : ศีล 
(Moral Behavior) 
 
พัฒนาคน 
พัฒนาจิต 
พัฒนางาน 
 
โดย 
- โครงการ   
  ปฐมนิเทศ 
- โครงการ 
  พัฒนาจิตใจ 
- โครงการ 
  ติดตาม 
  ประเมินผล 
- โครงการ 
  เสริมสร้าง 
  ผู้ประพฤติดี 
 
(ตารางที่ ๔.๑๖) 



 
๒๑๕ 

 

ตารางที่ ๔.๒๗ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม - ด้านการมี
จิตส านึกท่ีดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

จริยธรรมด้านการมีจิตส านึกที่ดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี                                                   
เสียสละ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

จาก 
การสอบถาม 

จริยธรรม 
ระดับปฏิบัติการ 

(Questionnaires) 

จาก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) 

จาก 
การสนทนากลุ่ม 

(Focus Groups Discussion) 

จากการ
สอบถาม 

การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม 

 “หมวดภาวนา” 

สรุป 
การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม
เข้ากับประมวล

จริยธรรม 
ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๓.๘๘) 

 

- การมีจิตส านึกที่ดีรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่   

- ทุ่มเทก าลังแรงกายแรงใจ
เสียสละในการปฏิบัติใน
หน้าที่  

– ยืนหยัดท างานในหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใสละตรวจสอบได้   

- ปลูกจิตส านึกให้เห็น
คุณประโยชน์ของการมีจิต
สาธารณะ  

- ไม่กระท าการเสี่ยงหรือฝืน
ประมวลจริยธรรมที่ขัดแย้ง
กับการปฏิบัติหน้าที่  

- การสั่งการควรมีค าสั่งที่เป็น
ลายลักษณ์ชัดเจน 

- ท างานด้วยความรอบคอบ
เสียสละปราศจากอคติ ไม่ใช้
ต าแหน่งอ านาจหน้าที่กา้ว
ก่ายและแทรกแซงการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อื่น  

- ไม่กระท าการเสี่ยงหรือฝืน
ประมวลจริยธรรมที่ขัดแย้ง
กับการปฏิบัติหน้าที่  

- ท าโครงการเชิงรุกด้วยการ
ออกไปสร้างกลุ่มนักเรียน
เยาวชน อบรมให้ตระหนัก
คุณธรรมจริยธรรม 

 - อบรมข้าราชการที่บรรจุ
ใหม่ว่าควรปฏิบัติอย่างไร 
โดยให้องค์ความรู้เก่ียวกับ
การปูองกันและปราบปราม
เพื่อให้รู้ถึงโทษการคอรัปชั่น 

- การมีจิตส านึกรับผิดชอบใน
หน้าที่การงาน  

- การเสียสละ ไม่เบียดบัง
ประโยชน์ผู้อื่นมาเป็น
ประโยชน์ส่วนตน  

- การปฏิบัติงานในขอบเขต
อ านาจหน้าที่ ไม่กา้วก่าย
แทรกแซงงานผู้อื่น  

- การยึดถือและประพฤติ
หลักธรรมตามที ่

  พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติ
โดยเฉพาะการให้ทาน 
โครงการพระราชด าร ิ

– การให้ความรู้และบริการ
ด้วยความเต็มใจ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มุ่งประโยชน์
สุขของผู้อื่น  

- การไม่แสวงหาผลประโยชน์
ด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
คอรัปชั่น  

– ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อนและ
ต้องการความช่วยเหลือได้
ทันต่อเหตุการณ์  

- ท างานด้วยความสุจริตใจ 
โปร่งใส ไม่หวั่นเกรงต่อการ
ตรวจสอบ 

การบูรณาการ 
หลักพุทธธรรม 

บุญกิริยา    
วัตถุ ๓ 

“หมวดภาวนา”
อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๓.๙๙) 

 

D : ภาวนา 
(Mental 
Development) 
 
การพัฒนา 
การยกจิตให้สูง 
การสร้างเสริม 
 
โดย 
- โครงการ 
  ปฏิบัติธรรม 
- กิจกรรมเข้าวัด 
  ฟังธรรม 
- โครงการอบรม 
- โครงการ 
  จิตภาวนา 
 
(ตารางที่ ๔.๑๗) 
 



 
๒๑๖ 

 

ตารางที่ ๔.๒๘ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม - ด้านการ
แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

จริยธรรมด้านการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

จาก 
การสอบถาม 

จริยธรรม 
ระดับปฏิบัติการ 

(Questionnaires) 

จาก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) 

จาก 
การสนทนากลุ่ม 

(Focus Groups Discussion) 

จาก 
การสอบถาม 
การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม 

 “หมวด ทาน” 

สรุป 
การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม
เข้ากับประมวล

จริยธรรม 
ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๓.๙๕) 

 

- ผู้บังคับบัญชาควรต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  

- การตัดสินใจเรื่องใดก็ดีต้อง
อยู่บนพื้นฐานการยึดเอา
ผลประโยชน์ส่วนรวม      
เป็นที่ต้ัง  

- ปลูกฝังแนวความคิดเสียสละ 
เน้นการทดแทนบุญคุณของ
แผ่นดิน   

- การไม่น าทรัพย์สินทาง
ราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตน
หรือผู้เกี่ยวข้อง  

- มีโอกาสให้ความช่วยเหลือ
หรือเมื่อมีการร้องขอ ควรจะ
ลงมือกระท าอย่างไม่รีรอ   
ถ้าเป็นความต้องการที่
ถูกต้องตามหลักจริยธรรม   

- งานที่ได้รับมอบหมายไม่ใช่
ของใครคนใดคนหน่ึงและทุก
คนจะท างานแทนซึ่งกันและ
กันได้ 

 

- ยึดถือประโยชน์ของคนใน
ชาติเป็นที่ต้ังอยู่  

– การลดและก าจัดอคติต่อ
เพื่อนร่วมงานและองค์การ  

- ละการประพฤติชั่วทางใจ
จากความโลภความอยากได้ 
โดยวิธีทุจริตให้ได้มา        
ซึ่งรางวัล ของก านัล และ
ต าแหน่งฐานะ  

- การวางตนอย่างเหมาะสม 
ไม่คลุกคลีกบัผู้มีอิทธิพลหรือ
ผู้หวังผลประโยชน์จากทาง
ราชการ  

- ให้อภัยไม่พยาบาทปองรา้ย
ที่จะท าร้ายใหค้นที่ตนเองไม่
ชอบเกิดความเดือดร้อนถึง
ความวินาศ  

- เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม บุญ
บาปมีจริง  

- การตอบแทนบุญคุณบุพการี 
ประเทศชาติ และสงเคราะห์
บุตรธิดา เพื่อนร่วมงานตาม
สมควร 

 
 

การบูรณาการ 
หลักพุทธธรรม 

บุญกิริยา    
วัตถุ ๓ 

  “หมวด ทาน” 
  อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๓.๙๙) 

 

G : ทาน 
(Merit Acquired 
by Giving) 
 

การให ้
การช่วยเหลือ 
การบรรเทา 
 
 
โดย 
- โครงการ 
  รณรงค์ 
- กิจกรรม 
  ส่งเสริมด้าน 
  ศีลธรรม 
- โครงการ 
   ฝึกอบรม  
 
(ตารางที่ ๔.๑๘) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
… 



 
๒๑๗ 

 

ตารางที่ ๔.๒๙ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม -ด้านการละ
เว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

จริยธรรมด้านการละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี 
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

จาก 
การสอบถาม 

จริยธรรม 
ระดับปฏิบัติการ 

(Questionnaires) 

จาก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) 

จาก 
การสนทนากลุ่ม 

(Focus Groups Discussion) 

จากการ
สอบถาม 

การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม 
 “หมวด หิริ” 

สรุป 
การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม
เข้ากับประมวล

จริยธรรม 
ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับ  
“มากที่สุด” 
( ̅ = ๔.๒๑) 

 

- อบรมสั่งสอนข้าราชการให้
เห็นบาปบุญคุณโทษ   

- ยึดหลักเศรษฐกิจพอ
เพียงพออยู่พอกิน   

- ชี้ให้เห็นคุณโทษจากการ
ทุจริตโดยน าตัวอย่างของ
บุคคลผู้ได้รับผลของการ
กระท ามาเป็นตัวอย่างให้เห็น
ได้อย่างชัดเจน  

- สร้างส านึกความรับผิดชอบ
ด้วยการลาออกจากต าแหน่ง
เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่
บกพร่องผิดพลาดอย่าง
ร้ายแรง  

- พิจารณาความดีความชอบ
ต้องไม่ยึดติดกับพวกพ้อง
หรือล าเอียงโดยใช้อ านาจ
หน้าที่เลื่อนต าแหน่งหรือ
พิจารณาขึ้นเงินเดือนด้วย
ความรักความชัง  

- พัฒนาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพตามภาระงาน
ที่มอบหมาย  

- ต้องท าความรู้จักกับคนใน
ปกครองให้มากทีสุ่ดเช่นกัน 
เพื่อให้เข้าใจความต้องการ
ของเขาและช่วยเหลือ      
ในเมื่อเขาไม่ขาดแล้วพวก
เขาก็พร้อมจะเป็นผู้ให ้

 
 
 

- การไม่ท าให้ตนเองและผู้อื่น
เดือดร้อนด้วยการยึดถือ
หลักธรรมละอายชั่วกลวั
บาปเป็นเครื่องก ากับดูแล
จิตใจ 

- หิริโอตตัปปะเป็นเกราะคุ้ม
กันผู้ปฏิบัติให้ยืนหยัดอยู่
บนความถูกต้อง 

- การน าเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตการ
ท างานและครอบครัว 

 - หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้มี
อิทธิพลหรือผู้ที่สาธารณชน
ยังเคลือบแคลงวา่มีความ
ประพฤติที่เสื่อมเสียใน
ความไม่ซื่อสัตย์สุจริต  

- ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าทีแ่ละ
อ านาจของตนเป็นคุณ   
เป็นโทษหรือให้ได้มา       
ซึ่งผลประโยชน์ทุกกรณี 

 

การบูรณาการ 
หลักพุทธธรรม 
โลกบาลธรรม 

  “หมวด หิริ” 
  อยู่ในระดับ  

“มาก” 
( ̅ = ๔.๐๒) 

 

S : หิริ 
(Moral Shame) 
 
ความอายชั่ว 
ความกระดาก 
การเคารพ 
  ตนเอง 
 
 
 
โดย 
 
- โครงการ 
  อบรมจิต 
- กิจกรรม 
  สวดมนต์ 
  ท าวัตรเช้าเย็น 
 
(ตารางที่ ๔.๑๙) 



 
๒๑๘ 

 

ตารางที่ ๔.๓๐ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม - ด้านการ
เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

จริยธรรมด้านการเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
จาก 

การสอบถาม 
จริยธรรม 

ระดับปฏิบัติการ 
(Questionnaires) 

จาก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) 

จาก 
การสนทนากลุ่ม 

(Focus Groups Discussion) 

จากการ
สอบถาม 

การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม 
 “หมวด ศีล” 

สรุป 
การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม
เข้ากับประมวล

จริยธรรม 
ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๓.๗๓) 

 

- ปลูกฝังอบรมให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  

- ผู้บังคับบัญชาต้องรับฟัง
ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ  

- แก้ปัญหาพฒันาแบบมีส่วน
ร่วม ให้ค าชี้แนะเป็นการ
สร้างขวญัก าลังใจ  

– ยึดมั่นในหลักการและ
เหตุผลที่ถูกต้องตาม 

  หลักธรรมาภิบาล  
– ทุกคนต้องตระหนักถึง
ขอบเขตที่จะกระทบต่อผู้อื่น
หรือสังคมส่วนรวม  

- ประชาชนหรือขา้ราชการได้
สิทธิมากขึ้นก็ควรปฏิบัติ
หน้าที่ตอบแทนแผ่นดินให้
มากขึ้น  

- ไม่ฉกฉวยโอกาสหรือ
ช่องว่างของกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่น  

- ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นเอาชื่อหรือ
ต าแหน่งของตนไปแสวงหา
ผลประโยชน์ 

 
 
 

- ความเขา้ใจถูกต้องใน
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับจะท าให้สังคม  
สงบสุข ท าให้ขา้ราชการ 
เป็นความปกติเสมือนการ
ไม่ก้าวล่วงละเมิดศีล  

- ศีลจะช่วยเป็นกรอบและ
คอยเตือนสติให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา  

 

การบูรณาการ 
หลักพุทธธรรม 

บุญกิริยา    
วัตถุ ๓ 

“หมวด ศีล” 
อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๔.๐๐) 

 

B : ศีล 
(Moral Behavior) 
 
พัฒนาคน 
พัฒนาจิต 
พัฒนางาน 
 
 
โดย 
- จัดโครงการ 
  เข้าคา่ย 
  ปฏิบัติธรรม  
  ๗ วัน ๗ คืน 
 
  
(ตารางที่ ๔.๒๐) 

 
 
 
 
 
.. 



 
๒๑๙ 

 

ตารางที่ ๔.๓๑ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม - ด้านการ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัย
ไมตรีท่ีดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

จริยธรรมด้านการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชน 
ด้วยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

จาก 
การสอบถาม 

จริยธรรม 
ระดับปฏิบัติการ 

(Questionnaires)) 

จาก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) 

จาก 
การสนทนากลุ่ม 

(Focus Groups Discussion) 

จากการ
สอบถาม 

การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม 

“หมวด      
   โอตตัปปะ” 

สรุป 
การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม
เข้ากับประมวล

จริยธรรม 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับ “มาก” 

( ̅ = ๓.๘๙) 
 

-  ให้ความรู้ในประมวล 
จริยธรรมของข้าราชการ
ระเบียบวินัย การเมือง
การปกครองอย่างถูกต้อง  

– ดูแลแนะน าพฤติกรรมที่
สร้างความขัดแย้งจากการ
ปฏิบัติหน้าที่และความไม่
เป็นกลางทางการเมือง  

- เป็นความผิดทางวินัยใน
ฐานะที่ไม่วางตัวเป็นกลาง
ทางการเมืองส่งผลต่อ
เกียรติยศศักด์ิศรีของ
หน้าที่ทางราชการได้  

– อธิบายชี้ถึงผลเสียที่
วิพากษ์วิจารณ์พรรค
การเมือง การกระท าของ
รัฐบาล ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งการปฏิบัติงาน     

– ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เที่ยงธรรมเป็นกลาง
ทางการเมืองโดยไม่มี
วัตถุประสงค์แอบแฝง  

- ไม่แสดงค าพูดหรือแสดงถึง
การเลือกพรรคเลือกฝุาย   

- รับใช้ประชาชนอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถด้วย
ความเป็นธรรม มีน้ าใจ
ปราศจากอคติ  

- ชี้แจงอธิบายเหตุผล
แนะน าประชาชนเช่น ให้
ติดต่อหน่วยงานหรือผู้ที่มี
หน้าที่เก่ียวกับเรื่องน้ัน ๆ  

- การปฏิบัติหน้าที่          
อย่างถูกต้องเป็นธรรม         
ไม่ตกอยู่ในอคติสี่ จะเป็น    
ผู้ที่ได้รับการเคารพยกย่อง      
มีคุณค่าทุกกาลเวลา  

- การมุ่งสนับสนุนพรรค
การเมืองแบบเลือกขา้ง
ก่อให้เกิดความแตกแยกใน
องค์กร เป็นอุปสรรคต่อ
ความร่วมมือและการ
ประสานงาน และส่งผลเสีย
ต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ 
สังคมโดยรวม  

- สนับสนุนการใช้สิทธิออก
เสียงเลือกต้ังทุกครั้ง ยอมรับ
ฟังเสียงข้อคิดเห็นของเสียง
ข้างมาก เคารพในศักด์ิศรี
และคุณคา่ของผู้ร่วมงาน
และประชาชนผู้ใช้บริการ 

 - ผู้บังคับบัญชาต้องเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติตน
ในการเป็นกลางทางการ
เมือง ดูแลและตักเตือนให้
เคารพสิทธิผู้อื่น เพื่อความ
สามัคคี และความสงบสุข  
ในองค์กร 

 

การบูรณาการ 
หลักพุทธธรรม  
โลกบาลธรรม 

“หมวด 
  โอตตัปปะ” 
 อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๔.๐๑) 

 

D : โอตตัปปะ 
(Moral Dread) 
 
กลัวผลกรรม 
การเคารพ      
   คนอื่น 
 
 
 
 
โดย 
- จัดโครงการ 
  อบรมพัฒนา 
  จิตใจ 
– กิจกรรม 
  รณรงค์การ 
   ออกมาใช ้
   สิทธิเลือกต้ัง 
 
(ตารางที่ ๔.๒๑) 



 
๒๒๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๓๒ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม - ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
จริยธรรมด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

จาก 
การสอบถาม 

จริยธรรม 
ระดับปฏิบัติการ 

(Questionnaires) 

จาก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) 

จาก 
การสนทนากลุ่ม 

(Focus Groups Discussion) 

จากการ
สอบถาม 

การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม 
“หมวด ศีล” 

สรุป 
การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม
เข้ากับประมวล

จริยธรรม 
ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๓.๗๔) 

 

- ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดทราบถึงเจตนารมณ์
การให้ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการอย่างชัดเจน  

- ลงโทษข้าราชการที่ท าการ
ฝุาฝืนกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสาร  

- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฟูอง
ศาลปกครอง   

- ไม่บิดเบือนข้อมูลเท็จจริงทั้ง
ที่เป็นข้อมูลภายในหรือ
ข้อมูลสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น  

- ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลที่จะ
สร้างความเสื่อมเสียต่อ
บุคคล หน่วยงาน และสังคม
โดยรวม  

– ต้องมีการส่งข่าวสารของ
ทางราชการไปยังบุคคลใน
ปกครองทุกขณะและทัน
เหตุการณ์   

- รู้ว่าสิทธขิองผู้ต้องการข้อมูล
และอ านาจหน้าที่ของการให้
ข้อมูลพึงกระท าได้ระดับใด 
ขอบเขตระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด  

- ไม่ย้ือเวลาหรือถ่วงเวลาไว้
ด้วยความไม่ชอบหรืออคติ
ส่วนตัว 

 
 

- การรู้ขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของกระบวนการให้ขา่วสาร
ข้อมูลของราชการ ช่วยท า
ให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม  

- การให้ข้อมูลข่าวสารที่    
เป็นเท็จ บิดเบือนจาก 
ความเป็นจริง ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทั้งในองค์กร
และสังคมรอบข้าง 

- ศีลท าให้เกิดปกติและมั่นคง
ที่ท าให้ผูใ้ห้ขา่วสาร มีความ
เกรงกลัวต่อบาปกรรม มีสติ
เตือนให้รู้ว่า ข่าวสารใด    
ถ้าพูดหรือเปิดเผยแล้วจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบสขุ    
ก็ไม่สมควรกระท า หรือ
กระท าก็มีเหตุเฉพาะเช่น
ค าสั่งศาลทีใ่ห้เปิดเผย 

- หน่วยงานส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์กระจายขา่ว
ให้ประชาชนรับทราบ
นโยบายและการปฏิบัติ    
ที่เป็นประโยชน์อย่างทั่วถึง 

 

การบูรณาการ 
หลักพุทธธรรม 

บุญกิริยา    
วัตถุ ๓ 

“หมวด ศีล” 
อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๔.๐๐) 

 

B : ศีล 
(Moral Behavior) 
 

พัฒนาคน 
พัฒนาจิต 
พัฒนางาน 
 
โดย 
- โครงการ

ฝึกอบรม
ปฏิบัติธรรม 
ฟังเทศน์ 

- กิจกรรม     
สวดมนต์    
ท าวัตรเช้า  
ท าวัตรเย็น  
ในที่ท างาน 

 
(ตารางที่ ๔.๒๒) 

 

 

.. 



 
๒๒๑ 

 

ตารางที่ ๔.๓๓ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม -ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

จริยธรรมด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
จาก 

การสอบถาม 
จริยธรรม 

ระดับปฏิบัติการ 
(Questionnaires) 

จาก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) 

จาก 
การสนทนากลุ่ม 

(Focus Groups Discussion) 

จากการ
สอบถาม 

การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม 

 “หมวดภาวนา” 

สรุป 
การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม
เข้ากับประมวล

จริยธรรม 
ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๔.๑๑) 

 

- อบรม ควบคุม ก ากับดูแล 
และกระตุ้นให้มีการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม Road 
Map ตามแผนปฏิบัติงาน
โดยเคร่งครัด  

- การให้บ าเหน็จความชอบ
อบรมฝึกฝนเพิ่มทักษะให้มี
ความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบอยู่เสมอ  

- ปฏิบัติงานด้วยความ
รอบคอบตามที่ได้รับ
มอบหมายให้ได้ผลลัพธ์ตาม
เปูาหมาย  

- ประสานงานกับทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง  

- ใช้ทรัพยากรของทาง
ราชการอย่างประหยัดเน้น
ความสะดวกรวดเร็วและ
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและงานเสร็จ
ตามก าหนดเวลา  

- พัฒนาข้าราชการให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ความสามารถในการท างาน 

 
 

- การอุทิศตนในการ
ปฏิบัติงานหน้าที่         
ด้วยความรอบคอบ       
เต็มก าลังความสามารถ    
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    
ทุกสถานการณ์ 

 - พัฒนาวิธีการท างานให้เกิด
ความถูกต้องรวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

- ท างานในหน้าที่ด้วยความ
เข้าใจเขา้ถึง และรู้จัก
ประสานนโยบายที่เป็น
ประโยชน์ให้เกิดผลส าเร็จ
เป็นรูปธรรม 

 

การบูรณาการ 
หลักพุทธธรรม 

บุญกิริยา    
วัตถุ ๓ 

“หมวดภาวนา”
อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๓.๙๙) 

 

D : ภาวนา 
(Mental 
Development) 
 
การพัฒนา 
การยกจิตให้สูง 
การสร้างเสริม 
 
โดย 
- โครงการ      

จิตภาวนา 
- โครงการ

ติดตามและ
ประเมินผล
ปฏิบัติงาน 
และคุณธรรม
ทุก ๓ เดือน 

 
(ตารางที่ ๔.๒๓) 
 
 

 
 
 
 
 
 
… 



 
๒๒๒ 

 

ตารางที่ ๔.๓๔ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม - ด้านการ
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

จริยธรรมด้านการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
จาก 

การสอบถาม 
จริยธรรม 

ระดับปฏิบัติการ 
(Questionnaires) 

จาก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) 

จาก 
การสนทนากลุ่ม 

(Focus Groups Discussion) 

จากการ
สอบถาม 

การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม 

 “หมวดภาวนา” 

สรุป 
การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม
เข้ากับประมวล

จริยธรรม 
ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับ  
“มากที่สุด” 
( ̅ = ๔.๔๖) 

 

- สร้างส านึกความศรัทธาต่อ
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

- สนับสนุนการใช้สิทธิออก
เสียงเลือกต้ังทุกครั้ง  

- การจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ พิธีลงนามถวาย   
พระพร และถวายสัตย์
ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการ  
ที่ดี  

- บังคับใช้ระเบียบวินัยโดย
เคร่งครัด  

- สร้างความภาคภูมใิจ ความ
จงรักภักดี ที่ไทยไม่ตกเป็น
ทาสใคร เพราะสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่ยอมสละ
เลือดเน้ือความสามารถ     
จนประเทศไทยเป็นเอกราช
ตราบเท่าทุกวันน้ี 

- ยอมรับฟังเสียงข้อคิดเห็น
ของเสียงข้างมาก ใหค้วาม
เคารพในศักด์ิศรแีละคุณคา่
ของผู้ร่วมงานและบคุคล
ทั่วไป 

- ไม่แสดงความคิดเห็นด้วย
วาจาหรือพฤติกรรมที่แสดง
การจาบจว้งก้าวลว่งพระราช
อ านาจโดยมิบังควร  

- ไม่แสดงสนับสนุนการ
ปกครองในระบอบอื่นที่บั่น
ทอนสถาบันพระมหากษัตริย์  

- ควรตระหนักและส านึก     
ในพระมหากรุณาธิคุณ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ไทยที่ทรงเสียสละ          
ทุกสิ่งอย่างและน า
ประเทศชาติพ้นภัย        
จนยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันน้ี
อย่างสงบสุขร่มเย็น  

- ควรภาคภูมใิจใน          
ความเป็นเกียรติ ความม ี

  ศักด์ิศรีที่เป็นข้าราชการ    
  สอดส่องดูแลความสขุ 
  ความทุกขข์องประชาชน  
  ช่วยแก้ไขปัญหาท าให ้
  สังคมและต้องด ารงรักษา 
  ระบอบประชาธิปไตย 
  อันมีพระมหากษัตริย์เป็น 
  ประมุขที่พสกนิกรชาวไทย 
  เคารพเทิดทูนและหวงแหน 
 

การบูรณาการ 
หลักพุทธธรรม 

บุญกิริยา    
วัตถุ ๓ 

“หมวดภาวนา”
อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๓.๙๙) 

 

D : ภาวนา 
(Mental 
Development) 
 
การพัฒนา 
การยกจิตให้สูง 
การสร้างเสริม 
 
โดย 
- โครงการ 
 เทิดพระเกียรติ 
– กิจกรรม 
  ข้าราชการ      
   ผู้เสียสละ 
  ปฏิบัติงาน    
 ดีเด่นตามเบื้อง  
  พระยุคลบาท 
- โครงการถือศีล 

ปฏิบัติธรรม
ถวายเป็นพระ
ราชกุศล 

- กิจกรรม
บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ
สังคม 

   
 
 
(ตารางที่ ๔.๒๔) 

 



 
๒๒๓ 

 

ตารางที่ ๔.๓๕ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม - ด้านการ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม 

จริยธรรมด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม 
จาก 

การสอบถาม 
จริยธรรม 

ระดับปฏิบัติการ 
(Questionnaires) 

จาก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) 

จาก 
การสนทนากลุ่ม 

(Focus Groups Discussion) 

จาก          
การสอบถาม 

หลักพุทธธรรม 
 “หมวด ทาน  
   ศีล ภาวนา” 

สรุป 
การบูรณาการ
หลักพุทธธรรม
เข้ากับประมวล

จริยธรรม 
ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๓.๗๖) 

 

- บังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
และวินัยข้าราชการ อย่าง
เคร่งครัด  

- ยกย่องข้าราชการที่ประพฤติ
ดีด้วยรางวัล เกียรติบัตร 
และน ามาร่วมพจิารณาความ
ดีความชอบ   

- ผู้บังคับบัญชาต้องเป็น
แบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบัติที่ดี  

- เป็นเกียรติอันสูงสุดมีคน
หลายคนที่เขาอยากเป็น
ข้าราชการแต่เขาไม่มีโอกาส 

- รักษาภาพลักษณ์อันดีงาม
ของข้าราชการถึงแม้จะไม่ได้
ตามทุกสิ่งอย่างที่ต้องการแต่
ก็อยู่บนมาตรฐานความสุข
ส่วนมากที่ประชาชนได้รับ  

- ไม่ประพฤติตนในทางที่ผิด
ศีลธรรมประเพณี     
รับผิดชอบต่อครอบครัว     
ไม่หมกมุ่นในอบายมุข  

- หลีกเลี่ยงการคบหาสมาคม
กับบุคคลทีส่ังคมไม่ยอมรับ
หรือให้ความไว้วางใจในทาง
เสื่อมเสีย  

- บริการประชาชนหรือผู้
ติดต่อหน่วยงานราชการด้วย
ความเต็มใจมีอัธยาศัยที่ดี  
ให้ความสะดวกรวดเร็ว
ถูกต้อง  

- ใช้ค าพูดวาจาสภุาพ
เหมาะสมทุกกาลเทศะ 

 

- การเอาใจใส่ดูแลแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชาให้ประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ   
ด้วยความเมตตาจะช่วย
แก้ไขปัญหาข้าราชการให้
หมดไป  

- การให้ความร่วมมือ 
กระตือรือร้น เอื้อเฟื้อ   
เผื่อแผ่ ก่อให้เกิดการ
ประสานงาน และ
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม  

- การปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองและระบบงาน ให้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้บริการประชาชน
อย่างรวดเร็วถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ  

- การยึดมั่นศีล ๕ วางตัวให้
เหมาะสมกับศักด์ิศรขีอง
การเป็นข้าราชการ ท าให้
ได้รับการยกย่องชมเชยจาก
สังคม 

 
 

การบูรณาการ 
หลักพุทธธรรม 

บุญกิริยา    
วัตถุ ๓ 

“หมวด ทาน” 
  อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๓.๙๙) 

 
“หมวด ศีล” 
อยู่ในระดับ 

“มาก” 
( ̅ = ๔.๐๐) 

  
“หมวดภาวนา”

อยู่ในระดับ 
“มาก” 

( ̅ = ๓.๙๙) 
 

 

D : ภาวนา 
(Mental 
Development) 
 

การพัฒนา 
การยกจิตให้สูง 
การสร้างเสริม 
 
- ประกาศเป็น  
  กฎกระทรวง  
  ให้ข้าราชการ 
  ทุกคนปฏิบัติ    
  ศีลธรรมเป็น  
  ประจ าทุกปี  
- โครงการ       
  จิตภาวนา  
- โครงการเข้า

ค่ายอบรม
ปฏิบัติธรรม 
๗ วัน ๗ คืน 

 
 (ตารางที่ ๔.๒๕)   

 



 
๒๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบประมวลจริยธรรม       
ของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ประมวลจริยธรรม แนวทางการพัฒนาตัว
แบบประมวลจริยธรรม  

หลักพุทธธรรม          
เพื่อการพัฒนาตัวแบบ

ประมวลจริยธรรม  
 

๒. การมีจิตส านึกที่ดีและความส านึกรับผิดชอบต่อ 
   หน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว  
   โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
 

โลกบาลธรรม 
 

ทาน  

ศีล 

ภาวนา 

หิร ิ

โอตตัปปะ 

๕. การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ 
    กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

๑. การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท า  
    ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

๗. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 
   ของทางราชการอย่างเครง่ครัด 

๓. การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี 
   และยึดถือประโยชน์สวนรวมของประเทศชาติ 
   มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๘. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

๙. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
    พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๑๐. การเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษา 
      ชื่อเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม 

๔. การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ           
   โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการอัน 
   เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ตนและส่วนรวม 

๖. การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเที่ยงธรรม บริการ  
    ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่  
   เป็นธรรม 

แผนภาพที่ ๔.๑๑  แนวทางการบูรณาการ 



 
๒๒๕ 

 

แสดงรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมได้ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการ 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
 

ทาน  

๓. 
การแยกเร่ืองส่วนตัวออกจาก 
ต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือ 

ประโยชน์สวนรวมของประเทศ 
ชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ศีล 

๑. 
การยึดมั่นในจริยธรรม 
และยืนหยัดกระท า 

 ในส่ิงที่ถูกต้อง 
และเป็นธรรม 

๕. 
การเคารพและปฏิบัติ 
ตามรัฐธรรมนูญและ 

กฎหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา 

๗. 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 

ของทางราชการ       
อย่างเคร่งครดั 

ภาวนา 

๒. 
การมีจิตส านึกที่ดีและความส านึก 

รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๘. 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

๙. 
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๑๐. 
การเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน 
รักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ข้าราชการ

โดยรวม 

โลกบาลธรรม 
 

หิริ 

๔. 
การละเว้นจากการแสวงหา

ผลประโยชน์ที่มิชอบ 
โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที ่      

และไม่กระท าการอัน 
เป็นการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ตนและส่วนรวม 

๖. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเทีย่งธรรม เป็นกลาง 
   ทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัย 
   ไมตรีทีด่ี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นกลาง 

โอตตัปปะ 

แผนภาพที่ ๔.๑๒  รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรม                
ของข้าราชการของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 



 
๒๒๖ 

 

๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบจริยธรรม

ของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ท าให้ทราบองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
จริยธรรมให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะท าให้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ให้ความส าคัญและ
ตระหนักในเรื่องจริยธรรมมากขึ้น จะเป็นภูมิคุ้มกันการประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรมโดยน า
หลักพุทธธรรมคือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ และหิริโอตตัปปะ บูรณาการร่วมกับประมวลจริยธรรม เป็นการ
ส่งเสริมให้องค์กรเข้มแข็งขึ้นและเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีโดยรวมแก่กระทรวงมหาดไทย โดยรูปแบบการ
วิจัยครั้งนี้ คือ รูปแบบ “SGDBD MODEL” ซึ่งจะเป็นตัวแบบท่ีส าคัญต่อการพัฒนาจริยธรรมของ
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้คือ 

หิริ S=Shame (Moral Shame) เป็นความละอายต่อการท าช่ัว หรือไม่เดินทางไปสู่ความ
เส่ือม ข้าราชการต้องเคารพศักด์ิศรีของตนเองท่ีได้รับการอบรมส่ังสอนจากครอบครัวและ
สถาบันการศึกษา การประพฤติดีปฏิบัติชอบในหน้าท่ีการงานท่ีส่ังสมไว้ตลอดช่วงอายุงานเป็นส่ิง
ช้ีให้เห็นว่าการท าส่ิงไม่ดีเป็นส่ิงท่ีท ายากแม้แต่จะคิดเพราะสติระลึกได้และมีความละอายช่ัว ไม่เรียก 
รับ หรือยอมจะรับซึ่งเงินทองของขวัญแก่ตนหรือญาติของตนจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการด ารง
ต าแหน่งนั้น การได้มาซึ่งประโยชน์จากการไม่เสนอ ไม่ด าเนินการ  หรืออนุมัติโครงการ หรือการใช้
ต าแหน่งเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษด้วยอคติท้ังต่อบุคคลอื่น อยู่บนหลักของความพอเพียงท้ังในชีวิตการ
ด าเนินงานและชีวิตครอบครัว ตระหนักในบาปบุญคุณโทษและผลของกรรมซึ่งจะเป็นเครื่องก ากับ
ดูแลจิตใจได้รับความสงบสุข  

ทาน G=Give (Merit Acquired by Giving) เป็นการให้ท่ีไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน ในรูป
ของวัตถุส่ิงของ ค าแนะน า ค าส่ังสอนท่ีดี เป็นการอนุเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อน เป็นพื้นฐานท่ีส่ัง
สมในการให้ท่ีช าระจิตใจไม่ให้เกิดความโลภอยากได้ของผู้อื่น เป็นการขัดเกลาพฤติกรรมไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งแย่งชิงเบียดเบียนกัน และยังเป็นเครื่องช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจระหว่างกัน เมื่อมีจิตใจเป็น
ผู้ให้ก็จะไม่น าเวลาและทรัพยากรของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่กระท าการใดท่ีเกิด
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช้ดุลพินิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น
ให้เป็นคุณเป็นโทษเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ การไม่ถือโทษอาฆาตพยาบาทด้วยการให้อภัยทานท า
ให้องค์กรเกิดความสงบสุขและการประสานงานร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดความเจริญยิ่งขึ้น 

โอตตัปปะ D=Dread (Moral Dread) ความเกรงกลัวต่อบาป เป็นส่ิงส าคัญของนัก
ปกครองท่ีใช้ควบคุมจิตใจให้ด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างมีความสุข การปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยไม่เกรงกลัวต่อผลของการท าผิด บุคคลนั้นสามารถความเสียหายให้แก่ตนเองและผู้คนใน
สังคมได้ตลอดเวลา การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ค านึงถึงศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ การหลีกเล่ียงละเลย 
ใช้อ านาจเกิดกว่ากฎหมายก าหนด การด าเนินการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ีส่งผลกระทบสิทธิและเป็น
ภาระของผู้อื่น การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่พวกพ้องให้ความเสมอภาคและเป็น
ธรรมต่อบุคคลผู้มาติดต่อหรือร้องขอโดยปราศจากผลประโยชน์ ตระหนักกลัวผลกรรมท่ีตนเองกระท า 
จะส่งผลความทุกข์ท่ีเกิดจากการลงโทษทางสังคม ทางกฎหมาย และโทษภัยในอบายภูมิ หรือได้รับ
การลงโทษจากส่ิงท่ีมองไม่เห็น 



 
๒๒๗ 

 

ศีล B=Behavior (Moral Behavior) เป็นความปกติ เป็นข้อปฏิบัติ เป็นกรอบท่ีคอย
ควบคุมความประพฤติทางกายวาจาให้อยู่ในความดีงาม ไม่เบียดเบียนท้ังตนเองและผู้อื่น เป็นเครื่อง
เตือนสติให้งดเว้นการกระท าช่ัว หรือการไม่ปฏิบัติขัดแย้งต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วัฒนธรรม 
องค์การหรือจริยธรรมท่ีดีงาม การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีถูกต้องแม้จะขัดต่อความต้องการของผู้บังคับบัญชา 
กล้าให้ค าทักท้วงตักเตือนรายงานผู้ฝุายืนท่ีกระท าขัดต่อประมวลจริยธรรม ผู้มีศีลจึงง่ายท่ีจะไม่ท าการ
ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ โดยใช้ช่องว่างทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบแสวงหา
ประโยชน์เพื่อตนเอง เปิดเผยให้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องไม่บิดเบือนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนและ
พวกพ้องจนกระทบถึงสิทธิเสรีภาพผู้อื่น การยุติการกระท าท่ีช่ือของตนเองและเจ้าหน้าท่ีผู้อื่นในการ
ถือครองสิทธิหรือสินทรัพย์ประโยชน์อื่นใดเพื่อปกปิดสินทรัพย์ตนเอง อีกท้ังไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่
หน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งด้วย 

ภาวนา D=Development (Mental Development) เป็นการปรับปรุง การท าให้ดีขึ้น
เจริญขึ้นด้วยการพัฒนาตนเองและระบบงานให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงเพื่อให้บริการประชาชนด้วย
ความรวดเร็วถูกต้อง รอบคอบ เต็มก าลังความสามารถ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ทาง
ราชการด้วยความประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ใช้ดุลพินิจเหมาะสมปราศจากอคติส่วนตน การ
ให้ความร่วมมือ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ก่อให้เกิดการประสานงานและประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม การเอาใจ
ใส่ดูแลแนะน าของผู้บังคับบัญชาให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความเมตตาจะช่วยแก้ไข
ปัญหาข้าราชการให้หมดไป ศึกษาแสวงหาวิธีการแนวใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ
มากขึ้น มีความมั่นคงต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการสร้างความรู้ความศรัทธาท้ังในองค์กรและประชาชนเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีโดยรวมของข้าราชการ 
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สามารถแสดงแผนภาพองค์ความรู้จากการวิจัยของการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการ
พัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
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 แผนภาพที่ ๔.๑๓ แสดงองค์ความรู้จากการวิจัย “SGDBD MODEL” 



 
๒๒๙ 

 

การบูรณาการหลักพุทธธรรม 

การบูรณาการหมวดทาน 
๑. โครงการรณรงค์ปลุกจิตส านึกพัฒนาสังคมด้วยการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  เช่น

ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาสู่แหล่งน้ าหรือเขตอภัยทาน ท าความสะอาดวัด สถานท่ีปฏิบัติงานราชการ หรือ
ชุมชนรอบสถานท่ีท างาน 

๒. กิจกรรมส่งเสริมด้านศีลธรรมคุณธรรม เช่น ให้บุตรหลานข้าราชการท่ีสังกัดกระทรวง 
มหาดไทยศึกษาหลักธรรม ให้รางวัลเด็กผู้มีผลการเรียนดีความประพฤติดี  

๓. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มีการทดสอบเพื่อให้
ข้าราชการเข้าใจต่อการน าไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล สอดแทรกด้วยหลักพุทธธรรมบุญกิริยาวัตถุ ๓ 
ทาน ศีล ภาวนา เพื่อปลูกจิตให้เป็นผู้เสียสละ เช่ือกฎแห่งกรรม  
 
การบูรณาการหมวดศีล 

๑. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการท่ีเข้ามาใหม่ทุกคนให้รู้ถึงส่ิงท่ีควรประพฤติปฏิบัติใน
ศีลธรรมคุณธรรม 

๒. โครงการพัฒนาจิตใจข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น การถือศีล ๕ ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม  

๓. โครงการติดตามและประเมินผล ส่งเสริมผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี และลงโทษผู้
ละเมิดจริยธรรมอย่างจริงจัง 

๔. โครงการสร้างเสริมคนดีของสังคม ด้วยการสนับสนุนให้ข้าราชการท่ีได้รับการยกย่อง
เป็นแบบอย่างท่ีดีนั้น ได้เป็นผู้สาธิตหรือบรรยายท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกเช่น สถานศึกษาใน
แต่ละพื้นท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นสังกัดอยู่  

๕. จัดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ๗ วัน ๗ คืน สอดแทรกหลักธรรมผลแห่งกรรมท่ีจะ
ได้รับจากการละเมิดจริยธรรม และผลดีท่ีได้จากการปฏิบัติธรรมและในการยึดมั่นในศีล 

๖. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาจิต ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ให้มีสติระลึกเกรงกลัวต่อผล
ของการละเมิดศีลธรรมท่ีดีงาม การละเมิดหรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการแก่ข้าราชและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 
 
การบูรณาการหมวดภาวนา 

๑. โครงการปฏิบัติธรรม การท าสมาธิให้จิตสงบสมควรแก่การท างาน 
๒. การจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังเทศนาธรรม หรือนิมนต์พระเข้ามาในหน่วยงาน ตักบาตร

ท าบุญทุกวันพระต้นเดือนหรือปลายเดือน 
๓. โครงการอบรม เพื่อพัฒนาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการ

ภาครัฐท่ีดีด้วยหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ ๓ 
๔. โครงการจิตภาวนา สร้างจิตส านึกให้รู้ คุณค่าชีวิตในระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อการเป็น

แบบอย่างท่ีดี 



 
๒๓๐ 

 

๕. โครงการพัฒนาจิต ให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ โดยการปฏิบัติธรรม ท าสมาธิให้จิตต้ัง
มั่นเพื่อผลแห่งความส าเร็จ 

๖. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และคุณธรรมทุก ๆ สามเดือน ยกย่อง
คนท่ีประพฤติปฏิบัติชอบด้วยการประกาศเกียรติคุณ ให้รางวัล การชมเชยต่อสาธารณะ 

๗. ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้มีโครงการจัดฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้มี
การปฏิบัติศีลธรรมทุกคน 

๘. โครงการอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกในค่านิยม ระเบียบวินัย วัฒนธรรมขององค์กร 
๙. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ๗ วัน ๗ คืน เพื่อให้ตระหนักในคุณธรรมและ

จริยธรรมอยู่เสมอ 
๑๐. โครงการเทิดพระเกียรติ กิจกรรมประกาศข้าราชการดีเด่น ผู้ด าเนินตามรอยเบื้อง

พระยุคลบาทการปฏิบัติราชการด้วยหลักทศพิธราชธรรม 
๑๑. โครงการถือศีลปฏิบัติธรรมวันท่ีส าคัญทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศล 
๑๒. กิจกรรมตักบาตรท าบุญในหน่วยงานราชการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อถวาย

เป็นพระราชกุศลในวาระส าคัญของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ 
 
การบูรณาการหมวดหิริ 

๑. โครงการอบรมจิต ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังกฎแห่ง
กรรม ให้รู้จักหลักการปฏิบัติท่ีเข้าถึงได้ง่ายต่อหลักการละอายช่ัวกลัวบาป  

๒. จัดกิจกรรมให้มีห้องหรือบริเวณในการสวดมนต์ ท าสมาธิ ในบริเวณสถานท่ีท างาน 
หรือสถานท่ีเหมาะสม 

๓. สนับสนุนผู้ได้รับเกียรติบุคคลดีเด่น   ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนท่ีดีกับนักเรียนท่ีศึกษา
อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานท่ีท างาน 

 
การบูรณาการหมวดโอตตัปปะ 

๑. จัดโครงการอบรมพัฒนาจิตใจให้เกรงกลัวต่อผลของการท าความช่ัว หรือโอตตัปปะ 
การให้ร้ายนักการเมือง หรือพรรคการเมืองท่ีตนไม่ชอบ และการสนับสนุนนักการเมืองท่ีไม่มีความ
เกรงกลัวต่อการท าช่ัว ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม จะต้องได้รับผลกรรมท่ีข้าราชการผู้นั้นกระท าแน่นอน 

๒. จัดกิจกรรมการสวดมนต์ ท าวัตรเช้าเย็น ในสถานท่ีท างานเพื่อย้ าเตือนให้ประพฤติตัว
กลัวผลแห่งกรรมช่ัว  

๓. กิจกรรมใส่บาตรท าบุญที่วัด บริจาคสินทรัพย์ช่วยไถ่ชีวิตโคกระบือ 
 
แสดงการสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อ

การพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” เป็นประเด็นตามตารางดังนี้ 
 
 
 



 
๒๓๑ 

 

ตารางที่ ๔.๓๖ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการ
พัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” 

องค์ความรู้ ได้อะไร ท าอย่างไร 
G : ทาน 
(Merit Acquired by 
Giving) 
 
การให ้
การช่วยเหลือ 
การสละ 
 

การอบรมให้ความรู้ - ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประมวลจริยธรรม พร้อมท้ัง
ทดสอบให้เข้าใจอย่างถูกต้องในการ
น าไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ปลุกจิต
ให้เป็นผู้เสียสละ สอดแทรกด้วย
ธรรมะเกี่ยวกับทาน ศีล ภาวนา     
เน้นเรื่องกฎแห่งกรรม 

ส่งเสริมคุณธรรม - สนับสนุนให้บุตรหลานข้าราชการท่ี
สังกัด กระทรวงมหาดไทยได้มี
กิจกรรมในการศึกษาธรรมะ สอบ
นักธรรม ให้รางวัล เด็กผู้มีผลการเรียน
ดีและความประพฤติ เรียบร้อย 

การบ าเพ็ญประโยชน ์ - รณรงค์ปลุกจิตส านึกพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมและสังคม เช่น ปลูกต้นไม้ 
ปล่อยปลา ท าความสะอาดวัด สถานท่ี
ปฏิบัติงาน หรือ บริเวณชุมชนรอบ
สถานท่ีท างาน 

B : ศีล 
(Moral Behavior) 
 
พัฒนาคน 
พัฒนาจิต 
พัฒนางาน 

การอบรมให้ความรู้ - การปฐมนิเทศข้าราชการท่ีเข้ามาใหม่    
ทุกคนให้รู้ถึงส่ิงท่ีควรประพฤติปฏิบัติ    
ในศีลธรรมคุณธรรม 

ส่งเสริมคุณธรรม - การพัฒนาจิตใจข้าราชการทุกระดับให้
ปฏิบั ติในคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น การถือศีล ๕ ฟังธรรม 
และปฏิบัติธรรม 

- การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ๗ วัน ๗ คืน 
สอดแทรกหลักธรรมผลแห่งกรรมท่ีจะ
ได้รับจากการละเมิดจริยธรรม และ
ผลดีท่ีได้จากการปฏิบัติธรรมและใน
การยึดมั่นในศีล 

- การติดตามและประเมินผล ส่งเสริมผู้มี 
ความประพฤติปฏิบัติดี และลงโทษผู้
ละเมิดจริยธรรมอย่างจริงจัง 



 
๒๓๒ 

 

ตารางที่ ๔.๓๖ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการ
พัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” (ต่อ) 

 องค์ความรู้   ได้อะไร วิธีการ 
 การบ าเพ็ญประโยชน ์ - สนับสนุนให้ข้าราชการท่ีได้รับการยก

ย่องเป็นแบบอย่างท่ีดีนั้น ได้เป็นผู้สาธิต
หรือบรรยายในสถานศึกษาของแต่ละ
พื้นท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นสังกัดอยู่ 

D : ภาวนา 
(Mental 
Development) 
 
การพัฒนา 
การยกจิตให้สูง 
การสร้างเสริม 
 

การอบรมให้ความรู้ - จัดฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีให้มีการปฏิบัติศีลธรรมทุกคน 
โดยประกาศเป็นกฎกระทรวง 

- โครงการอบรม เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีดี ด้วยหลักธรรมบุญ
กิริยาวัตถุ ๓ 

- โครงการจิตภาวนา ให้ความรู้พัฒนา
ศักยภาพ โดยการปฏิบัติธรรม ท า
สมาธิให้จิตต้ังมั่นเพื่อผลแห่ง
ความส าเร็จ 

ส่งเสริมคุณธรรม - การปฏิบัติธรรม การท าสมาธิให้จิต
สงบสมควรแก่การท างาน 

- การจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังเทศนาธรรม 
หรือนิมนต์พระเข้ามาในหน่วยงาน ตัก
บาตรท าบุญ ทุกวันพระต้นเดือนหรือ
ปลายเดือน 

- โครงการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และคุณธรรมทุก ๆ สาม
เดือน ยกย่องคนท่ีประพฤติปฏิบัติ
ชอบด้วยการประกาศเกียรติคุณ ให้
รางวัล การชมเชยต่อสาธารณะ 

- กิจกรรมตักบาตรท าบุญในหน่วยงาน
ราชการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม        
เพื่อถวายเปน็พระราชกุศลในวาระ
ส าคัญของพระมหากษัตริย์ไทยทุก
พระองค์ 

 
 



 
๒๓๓ 

 

ตารางที่ ๔.๓๖ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการ
พัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” (ต่อ) 

 องค์ความรู้  ได้อะไร วิธีการ 
 การบ าเพ็ญประโยชน ์ - สนับสนุนให้ข้าราชการท่ีได้รับการยก

ย่องเป็นแบบอย่างท่ีดีนั้น ได้เป็นผู้สาธิต
หรือบรรยายในสถานศึกษาของแต่ละ
พื้นท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นสังกัดอยู่ 

S : หิริ 
(Moral Shame) 
 
ความอายช่ัว 
ความกระดาก 
การเคารพตนเอง 
 

การอบรมให้ความรู้ - โครงการอบรมให้ความรู้หลักการ
จัดการท่ีดีของภาครัฐท่ีใช้            
หลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังธรรมะ              
กฎแห่งกรรม ให้รู้จักหลักการปฏิบัติ       
ท่ีเข้าถึงได้ง่ายต่อหลักการ          
ละอายช่ัว 

ส่งเสริมคุณธรรม 
 
 
 

 
 

- โครงการอบรมจิต ปฏิบัติธรรม        
ฟังธรรม  หรือหิริโอตตัปปะ  

- จัดให้มีห้องหรือบริเวณในสถานท่ี
ท างานหรือสถานท่ีเหมาะสม         
เพื่อปฏิบัติกิจทางศาสนา เช่น       
การสวดมนต์ ท าสมาธิ 

การบ าเพ็ญประโยชน ์
 
 
 

- สนับสนุนผู้ได้รับเกียรติบุคคลดีเด่น   
ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนท่ีดีกับ
นักเรียนท่ีศึกษาอยู่บริเวณใกล้เคียง
สถานท่ีท างาน 

D : โอตตัปปะ 
(Moral Dread) 
  
กลัวผลกรรม 
การเคารพคนอื่น 
 

การอบรมให้ความรู้ - โครงการให้ความรู้ทางด้านระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการ 
บทลงโทษและตัวอย่างของการท าผิด 

ส่งเสริมคุณธรรม 
 

- จัดโครงการอบรมพัฒนาจิตใจ ๓ วัน ๓ 
คืน เน้นธรรมะกฎแหง่กรรม 

-- จัดกิจกรรมการสวดมนต์ ท าวัตรเช้า
เย็น ในสถานท่ีท างานเพื่อย้ าเตือนให้
ประพฤติตัวกลัวผลแห่งกรรมช่ัว 

การบ าเพ็ญประโยชน ์ - กิจกรรมใส่บาตรท าบุญที่วัด       
บริจาคสินทรัพย์ช่วยไถ่ชีวิตโคกระบือ 

 

 



 

๑๖๑ 

บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในขั้นตอนสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของการวิจัย เรื่อง “การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย” มีประเด็นการ
พัฒนาตัวแบบด้านประมวลจริยธรรมโดยน าหลักพุทธธรรมร่วมบูรณาการ จากผลการวิจัยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการได้แก่ ๑) การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและ     
เป็นธรรม ๒) การมีจิตส านึกท่ีดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติ ในหน้าท่ี       
ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๓) การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ีและ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  ๔) การละเว้นจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  ๕) การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย               
อย่างตรงไปตรงมา ๖) การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการ
ประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี และไม่เลือกปฏิบั ติโดยไม่เป็นธรรม ๗) การปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๙) การยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ ๑๐) การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารง
ตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 ๑) เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการด าเนินการตามหลักจริยธรรมของ
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย  

๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย และ  

๓) เพื่อพัฒนาและน าเสนอตัวแบบจริยธรรมท่ีบูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรมของ
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย  

น าเสนอเป็นล าดับตามหัวข้อต่อไปนี้ 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย และ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ  
น าเสนอตามรูปแบบผลการวิจัยเป็น ๒ ประเด็นดังนี้ 
๑. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
๒. องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
 

 
 
 
 
 



 
๒๓๕ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๑) เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการ

ด าเนินการตามหลักจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย แบ่งผลการวิจัยได้เป็น ๒ วิธี 
คือ ๑) วิธีการเชิงคุณภาพ และ ๒) วิธีการเชิงปริมาณ ปรากฏผลดังนี้ 

๑) วิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ซึ่งเป็นข้อมูลหลักต่อการบูรณาการและ
พัฒนาจริยธรรม โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับข้าราชการระดับผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย       
ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๑ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการกระทรวงมหาดไทย สรุปแต่ละด้าน
ดังต่อไปนี้คือ  

ด้านการยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม  
สรุปได้ว่า ต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการในทุกระดับ การสร้างจิตส านึก

และการสร้างความตระหนักในค่านิยมท่ีดี ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมด้วยการส่งเสริมและลงโทษอย่างจริงจัง พร้อมท้ังน าประมวลจริยธรรมไปขยายผลและแปลง
ประมวลจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ  

ด้านการมีจิตส านึกที่ดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติในหน้าที่ 
ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้  

สรุปได้ว่า ต้องมีการปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและ
ใหถ้ือเป็นส่วนหนึ่งของหลักปฏิบัติราชการ แนวทางคือ ต้องหมั่นปลูกฝัง อบรม ให้เห็นคุณประโยชน์
ของการมีจิตสาธารณะ เสียสละ ไม่กระท าการท่ีเส่ียงหรือฝุาฝืนละเมิดประมวลจริยธรรมท่ีขัดแย้งกับ
การปฏิบัติหน้าท่ี การส่ังการควรมีค าส่ังท่ีเป็นลายลักษณ์ชัดเจน 

ด้านการแยกเร่ืองส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

สรุปได้ว่า ผู้บังคับบัญชาควรต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมถูกต้องเพื่อให้ข้าราชการ
ในสังกัดได้เห็นเป็นแบบอย่างด้วยการตัดสินใจเรื่องใด ๆ ก็ดีต้องอยู่บนพื้นฐานการยึดเอาผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง ปลูกฝังแนวความคิดเสียสละ เน้นการทดแทนบุญคุณแผ่นดิน  

ด้านการละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  

สรุปได้ว่า ควรต้องมีการอบรมส่ังสอนข้าราชการให้เห็นบาปบุญคุณโทษ จากการอาศัย
หรือน าเอาต าแหน่งอ านาจหน้าท่ีการท างานของตนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ยึดหลักพออยู่   
พอกิน น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ช้ีให้เห็นคุณโทษจากการทุจริตโดยน าตัวอย่างของบุคคล 
ผู้ได้รับผลของการประพฤติหรือกระท าความผิดท้ังท่ีเกิดขึ้นส่วนตนและทางราชการ มาเป็นตัวอย่างให้
เห็นได้อย่างชัดเจน สร้างส านึกความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากต าแหน่งเมื่อมีการปฏิบัติหน้าท่ี
บกพร่องผิดพลาดอย่างร้ายแรง  

ด้านการเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อย่างตรงไปตรงมา  
สรุปได้ว่า ควรจัดให้มีการปลูกฝังอบรมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค าส่ัง 

มติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ผู้บังคับบัญชาต้องยอมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และ



 
๒๓๖ 

 

แก้ปัญหาพัฒนางานแบบมีส่วนร่วม คอยตักเตือนให้ค าช้ีแนะเพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่เพื่อน
ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาบนหลักการและเหตุผลท่ีถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการท่ีดี
ของภาครัฐ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชน
ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  

สรุปได้ว่า ต้องจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการและ
ระเบียบวินัย ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองอย่างถูกต้อง ไม่แสดงพฤติกรรมท่ีสร้าง
ความขัดแย้งจากการปฏิบัติหน้าท่ีและการแสดงออกด้วยการเลือกข้างนักการเมือง หรือพรรค
การเมืองซึ่งแสดงถึงความไม่เป็นกลางทางการเมือง ต้องตักเตือนสม่ าเสมอโดยเฉพาะข้าราชการอาจ
ถือเป็นความผิดทางวินัยในฐานะท่ีไม่วางตัวเป็นกลาง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเกียรติยศศักดิ์ศรีของต าแหน่ง
หน้าท่ีทางราชการได้ 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
สรุปได้ว่า ควรเสริมสร้างอบรมและปลุกจิตส านึก เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดทราบถึง

เจตนารมณ์การให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างชัดเจน ต้องรู้ระบบและกระบวนการขั้นตอนของ
การให้ข้อมูลข่าวสาร อ านาจหน้าท่ีขอบเขตของต าแหน่งข้าราชการแต่ละคนกระท าได้ระดับใด 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม บทลงโทษและการท าโทษข้าราชการท่ีท าการ
ฝุาฝืนกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร อาจท าให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการฟูองร้องถึงศาล
ปกครอง 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
สรุปได้ว่า ควรให้ความรู้เพิ่มเติม ให้การอบรม ควบคุม ก ากับดูแลการใช้ทรัพย์สิน

ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
Road Map ตามแผนปฏิบัติงานโดยเคร่งครัดเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงทีอยู่ในกรอบเวลา ตอบแทนด้วยการให้บ าเหน็จความชอบอบรมฝึกฝนเพิ่มทักษะให้มีความ
เช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบอยู่เสมอ 

ด้านการยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
สรุปได้ว่า ควรส่งเสริมและสร้างส านึกความศรัทธาต่อการปกครองของประเทศไทย      

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการใช้สิทธิเลือกต้ังทุกครั้ง   
รับฟังเสียงข้อคิดเห็นข้างมาก การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พิธีลงนามถวายพระพร และถวาย
สัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการท่ีดี บังคับใช้ระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด  สร้างความภาคภูมิใจ และ
ความจงรักภักดีท่ีไทยไม่เป็นทาสใคร เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ียอมสละเลือดเนื้อความสามารถ 
จนประเทศไทยเป็นเอกราชตราบเท่าทุกวันนี้ 

ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตนรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการ
โดยรวม  

สรุปได้ว่า ควรสนับสนุนให้มีการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ระเบียบวินัย และจรรยา
ข้าราชการอย่างเคร่งครัด ยกย่องข้าราชการท่ีมีความประพฤติอยู่ในธรรมนองคลองธรรม ด้วยการ
ประกาศเชิดชู ยกย่อง ให้รางวัล ประกาศเกียรติบัตร และน าผลการปฏิบัติจากความดีความชอบนี้



 
๒๓๗ 

 

มาร่วมพิจารณาในการเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ีประจ าปีเพื่อเป็นขวัญก าลังใจ นอกจากนั้นผู้บังคับบัญชา
ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติงานด้วย 

 
๒) วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Method) จากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง

ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยข้าราชการ ๓ กรม คือ ข้าราชการกรมการปกครอง
จ านวน ๒,๐๘๒ คน ข้าราชการกรมท่ีดิน ๒,๔๙๗ คน ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๓,๒๖๘ คน จ านวนตัวอย่าง ๗,๘๒๙ คน คิดเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ท้ังส้ิน ๔๐๐ ตัวอย่าง มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ๓๙๗ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด  

ตอนที่ ๑ แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลได้นี้คือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดองค์กร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร้อยละ ๔๐.๗ รองลงมาสังกัดกรมการปกครอง ร้อยละ ๓๔.๕ และ
สังกัดกรมท่ีดิน ร้อยละ ๒๔.๘ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๕๖.๒ และเพศชาย ร้อยละ ๔๓.๘ มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๔๙.๕ สูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๔๔.๕ และมีการศึกษาต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ ๖.๐ มีอายุระหว่าง ๔๖-๕๕ ปี ร้อยละ ๓๔.๓ อายุระหว่าง ๓๖-๔๕ ปี ร้อยละ 
๓๓.๐ อายุระหว่าง ๒๖-๓๕ ปี ร้อยละ ๒๓.๕ อายุ ๕๖ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๕.๗ และอายุไม่เกิน ๒๕ ปี 
ส่วนใหญ่รับผิดชอบสายงานด้านปฏิบัติการ ร้อยละ ๖๙.๐ รองลงมา รับผิดชอบสายงานด้านธุรการ 
ร้อยละ ๑๖.๘ และรับผิดชอบสายงานด้านอ านวยการ น้อยท่ีสุด ร้อยละ ๑๔.๒ ลักษณะต าแหน่งงาน 
อยู่ในระดับปฏิบัติการ ร้อยละ ๘๒.๕ อยู่ในระดับผู้บริหารระดับกลาง ร้อยละ ๑๖.๐ และอยู่ในระดับ
ผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ ๑.๕ มีระยะเวลาปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบัน ๑๑ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๓๔.๒ 
ระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง ๑-๒ ปี ร้อยละ ๑๘.๐ ระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง ๕-๖ ปี ร้อยละ 
๑๔.๓ มีระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง ๓-๔ ปี ร้อยละ ๑๔.๐ มีระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง ๙-๑๐ ปี 
ร้อยละ ๑๐.๕ และมีระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง ๗-๘ ปี ร้อยละ ๙.๐ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ระหว่าง ๒๕,๐๐๑-๓๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๓๖.๘ รายได้ต่ ากว่า ๒๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๓๕.๕ รายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง ๓๕,๐๐๑-๔๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๔.๐ รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
๔๕,๐๐๑-๕๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒.๗ รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง ๕๕,๐๐๑-๖๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ 
๐.๘ และมีรายได้ต้ังแต่ ๖๕,๐๐๑ บาท ร้อยละ ๐.๒ ตามล าดับ 

ตอนที่ ๒ ระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
พิจารณาในภาพรวมระดับการปฏิบัติการด้านประมวลจริยธรรม อยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็น
รายด้าน เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด    
มี ๒ ด้าน คือ ด้านการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และด้านการ
ละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ส่วนค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากมี ๘ ด้าน คือ 
ด้านการมุ่งผล สัมฤทธิ์ของงาน ด้านการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ีและยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็น
กลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นกลาง  ด้าน
การมีจิตส านึกท่ีดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว 



 
๒๓๘ 

 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของ
ข้าราชการโดยรวม ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
ด้านการเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ด้านการยึดมั่นใน
จริยธรรมและยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรมตามล าดับ 

จากการวิเคราะห์สามารถแสดงถึงรายละเอียดของตัวชี้วัดจริยธรรมเป็นรายด้านได้แก่  

๑) การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม พิจารณาราย
ข้อเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า อยู่ในระดับมาก คือข้อท่ี ๑ 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา ข้อท่ี ๕ การได้มาซึ่งค่าตอบแทนจากการด ารง
ต าแหน่งด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่หน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานภายนอก ข้อท่ี ๒ การทักท้วงการ
ตักเตือนการกระท าท่ีขัดประมวลจริยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง คือข้อท่ี ๔ การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไป
ด้วยความถูกต้องแม้จะขัดต่อความต้องการของผู้บังคับบัญชา และข้อท่ี ๓ การรายงานผู้ฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

๒) การมีจิตส านึกท่ีดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ีด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ พิจารณารายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การ
วิเคราะห์พบว่า อยู่ในระดับมาก คือข้อท่ี ๖ การอุทิศตนในการปฏิบัติงานหน้าท่ี ข้อท่ี ๑๑ การให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน โดยให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและ
ครบถ้วนเมื่อได้รับค าร้องขอด้วยความรอบคอบ เต็มก าลังความสามารถ รองลงมาคือข้อท่ี ๑๐ การ
แจ้งหัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน เมื่อมีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าท่ี และอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือข้อท่ี ๑๕ การละเว้นการกระท าท้ังปวงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีของตนหรือของข้าราชการอื่นตามล าดับ 

๓) การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน พิจารณารายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การ
วิเคราะห์พบว่า อยู่ในระดับมาก คือข้อท่ี ๑๘ การน าเวลาและทรัพยากรของทางราชการไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น รองลงมาคือข้อท่ี ๒๐ การใช้ต าแหน่งขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน้าท่ี และข้อท่ี ๒๑ การปฏิบัติหน้าท่ีโดยรวม ยึดประโยชน์ของทางราชการและ
ส่วนรวมเป็นส าคัญตามล าดับ 

๔) การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พิจารณารายข้อ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือข้อท่ี ๒๔ การได้
ประโยชน์จากการไม่เสนอการด าเนินการหรืออนุมัติโครงการ และข้อท่ี ๒๓ การใช้ต าแหน่งกระท า
การท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษเพราะความมีอคติ ข้อท่ี ๒๒ การเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทน
ตน หรือญาติของตนจากการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ี อยู่ในระดับมากตามล าดับ 

๕) การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา พิจารณาราย
ข้อเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือข้อท่ี 
๒๘ การยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ช่ือของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อถือครองสินทรัพย์ สิทธิ หรือ
ประโยชน์อื่นใด ข้อท่ี ๒๙ การใช้ช่ือบุคคลอื่นถือครองสินทรัพย์แทนเจ้าหน้าท่ี และข้อท่ี ๒๗ การใช้



 
๒๓๙ 

 

ช่องว่างทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น ส่วนท่ีอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือข้อท่ี ๓๑ การทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีได้รับค าร้องจากหน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างความไม่เป็นธรรม หรือเป็นภาระแก่ประชาชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ ข้อท่ี ๓๐ การด าเนินการของหัวหน้าส่วนราชการเมื่อทราบว่ามีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และข้อท่ี ๒๖ การทักท้วงค าส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
ข้อยุติทางกฎหมายตามล าดับ 

๖) การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วย
อัธยาศัยไมตรี และการไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัย
ไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นกลาง พิจารณารายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์
พบว่าอยู่ในระดับมาก คือข้อท่ี ๓๖ การให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อบุคคลผู้มาติดต่อ ข้อท่ี ๓๕ 
การบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีปราศ จากอคติ ข้อท่ี ๓๗ การ
วางตัวเป็นกลางทางการเมืองในหน่วยงานท่าน ข้อท่ี ๓๔ การด าเนินการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ีของ
ข้าราชการในหน่วยงานท่านกระทบถึงสิทธิเสรีภาพและเป็นภาระแก่บุคคลอื่น และ ข้อท่ี ๓๒ การ
หลีกเล่ียง ละเลย ในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือใช้อ านาจเกินกว่าท่ีมีอยู่ตามกฎหมายตามล าดับ 

๗) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า ท่ีอยู่ใน
ระดับมาก คือข้อท่ี ๔๑ การช้ีแจงเหตุผลอย่างครบถ้วนในกรณีเมื่อมีการร้องขอตามกฎหมายภายใน
เวลาก าหนด ข้อท่ี ๔๐ การช้ีแจงเหตุผลอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีมีการปฏิบัติงานกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพผู้อื่น และข้อท่ี ๓๙ การน าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
ตามล าดับ 

๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าจาก
มากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า อยู่ในระดับมาก คือข้อท่ี ๔๒ การปฏิบัติงานเต็มก าลัง
ความสามารถ ข้อท่ี ๔๔ การใช้ความรู้ความสามารถระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด ข้อท่ี ๔๓ การใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ท่ีทางราชการจัดให้ด้วย
ความคุ้มค่าและประหยัด และข้อท่ี ๔๕ การแสวงหาวิธีการแนวทางใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้นตามล าดับ 

๙) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คือข้อท่ี ๔๗ การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และข้อท่ี 
๔๖ การแสดงออกสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๑๐) การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการ
โดยรวม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์
การวิเคราะห์พบว่า อยู่ในระดับมาก คือข้อท่ี ๔๘ การไม่ละเมิดหลักศีลธรรม จารีต ประเพณี ข้อท่ี 
๕๕ การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด าเนินชีวิต ข้อท่ี ๕๖ การน าข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ท่ี
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้น และ ข้อท่ี ๔๙ การ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัยท าให้ลดการขัดแย้งได้ดีตามล าดับ 



 
๒๔๐ 

 

ระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
พิจารณาในภาพรวมระดับการปฏิบัติการด้านหลักพุทธธรรม อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ หลักพุทธธรรม ด้าน
โลกบาลธรรมได้แก่ หิริโอตตัปปะ และพิจารณาเปรียบเทียบในส่วนของ “หิริ”อยู่ในระดับมากกว่าใน
ส่วนของ “โอตตัปปะ” ส าหรับหลักพุทธธรรมท่ีรองลงมาคือ ด้านบุญกิริยาวัตถุ ๓ อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาในส่วนของ “ทาน” รองลงมาคือ “ศีล” และ “ภาวนา” ตามล าดับ 

จากการวิเคราะห์สามารถแสดงถึงรายละเอียดของตัวชี้วัดหลักพุทธธรรมเป็นรายด้านและ
แจงได้เป็นส่วนหรือเป็นหมวดดังนี้ ระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการกระทรวง 
มหาดไทย ด้านบุญกิริยาวัตถุ ๓ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาในส่วนของ “ทาน” พบว่า อยู่
ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ข้อท่ี ๕๘ การให้ทานเช่น การบริการด้วยความเต็มใจ 
กระตือรือร้น และเป็นมิตรท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นได้รับความนิยมชมชอบ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี รองลงมาคือข้อท่ี 
๖๒ การให้ทานแก่เพื่อนร่วมงานด้วยการถ่ายทอดวิชาความรู้  การช้ีแนะ และข้อมูลข่าวสารอย่าง
ถูกต้องไม่ปิดบัง ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจพัฒนาองค์กรเป็นอย่างดี  และข้อท่ี ๖๓ การให้ทานด้วย
การให้อภัย ไม่ถือเรื่องบาดหมางอาฆาตหรือแก้แค้น ท าให้องค์การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ตามล าดับ พิจารณาในส่วนของ “ศีล” พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ข้อท่ี 
๖๔ การมีศีลท าให้ผู้อยู่ร่วมกันท างานในหน่วยงานอย่างมีความสุข รองลงมาคือข้อท่ี ๖๗ การมีศีลท า
ให้ได้รับความศรัทธาเช่ือมั่นและไว้วางใจจากบุคคลรอบข้าง และข้อท่ี ๖๙ การมีศีลท าให้ภาพลักษณ์
โดยรวมของหน่วยงานดีขึ้น ตามล าดับ พิจารณาในส่วนของ “ภาวนา” พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ ข้อท่ี ๗๓. การเจริญภาวนาท าให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจต่อความยั่วยุ
ในทางท่ีผิด รองลงมาคือข้อท่ี ๗๐ การเจริญภาวนารู้เท่าทันท าให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
และข้อท่ี ๗๑ การเจริญภาวนาสามารถแก้ไขพฤติกรรมท่ีเคยกระท าผิดท านองคลองธรรมได้ 
ตามล าดับ        

ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ด้านโลกบาล
ธรรม คือ หิริโอตตัปปะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาในส่วนของ “หิริ” พบว่า ค่าเฉล่ียทุกข้อ
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ข้อท่ี ๗๘ การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติ
หน้าท่ีจากการที่ตนเองเป็นคนมีศีลธรรมคุณธรรม รองลงมาคือ ข้อท่ี ๗๔ การเกิดความละอายการท า
ช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ีจากการที่ได้รับการอบรมส่ังสอนจากครอบครัว ข้อท่ี ๗๖ การเกิดความละอาย
การท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ีจากการท่ีจากการท่ีตนเองกล้าหาญและเคยท าความดีท่ีผ่านมา ข้อท่ี 
๗๗ การเกิดความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี และข้อท่ี ๗๙ การเกิดความละอายการท าช่ัว
ในการปฏิบัติหน้าท่ีจากการท่ีเกิดความกลัวเสียช่ือเสียงสถาบัน ตามล าดับ พิจารณาในส่วนของ 
“โอตตัปปะ” พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ข้อท่ี ๘๒ การเกิดความกลัวบาป 
เนื่องจากกลัวโดนลงโทษทางวินัยและกฎหมายอาญาของบ้านเมือง รองลงมาคือ ข้อท่ี ๘๓ การเกิด
ความกลัวบาป เพราะเช่ือในเรื่องของกรรมโทษภัยในอบายภูมิ หรือได้รับการลงโทษจากส่ิงท่ีมองไม่
เห็น และข้อท่ี ๘๑ การเกิดความกลัวบาป เนื่องจากกลัวตนเอง คนรอบข้าง หรือกลัวสังคมติเตียน 
ตามล าดับ 
 



 
๒๔๑ 

 

เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ 
สรุปผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีส่งเสริมการ

พัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จากการสนทนากลุ่มสามารถแสดง
เป็นภาพรวมของหลักพุทธธรรมคือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ และโลกบาลธรรมคือ หิริโอตตัปปะ อีกท้ังการน า
หลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประเด็นได้
ดังนี้ 

๑) วิธีการเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัด
กระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 

สรุปได้ว่า ควรมีโครงการปฐมนิเทศข้าราชการท่ีเข้ามาใหม่ทุกคนให้รู้ถึงส่ิงท่ีถูกท่ีควร และ
จัดฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการทุกระดับ เพื่อสร้างความตระหนัก ต่ืนรู้ และปลูกฝังให้เป็นข้าราชการท่ี
มีคุณธรรมท่ีดี ละอายต่อการท าช่ัวกลัวผลของการกระท าบาป จัดให้มีการฟังธรรมโดยน าหลัก
หิริโอตตัปปะ คือ ความละอายช่ัวกลัวบาป มีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม จรรยา
ข้าราชการให้ข้าราชการเหล่านั้นในรูปแบบโครงการอย่างสม่ าเสมอ และควรมีการติดตามประเมินผล 
ยกย่องชมเชย ให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ ส าหรับผู้ท่ีมีความประพฤติและการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี ในขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรการลงโทษผู้ท่ีมีพฤติกรรมล่วงละเมิดจริยธรรมอย่างจริงจัง
เชิญผู้ได้รับเป็นข้าราชการท่ีมีความประพฤติดีเด่นบรรยายและปรากฏแก่เด็กเยาวชนท่ัว ๆ ไปท้ัง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในสถานท่ีหรือจังหวัดท่ีข้าราชการได้สังกัดอยู่ 

..๒) วิธีการเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีจิตส านึกท่ีดี และความส านึก
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

สรุปได้ว่า เพื่อให้ข้าราชการมีจิตส านึกรับผิดชอบในหน้าท่ี ควรมีการจัดโครงการอบรมจิต
ภาวนา การส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติธรรม การฝึกท าสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบเสงี่ยมนุ่มนวลควรแก่งาน
ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณธรรมคือ ทาน ศีล หิริ โอตตัปปะจะตามมา มีการจัดฟังเทศนาธรรมและสอดแทรก
หลักทศพิธราชธรรมท่ีเสมือนบุญกิริยาวัตถุ ๓ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
ทรงประพฤติปฏิบัติ เป็นส่ิงท่ีข้าราชการพึงน้อมยึดถือเป็นแบบอย่าง จัดอบรมให้มีการฝึกปฏิบัติธรรม
และฟังเทศนาธรรมบ่อย ๆ ปลูกฝังหลักการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมด้วยการเจริญภาวนา จัดให้มีการจิตภาวนา ปลุกจิตส านึกให้รู้คุณค่า
ชีวิตโดยเฉพาะต้องให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้น าปฏิบัติก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี 

๓) วิธีการเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่ง
หน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

สรุปได้ว่า ควรจัดให้มีโครงการรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกในการท าหน้าท่ีซึ่งหมายถึงความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและตนเอง ต้องมีการช้ีชัดเน้นบทลงโทษให้เข้มแข็งเด็ดขาด ส่งเสริมให้
มีกิจกรรมด้านศีลธรรมคุณธรรม ในขณะเดียวกันเรื่องส่วนตัวต้องแยกให้ออก ไม่ควรน าเรื่องส่วนตัว
มาปะปนกับงานราชการเพราะจะเป็นการก้าวก่ายกัน จัดอบรมหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ ๓ เน้นให้มี
การฝึกอบรมและมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ รับรองและเสนอไปแผนของชาติให้การพัฒนาบุคลากร
และควรบรรจุไว้วาระการบรรจุระเบียบข้าราชการท่ีต้องปฏิบัติ เพื่อมุ่งผลต่อสวนรวมคือ บ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุขต่อประชาชน   



 
๒๔๒ 

 

๔) วิธีการเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย ละเว้นจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

สรุปได้ว่า ควรมีโครงการอบรมและก ากับดูแลการใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างานของ
ข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมให้มีการอบรมจิตภาวนาให้เกิดความละอายช่ัวกลัวบาป 
ผู้บริหารต้องสอดส่องดูแลความประพฤติให้ปฏิบัติงานอยู่ในครรลองธรรม ให้ความช่วยเหลือเมื่อถูก
ร้องขอจากผู้ใต้บังคับบัญชาในส่ิงท่ีถูกควร และส่งเสริมให้มีการส ารวมรักษาศีลปฏิบัติธรรม 

.๕) วิธีการเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

สรุปได้ว่า จัดโครงการอบรมพัฒนาจิตด้วยการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม เพิ่มเติมความรู้
หลักธรรมควบคู่กับมาตรการลงโทษท่ีจริงจังกับข้าราชการท่ีฝุาฝืนกฎหมาย รัฐธรรมนูญ เพราะถือว่า
การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญคือหลักปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นหน้าท่ีของข้าราชการ
จะต้องปฏิบัติ จัดการฝึกอบรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ๗ วัน ๗ คืน เพื่อให้ตระหนักอยู่ในคุณธรรมและ
จริยธรรมเสมอ 

๖) วิธีการเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม
เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

สรุป จัดโครงการอบรมปลูกฝังให้ข้าราชการละอายช่ัวกลัวบาป รู้ถึงโทษและประโยชน์
ของการวางตนเป็นกลางทางการเมือง การให้บริการประชาชน และหลีกเล่ียงจากความล าเอียงเพราะ
ความรัก เพราะความชัง เพราะความไม่รู้ และเพราะความกลัว 

๗) วิธีการเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 

สรุป จัดโครงการฝึกอบรมศีลธรรม และการพัฒนาจิตให้เกิดความเกรงกลัวต่อผลของ
กรรมควบคู่กับการก าหนดบทลงโทษข้าราชการผู้ปฏิบัติละเมิดหรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการตามข้ันตอนกฎหมาย  

๘. วิธีการเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
สรุปได้ว่า จัดโครงการจิตภาวนาเพื่อให้เกิดความรู้ท่ัวพร้อมในการพัฒนาตนให้มีศักยภาพ

แล้วการปฏิบัติหน้าท่ีก็จะมีผลงานท่ีดี ต้องยกย่องคนท่ีปฏิบัติดีมีศีลธรรม มีการชมเชย การประกาศ
เกียรติคุณ การให้รางวัล การดูแลติดตามผลงานของผู้บังคับบัญชา ปลูกฝังอุดมการณ์การท างานให้แก่
ข้าราชการ ควรให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคุณธรรมทุกๆ สามเดือน หรือมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์  

๙) วิธีการเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

สรุปได้ว่า จัดโครงการเทิดพระเกียรติเมื่อมีกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนาท่ีพระองค์
ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างในการครองธรรม ถือศีลปฏิบัติธรรมปลุก
จิตส านึกใหข้้าราชการตระหนักว่าตนเป็นข้าของแผ่นดิน คือประชาชนในวันส าคัญทางศาสนา และวัน
ส าคัญของพระราชวงศ์ ต้องยึดมั่นในรัฐธรรมนูญ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น



 
๒๔๓ 

 

ประมุข มีการฝึกอบรมให้ความรู้และประเมินความรู้ ในหน้าท่ีภาระรับผิดชอบ ในบทบาทท่ีควรปฏิบัติ
ตามพระบรมราโชวาทหรือหลักธรรมอันดีงามขององค์กรและประเทศชาติ 

๑๐) วิธีการเพื่อให้ข้าราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารง
ตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม 

สรุป ควรจัดโครงการหรือมีกฎหมายให้มีการจัดการอบรมฝึกด้านคุณธรรมแก่ข้าราชการ
ประจ าปี และมีบทให้คุณและโทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามศีลธรรมหรือโครงการพัฒนาบุคลกร  โครงการ
ปฏิบัติธรรม จิตภาวนา เพื่อปลูกฝังและพัฒนาจิตส านึกในค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในความ
ยุติธรรม วินัย รักเกียรติและศักด์ิศรี ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา จัดการฝึกอบรมเข้าค่ายปฏิบัติ
ธรรม ๗ วัน ๗ คืน เพื่อให้ตระหนักอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมเสมอ  

 
๕.๑.๒ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
ผลจากการท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบ

จริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ท าให้ทราบองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาจริยธรรมให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะท าให้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ให้ความส าคัญ
และตระหนักในเรื่องจริยธรรมมากขึ้น จะเป็นภูมิคุ้มกันการประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม
โดยน าหลักพุทธธรรมคือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ และหิริโอตตัปปะ บูรณาการร่วมกับประมวลจริยธรรม 
เป็นการส่งเสริมให้องค์กรเข้มแข็งขึ้นและเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีโดยรวมแก่กระทรวงมหาดไทย โดย
รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ คือ รูปแบบ “SGDBD MODEL” ซึ่งจะเป็นตัวแบบท่ีส าคัญต่อการพัฒนา
จริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้คือ 

หิริ S=Shame (Moral Shame) เป็นความละอายต่อการท าช่ัว หรือไม่เดินทางไปสู่ความ
เส่ือม ข้าราชการต้องเคารพศักด์ิศรีของตนเองท่ีได้รับการอบรมส่ังสอนจากครอบครัวและ
สถาบันการศึกษา การประพฤติดีปฏิบัติชอบในหน้าท่ีการงานท่ีส่ังสมไว้ตลอดช่วงอายุงานเป็นส่ิง
ช้ีให้เห็นว่าการท าส่ิงไม่ดีเป็นส่ิงท่ีท ายากแม้แต่จะคิดเพราะสติระลึกได้และมีความละอายช่ัว ไม่เรียก 
รับ หรือยอมจะรับซึ่งเงินทองของขวัญแก่ตนหรือญาติของตนจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการด ารง
ต าแหน่งนั้น การได้มาซึ่งประโยชน์จากการไม่เสนอ ไม่ด าเนินการ  หรืออนุมัติโครงการ หรือการใช้
ต าแหน่งเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษด้วยอคติท้ังต่อบุคคลอื่น อยู่บนหลักของความพอเพียงท้ังในชีวิตการ
ด าเนินงานและชีวิตครอบครัว ตระหนักในบาปบุญคุณโทษและผลของกรรมซึ่งจะเป็นเครื่องก ากับ
ดูแลจิตใจได้รับความสงบสุข  

ทาน G=Give (Merit Acquired by Giving) เป็นการให้ท่ีไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน ในรูป
ของวัตถุส่ิงของ ค าแนะน า ค าส่ังสอนท่ีดี เป็นการอนุเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อน เป็นพื้นฐานท่ีส่ัง
สมในการให้ท่ีช าระจิตใจไม่ให้เกิดความโลภอยากได้ของผู้อื่น เป็นการขัดเกลาพฤติกรรมไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งแย่งชิงเบียดเบียนกัน และยังเป็นเครื่องช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจระหว่างกัน เมื่อมีจิตใจเป็น
ผู้ให้ก็จะไม่น าเวลาและทรัพยากรของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่กระท าการใดท่ีเกิด
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช้ดุลพินิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น
ให้เป็นคุณเป็นโทษเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ การไม่ถือโทษอาฆาตพยาบาทด้วยการให้อภัยทานท า
ให้องค์กรเกิดความสงบสุขและการประสานงานร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดความเจริญยิ่งขึ้น 



 
๒๔๔ 

 

โอตตัปปะ D=Dread (Moral Dread) ความเกรงกลัวต่อบาป เป็นส่ิงส าคัญของนัก
ปกครองท่ีใช้ควบคุมจิตใจให้ด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างมีความสุข การปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยไม่เกรงกลัวต่อผลของการท าผิด บุคคลนั้นสามารถความเสียหายให้แก่ตนเองและผู้คนใน
สังคมได้ตลอดเวลา การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ค านึงถึงศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ การหลีกเล่ียงละเลย 
ใช้อ านาจเกิดกว่ากฎหมายก าหนด การด าเนินการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ีส่งผลกระทบสิทธิและเป็น
ภาระของผู้อื่น การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่พวกพ้องให้ความเสมอภาคและเป็น
ธรรมต่อบุคคลผู้มาติดต่อหรือร้องขอโดยปราศจากผลประโยชน์ ตระหนักกลัวผลกรรมท่ีตนเองกระท า 
จะส่งผลความทุกข์ท่ีเกิดจากการลงโทษทางสังคม ทางกฎหมาย และโทษภัยในอบายภูมิ หรือได้รับ
การลงโทษจากส่ิงท่ีมองไม่เห็น 

ศีล B=Behavior (Moral Behavior) เป็นความปกติ เป็นข้อปฏิบัติ เป็นกรอบท่ีคอย
ควบคุมความประพฤติทางกายวาจาให้อยู่ในความดีงาม ไม่เบียดเบียนท้ังตนเองและผู้อื่น เป็นเครื่อง
เตือนสติให้งดเว้นการกระท าช่ัว หรือการไม่ปฏิบัติขัดแย้งต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วัฒนธรรม 
องค์การหรือจริยธรรมท่ีดีงาม การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีถูกต้องแม้จะขัดต่อความต้องการของผู้บังคับบัญชา 
กล้าให้ค าทักท้วงตักเตือนรายงานผู้ฝุายืนท่ีกระท าขัดต่อประมวลจริยธรรม ผู้มีศีลจึงง่ายท่ีจะไม่ท าการ
ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ โดยใช้ช่องว่างทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบแสวงหา
ประโยชน์เพื่อตนเอง เปิดเผยให้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องไม่บิดเบือนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนและ
พวกพ้องจนกระทบถึงสิทธิเสรีภาพผู้อื่น การยุติการกระท าท่ีช่ือของตนเองและเจ้าหน้าท่ีผู้อื่นในการ
ถือครองสิทธิหรือสินทรัพย์ประโยชน์อื่นใดเพื่อปกปิดสินทรัพย์ตนเอง อีกท้ังไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่
หน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งด้วย 

ภาวนา D=Development (Mental Development) เป็นการปรับปรุง การท าให้ดีขึ้น
เจริญขึน้ด้วยการพัฒนาตนเองและระบบงานให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงเพื่อให้บริการประชาชนด้วย
ความรวดเร็วถูกต้อง รอบคอบ เต็มก าลังความสามารถ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ทาง
ราชการด้วยความประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ใช้ดุลพินิจเหมาะสมปราศจากอคติส่วนตน การ
ให้ความร่วมมือ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ก่อให้เกิดการประสานงานและประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม การเอาใจ
ใส่ดูแลแนะน าของผู้บังคับบัญชาให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความเมตตาจะช่วยแก้ไข
ปัญหาข้าราชการให้หมดไป ศึกษาแสวงหาวิธีการแนวใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ
มากขึ้น มีความมั่นคงต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการสร้างความรู้ความศรัทธาท้ังในองค์กรและประชาชนเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีโดยรวมของข้าราชการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
๒๔๕ 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
ผลจากการวิเคราะห์จริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย สามารถอภิปราย

ผลการวิจัยเป็นรายด้านได้ดังนี้  
๑) การยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม อยู่ในระดับ

มาก โดยเฉพาะการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา อภิปรายได้ว่า ข้าราชการท่ี
ปฏิบัติงานในระดับกรมจะเป็นผู้ควบคุมก ากับดูแลนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ความ
เข้าใจในการน าไปปฏิบัติด้วยโครงการฝึกฝนอบรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมและให้ข้าราชการประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ถ้าข้าราชการผู้ใดละเมิดหรือฝุาฝืนก็จะต้อง
ได้รับการลงโทษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตวงเพชร สมศรี เรื่อง “วิธีการพัฒนาจริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ” ท่ีพบว่า วิธีการพัฒนาจริยธรรมของต ารวจด้วยการสนับสนุนให้
ด าเนินคดีและลงโทษข้าราชการท่ีประพฤติมิชอบตามบทบัญญัติของกฎหมายจากการละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบด้วยการลงโทษอย่างเข้มงวด จะช่วยให้ลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นและเกิดผลเป็นความสุจริต๑  
ข้าราชการท่ีดีต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการได้มาซึ่งค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งด้วยการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่หน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานภายนอก ในส่วนของการรายงานผู้ฝุาฝืนประมวล
จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ต้องสร้างความกล้าท่ีจะยืนหยัดในความถูกต้องด้วยการว่ากล่าวตักเตือน
เมื่อพบเห็นการละเมิดหรือกระท าผิดจริยธรรมต้องกล้าท่ีจะท าการทักท้วง หรือรายงานผู้ฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความถูกต้องแม้จะ
ขัดต่อความต้องการของผู้บังคับบัญชา ไม่คิดว่าคนท่ีท าความผิดเป็นเด็กใกล้ชิดเจ้านายท่ีอาจให้คุณให้
โทษภายหลัง หรือถ้ารายงานแล้วอาจเป็นศัตรูทั้งเจ้านายและเพื่อนร่วมงานผู้นั้น การปลูกจิตส านึกให้
กล้ายืนหยัดในความถูกต้องจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้บริหารต้องสนับสนุน 

หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท า
ในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ในหมวดของ “ศีล” ดังนี้คือ 

๑. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการท่ีเข้ามาใหม่ทุกคนให้รู้ถึงส่ิงท่ีควรประพฤติปฏิบัติ
ในศีลธรรมคุณธรรม  

๒.  โครงการพัฒนาจิตใจข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
สม่ าเสมอเช่น การถือศีล ๕ ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม  

๓. โครงการติดตามและประเมินผล ส่งเสริมผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี และลงโทษผู้
ละเมิดจริยธรรมอย่างจริงจัง  

๔. โครงการสร้างเสริมคนดีของสังคม ด้วยการสนับสนุนให้ข้าราชการท่ีได้รับการยก
ย่องเป็นแบบอย่างท่ีดีนั้น ได้เป็นผู้สาธิตหรือบรรยายท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกเช่น 
สถานศึกษาในแต่ละพื้นท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นสังกัดอยู่  

 
 

                                                             
๑ ตวงเพชร สมศรี, วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ, วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 



 
๒๔๖ 

 

๒) การมีจิตส านึกท่ีดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ีด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า กระทรวงมหาดไทยมีการ
จัดต้ังศูนย์ต่อต้านการทุจริตและขับเคล่ือนอย่างเข้มข้นด้วยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริม
มาตรการปูองกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้าราชการและประชาชน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีก้าว
ก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีผู้อื่น การส่ังการมอบหมายงานก็ให้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
แสดงความชัดเจนและอ านาจขอบเขตของความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยจิตสาธารณะ เสียสละ 
การอุทิศตนในการปฏิบัติงานหน้าท่ี อบรมให้ตระหนักในคุณธรรม โดยเฉพาะข้าราชการบรรจุใหม่ว่า
ควรปฏิบัติอย่างไร โดยให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและปรามเพื่อให้รู้ถึงผลกรรมจากการ
คอรัปช่ัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน์ พฤนท์พิตรทาน วิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบและ
วิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม” พบว่า วิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีได้ผลมากท่ีสุดคือ วิธีการฝึกอบรมที่มีการจัดเนื้อหาวิชาเป็นหัวข้อเสริมในหลักสูตร และข้อคุณธรรม
ท่ีส าคัญและมุ่งพัฒนามากท่ีสุดคือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความส านึกในหน้าท่ี ความสามัคคี 
ความเสียสละ และความสุจริตในหน้าท่ี๒ ข้าราชการต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน โดยให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและครบถ้วนเมื่อได้รับค าร้องขอ ด้วย
ความรอบคอบ เต็มก าลังความสามารถ ท าการแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลันเมื่อมีการแก้ไข
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าท่ี และต้องละเว้นการกระท าท้ังปวงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ต าแหน่งหน้าท่ีของตนหรือของข้าราชการอื่นด้วย 

หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการมีจิตส านึกท่ีดีและความส านึก
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ คือ บุญ
กิริยาวัตถุ ๓ ในหมวดของ “ภาวนา” ดังนี้คือ  

๑. โครงการปฏิบัติธรรม การท าสมาธิให้จิตสงบ สมควรแก่การท างาน  
๒. การจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังเทศนาธรรม หรือนิมนต์พระเข้ามาในหน่วยงาน        

ตักบาตรท าบุญ ทุกวันพระต้นเดือนหรือปลายเดือน  
๓. โครงการอบรม เพื่อพัฒนาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหาร

จัดการภาครัฐท่ีดี ด้วยหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ ๓  
๔. โครงการจิตภาวนา สร้างจิตส านึกให้รู้คุณค่าชีวิตในระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อการ

เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

๓) การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า กรมต่าง ๆ ท่ีสังกัดส่วนกลาง
ของกระทรวงมหาดไทย การปฏิบัติหน้าท่ีส่วนใหญ่ได้ได้บริการประชาชนโดยตรงดังนั้นจึงไม่ได้มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนในด้านการให้บริการ ทุกกรมมีการอบรมข้าราชการ  พนักงาน ในทุกระดับ 
กระตุ้นจิตส านึกด้วยหลักธรรมให้ละอายต่อการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวเช่นรถยนต์ 
                                                             

๒ ธัญญารัตน์ พฤนท์พิตรทาน, การศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม, งานวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๒), หน้า จ-ฉ 
. 



 
๒๔๗ 

 

หรือการเบียดบังเวลาราชการเช่น การใช้คอมพิวเตอร์ท่ีไม่เกี่ยวกับหน้าท่ีการปฏิบัติงานซึ่งขณะนี้
กรมการปกครองออกหนังสือด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังข้าราชการในสังกัดห้ามใช้คอมพิวเตอร์หรือ
เครื่องมือส่ือสารของราชการเล่นเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือส่งอีเมล์ส่วนตัว เพราะก่อให้เกิดข้อร้องเรีย นใน
พฤติกรรมไม่เหมาะสมจากการส่งข้อความหรือรูปภาพท่ีเข้าข่ายผิดอาญา หรือเกิดความเสียหายต่อ
ผู้อื่นและอาจเข้าข่ายผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
ข้าราชการผู้ใดฝุาฝืนมีความผิดและให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาอีกด้วย ผู้บังคับบัญชา
ต้องพยายามท าความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะมีความแตกต่างจากท่ีมาของโอกาส
ทางการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว การอบรม ทัศนคติ ต้องท าการปรับเปล่ียน ให้
ความดูแลช่วยเหลือท้ังผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชน สร้างความตระหนั กถึง
ผลกระทบต่อการน าทรัพย์สินและเวลาของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน มุ่งท่ีประโยชน์
ส่วนรวมด้วยการท างานเป็นทีม งานทุกงานสามารถท าแทนกันได้จากการอบรมพัฒนาให้ความรู้     
ในกระบวนการขั้นตอนการท างาน การวินิจฉัยส่ังการยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด   
ต้องมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรติ บุญเจือ และสันตินาถ บุญเจือ๓ เรื่อง 
ปัญหาและแนวทางแก้เกี่ยวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (รวมศีลธรรม) พบว่า การปลุกจิตส านึก
จนเริ่มรู้สึกมีความสุขและสนุกกับการท าดีจะต้องท าทะนุบ ารุงให้ยั่งยืนเรียกว่าเป็นการอบรมบ่มนิสัย 
ต้องท าในลักษณะเครือข่ายท่ีมีผู้รับผิดชอบให้ดูแลกัน และพัฒนาการอบรมบ่มนิสัยอย่างไม่หยุดยั้ง 
ต้องมีคนคอยค้นหาวิธีการมาปลูกจิตส านึกเสมอในการดูแล สร้างสรรค์ การปรับตัว การร่วมมือ
แสวงหาขั้นตอนการพัฒนาเพื่อเสริมวิธีการต่างอยู่ตลอดเวลา 

หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่ง
หน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
ในหมวดของ “ทาน” ดังนี้คือ  

๑. โครงการรณรงค์ปลุกจิตส านึกพัฒนาสังคมด้วยการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เช่น
ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาสู่แหล่งน้ าหรือเขตอภัยทาน ท าความสะอาดวัด สถานท่ีปฏิบัติงานราชการ หรือชุมชน
รอบสถานท่ีท างาน  

๒. กิจกรรมส่งเสริมด้านศีลธรรมคุณธรรม เช่น ให้บุตรหลานข้าราชการท่ีสังกัดกระทรวง 
มหาดไทยศึกษาหลักธรรม ให้รางวัลเด็กผู้มีผลการเรียนดีความประพฤติดี  

๓.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มีการทดสอบเพื่อให้
ข้าราชการเข้าใจต่อการน าไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล สอดแทรกด้วยหลักพุทธธรรมบุญกิริยาวัตถุ ๓ ทาน 
ศีล ภาวนา เพื่อปลูกจิตให้เป็นผู้เสียสละ เช่ือผลแห่งกรรม  
 

 
 

                                                             
๓ กีรติ บุญเจือ และ สันตินาถ บุญเจือ, ปัญหาและทางแก้เกี่ยวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (รวม

ศีลธรรม) ในประเทศไทย : จากมุมมองของแซมมวลฮันทิงทัน, งานวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร , ๒๕๕๕, บทคัดย่อ. 



 
๒๔๘ 

 

๔) การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
อภิปรายได้ว่า การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบในด้านจริยธรรมท่ีเกี่ยวกับการได้
ประโยชน์จากการไม่เสนอการด าเนินการหรืออนุมัติโครงการ  เนื่องจากหน่วยงานส่วนกลางไม่ได้รับ
หรือใช้จ่ายงบประมาณจ านวนมากโอกาสให้เกิดการทุจริตจึงมีน้อย เพราะไม่ได้ใกล้ชิดให้บริการ
ประชาชน พ่อค้า ผู้มีอิทธิพลเหมือนกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นท่ีต้ังงบประมาณ
เบิกจ่ายประจ าปีเพื่อน าไปบริหารพื้นท่ีเป็นจ านวนเงินก้อนโต ก่อให้เกิดการฉกฉวยช่องว่างทาง
กฎหมายและคอยหาโอกาสทุจริตเงินงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง การฮั้วประมูล การตรวจรับ
งาน ท่ีเต็มไปด้วยการต่อรองผลประโยชน์ร่วมกัน ผลการวิจัยในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้
ต าแหน่งหน้าท่ี หรือการเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน หรือญาติของตนจากการด ารง
ต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ี จึงมีน้อยส าหรับข้าราชการส่วนกลาง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาบ้างใน
พฤติกรรมส่วนตนไม่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ทางสังกัดจึงอบรมปลุกจิตส านึกจัดโครงการและ
กิจกรรมสร้างความตระหนักในความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด ารงชีพมี
เหตุผลในการใช้จ่าย ลดความฟุูงเฟื้อฟุุมเฟือยแต่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปฏิบัติหน้าท่ีเข้มงวดต่อการ
ปราบปรามอบายมุขหรือส่ิงเสพติด ช้ีให้เห็นบาปบุญคุณโทษจากการทุจริตโดยน าตัวอย่างของผู้ท่ี
ได้รับผลของการกระท ามาเป็นตัวอย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจน สร้างส านึก รับผิดชอบด้วยการลาออก
จาต าแหน่งเมื่อมีการปฏิบัติหน้าท่ีทุจริตคอร์รัปช่ันหรือการปฏิบัติงานท่ีบกพร่องผิดพลาดจริยธรรมท่ีดี
งามอย่างร้ายแรง ไม่ยึดติดต่อพวกพ้องหรือล าเอียงด้วยความรัก   ความชัง พัฒนาตนเองและปรับปรุง
งานให้มีประสิทธิภาพ ลดการขัดแย้งด้วยหลักธรรมท่ีจะก่อให้เกิดการประสานงานและความผูกพัน
ด้วยการเข้าใจและเข้าถึงทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยนนท์ นิลพัฒน์ เรื่อง จริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา 
พบว่า แนวทางการพัฒนาจริยธรรมในการบริหารคือหน่วยงานต้นสังกัดหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องควรให้
การสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง๔ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ตวงเพชร สมศรี เรื่อง วิธีการพัฒนา
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงบูรณาการ พบว่า การสนับสนุนให้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ปัญหาท่ีพบคือ นโยบายบริหารงานของผู้บังคับบัญชาเป็นไปตาม
สภาพท้องท่ี การน าหลักสันโดษท่ีพอใจในส่ิงท่ีมีอยู่มาใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าท่ีท าให้เห็น
คุณค่าของความเป็นอยู่ที่พอเพียงท าให้รู้จักตนไม่เกิดความฟุูงเฟูอเกินตัว๕ 

หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ี
มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม คือ โลกบาลธรรม ในหมวดของ “หิริ” ดังนี้คือ  
                                                             

๔ ชัยนนท์ นิลพัฒน์, จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา, ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๕), หน้า ง. 

๕ ตวงเพชร สมศรี, วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 



 
๒๔๙ 

 

๑. โครงการอบรมจิต ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังกฎ
แห่งกรรม ให้รู้จักหลักการปฏิบัติท่ีเข้าถึงได้ง่ายต่อหลักการละอายช่ัวกลัวบาป หรือหิริโอตตัปปะ  

๒. จัดให้มีห้องหรือบริเวณในการสวดมนต์ ท าสมาธิ ในกรมหรือสถานท่ีเหมาะสม 
 
๕) การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด อภิปรายได้ว่า ข้าราชการทุกคนตระหนักรู้ถึงขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพท่ีจะกระทบต่อ
ผู้อื่นและสังคม ขอบเขตของอ านาจหรือผลประโยชน์ท่ีกฎหมายคุ้มครอง ข้าราชการควรปฏิบัติหน้าท่ี
ตอบแทนแผ่นดินให้มากเช่นกันเพราะสิทธิกับหน้าท่ีด าเนินควบคู่ไปด้วยกันเสมอ ซึ่งประมวล
จริยธรรมเน้นให้ความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะการไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ช่ือของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อถือครองสินทรัพย์ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด หรือการใช้ช่ือบุคคลอื่นถือ
ครองสินทรัพย์แทนเจ้าหน้าท่ี ซึ่งเป็นการกระท าท่ีเข้าข่ายลักษณะการกระท าความผิดฐานตัวแทน  
อ าพรางเช่น การซื้อ การขาย เช่า ให้เช่า การโอน รับโอน หรือครอบครองทรัพย์สินโดยเจตนาเป็น
ตัวแทนอ าพราง หรือกระท าด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออ าพรางสิทธิท่ีแท้จริงการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินหรือสิทธิใดๆ แทนคนอื่นต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น ข้าราชการทุกคน
จึงมีความย าเกรงโดยเฉพาะถ้าใช้ช่ือถือครองให้กับผู้อื่นท่ีมีความประพฤติมิชอบในการค้ามนุษย์ ยา
เสพติด ส่ิงผิดกฎหมายร้ายแรงท่ีเข้าประเด็นของการฟอกเงิน เจ้าหน้าท่ีหรือข้าราชการผู้นั้นก็ต้อง
รับผิดชอบในฐานะสมรู้ร่วมคิดหรือเทียบเท่ากับเจ้าของเรื่องซึ่งอาจถูกด าเนินคดีฟูองร้องก่อให้เกิด
ความยุ่งยาก เส่ือมเสียช่ือเสียง และอาจถึงโดนคดีอาญาขั้นริบทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งมีตัวอย่าง
ให้เห็นอยู่หลายคดีจากข้าราชการผู้ประพฤติมิชอบหลังจากหมดอ านาจหน้าท่ีและได้รับผลของการ
กระท าอย่างหนัก ข้าราชการทุกคนจึงไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น หน่วยงานต้องอบรมความรู้มีการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
เพื่อสร้างความเป็นธรรม ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนท่ีจะดูแลอ านวยความสะดวกในความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการ ไม่ท าการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อมีการทักท้วงค าส่ังท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายก็หาทางออกด้วยการเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาข้อยุติทางกฎหมาย สอดคล้องกับ 
เสน่ห์ จุ้ยโต ท่ีกล่าวว่าหน่วยงานต้องปลอดการทุจริต การท าผิดวินัย และการไม่กระท าผิดมาตรฐาน
วิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ การไม่ท าให้หน่วยงานเสียหาย การท าลาย หรือละเมิดจริยธรรม ธรรม
ปฏิบัติ และกฎหมาย จากพฤติกรรมท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติมากหรือน้อยกว่าหรือไม่ดีเท่า
กฎหมายก าหนดและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย๖ 

หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ในหมวดของ “ศีล” ดังนี้คือ  

๑. จัดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ๗ วัน ๗ คืน สอดแทรกหลักธรรมผลแห่งกรรม 
ท่ีจะได้รับจากการละเมิดจริยธรรม และผลดีท่ีได้จากการปฏิบัติธรรมและในการยึดมั่นในศีล 

                                                             
๖ เสน่ห์ จุ้ยโต และ กิติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, ตัวแบบธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่

ความเป็นเลิศ, งานวิจัย, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕), หน้า ๑๒. 



 
๒๕๐ 

 

 ๒. โครงการสนับสนุนผู้ได้รับเกียรติบุคคลดีเด่นให้ความรู้ในการปฏิบัติตนท่ีดีกับ
นักเรียนท่ีศึกษาอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานท่ีท างาน 

 
๖) การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วย

อัธยาศัยไมตรี และการไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการมี
สิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นแต่ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อการ
บริการประชาชนหรือการบริการสาธารณะ  แม้จะไม่สามารถบังคับความคิดเห็นของคนในการ
วิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมือง การกระท าของรัฐบาล หรือการโจมตีความบกพร่องท่ีฝุายตนไม่ชอบ  
หรือสนับสนุนอีกฝุายหนึ่งท่ีตนชอบ ต้องอบรมให้ความรู้ถึงผลเสียท่ีจะเกิดความขัดแย้งในองค์การและ
ประชาชน ท าให้ยากต่อการประสานงานและการท างานก็ไม่มีประสิทธิภาพในองค์รวม การแสดง
ความคิดเห็นสามารถท าได้ถ้าอยู่บนหลักของเหตุผลและความถูกต้องโดยปราศจากอคติจากการแอบ
แฝงการเมืองเพื่อหาผลประโยชน์จากความก้าวหน้าทางต าแหน่งงานหรืออามิสสินจ้าง จัดอบรมให้
ความรู้และทดสอบความเข้าใจประมวลจริยธรรมท่ีข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติตามระเบียบวินัย ให้
ความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองอย่างถูกต้อง พฤติกรรมใดท่ีควรละเว้นเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจาก
การเลือกข้าง   การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อบุคคลผู้มาติดต่อ การบริการ
และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีปราศจากอคติด้วยความเต็มใจท่ีแสดงให้
เห็นถึงความช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี ไม่หลีกเล่ียง ละเลย ในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือใช้อ านาจเกินกว่าท่ีมี
อยู่ตามกฎหมาย ผู้บังคับบัญชาต้องรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของเสียงส่วนใหญ่ในการมี
ส่วนร่วมการปฏิบัติ สนับสนุนให้แสดงออกและการใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  จัดอบรม
ปลูกฝังให้ข้าราชการละอายช่ัวกลัวบาป รู้ถึงโทษและประโยชน์ของการวางตนเป็นกลางทางการเมือง 
การให้ บริการประชาชน และหลีกเล่ียงจากความล าเอียงเพราะความรัก ความชัง ความไม่รู้ และ
ความกลัว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตวงเพชร สมศรี ท่ีสนับสนุนให้น าหลักอคติ ๔ มาใช้เพราะจะท า
ให้บังเกิดผลการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปด้วยความเท่ียงตรงและยุติธรรม๗ 

หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม  
เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรี และการไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
คือ โลกบาลธรรม ในหมวดของ “โอตตัปปะ” ดังนี้คือ  

๑. จัดโครงการอบรมพัฒนาจิตใจให้เกรงกลัวต่อผลของการท าความช่ัว หรือ
โอตตัปปะ การให้ร้ายนักการเมือง หรือพรรคการเมืองท่ีตนไม่ชอบ และการสนับสนุนนักการเมืองท่ีไม่
มีความเกรงกลัวต่อการท าช่ัว ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม จะต้องได้รับผลกรรมท่ีข้าราชการผู้นั้นกระท า
แน่นอน 

๒. จัดกิจกรรมการสวดมนต์ ท าวัตรเช้าเย็น ในสถาน ท่ีท างานเพื่อย้ าเตือนให้
ประพฤติตัวกลัวผลแห่งกรรมช่ัว  

                                                             
๗ ตวงเพชร สมศรี, วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ, วิทยานิพนธ์ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 



 
๒๕๑ 

 

๓. โครงการให้ความรู้ทางด้านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ บทลงโทษ
และตัวอย่างของการท าผิด  

๔.กิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไปและในสถานศึกษาอย่างถูกต้องหลักธรรม 
ไม่ทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

 
๗) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง

เคร่งครัด อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เพราะข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งมี
บทบัญญัติชัดเจนในการให้ข้อมูลอยู่แล้ว ท่ีก าหนดถึงสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการ สิทธิ
การร้องเรียนของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลได้หรือไม่ จึงต้องสามารถอธิบายท าความเข้าใจให้เกิด
ความไว้วางใจกันเพื่อลดปัญหา ความขัดแย้ง ต้องให้ข้อมูลโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงท่ีเป็นข้อมูล
ภายในหรือข้อมูลสาธารณะ เจ้าหน้าท่ีต้องไม่น าค าส่ังการออกตรวจค้นไปแจ้งผู้ท่ี จะถูกตรวจค้นให้
ทราบล่วงหน้าเพราะท าให้การตรวจค้นไม่เป็นผล ไม่เอาค าส่ังความลับการเล่ือนต าแหน่งหรือขั้น
เงินเดือนไปเปิดเผยเพราะจะท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร และไม่ใช้ประโยชน์จากการน าข้อมูลไป
บอกกล่าวพวกพ้องเพื่อท าการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของข่าวสารทางราชการ  ข้าราชการต้องรักษา
ความลับของหน่วยงานราชการและบุคคลผู้มีส่วนได้เสียท่ีติดต่อราชการเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิของผู้อื่น
และกระทบต่อความสงบสุข ของสังคม วิธีการท่ีได้ผลและน ามาใช้คือการให้ฟูองร้องโดยตรงต่อตัว
ข้าราชการท่ีฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข่าวสารต่อศาลปกครอง เพื่อเป็นการลงโทษท่ีชัดเจน
และเกิดความย าเกรง สอดคล้อง งานวิจัยของ ตวงเพชร สมศรี เรื่อง วิธีการพัฒนาจริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ สนับสนุนให้ด าเนินคดี และลงโทษข้าราชการท่ีประพฤติมิชอบ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จากปัญหาท่ีละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วิธีนี้จะช่วยลด
ปัญหาและท าให้เกิดผลเป็นความสุจริต๘ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีต้องท าการช้ีแจงเหตุผลอย่าง
ครบถ้วนในกรณีเมื่อมีการร้องขอตามกฎหมายภายในเวลาก าหนด การช้ีแจงเหตุผลอย่างครบถ้วนใน
กรณีท่ีมีการปฏิบัติงานกระทบต่อสิทธิเสรีภาพผู้อื่นและความสงบสุขของสังคม  

หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ในหมวดของ “ศีล” ดังนี้คือ  

๑. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีข้อมูลข่าวสารทางราชการและ
จัดให้มีการทดสอบความเข้าใจ โดยเฉพาะข้าราชและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 
ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนท่ีอาจกระทบถึงความสงบสุขหรือท าให้มีการละเมิดหรือใช้ช่องว่างทาง
กฎหมายโดยสอดแทรกหลักธรรมคือ ศีล เพื่อท าให้สังคมสงบสุข  

๒. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาจิต ให้มีสติระลึก เกรงกลัวต่อผลของการละเมิด
ศีลธรรมท่ีดีงาม การละเมิดหรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 
 

                                                             
๘ ตวงเพชร สมศรี, วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ, วิทยานิพนธ์ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 



 
๒๕๒ 

 

๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานต้องมีกระบวนการอบรมให้ความรู้เพื่อกระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม Road Map 
ด้วยการควบคุมก ากับดูแลตามแผนปฏิบัติงานโดยเคร่งครัดในการใช้งบประมาณและทรัพย์สินอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถใน
การท างาน ด้วยการอบรมฝึกฝน เพิ่มทักษะให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบเสมอ มี
ผลตอบแทนเป็นบ าเหน็จรางวัลความดีความชอบท่ีได้จากตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะเป็นก าลังใจ
ต่อการท างานของผู้ปฏิบัติงาน การร่วมมือประสานงาน และการท างานท่ีเป็นกลุ่มเป็นทีมท่ีจะ
ปฏิบัติงานหน้าท่ีได้อย่างเต็มก าลังความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด ความสัมฤทธิ์จะ
เกิดขึ้นด้วยการแสวงหาวิธีการแนวทางใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามท่ีวางไว้ 
คุณธรรมจริยธรรม สามารถหลอมรวมบุคคลท่ีเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีจิตส านึกรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต ครองตนอยู่อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความเอื้ออาทร เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและ
กัน บุคลากรขององค์กรมีความภาคภูมิใจเกิดความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ทุ่มเทสติก าลังความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ผลักดันและผลิตผลงานท่ีดีมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้บริหารต้องประยุกต์ใช้เครื่องมือ
เทคนิคต่าง ๆ ด้วยการเป็นผู้น าต้นแบบ การฝึกอบรม การจัดท าประมวลจริยธรรม  การบูรณาการ
ร่วมกันอย่างกลมกลืน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีเสร็จตามก าหนดเวลาเกิดผลดีกับหน่วยงานและ
ส่วนรวมในการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของทางราชการท่ีสามารถลดและปิดโอกาสการทุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาลหรือการจัดการภาครัฐท่ีดีของข้าราชการ 

หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ บุญกิริยา
วัตถุ ๓ ในหมวดของ “ภาวนา” ดังนี้คือ  

๑. โครงการจิตภาวนา ให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ โดยการปฏิบัติธรรม ท าสมาธิให้จิตต้ัง
มั่นเพื่อผลแห่งความส าเร็จ  

๒. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และคุณธรรมทุก ๆ สามเดือน ยกย่อง
คนท่ีประพฤติปฏิบัติชอบด้วยการประกาศเกียรติคุณ ให้รางวัล การชมเชยต่อสาธารณะ 

 
๙) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  อยู่ในระดับ     

มากท่ีสุด อภิปรายได้ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยถูกหล่อหลอมจากสังคมไทยให้
เคารพจงรักภักดี เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ประเทศไทยด ารงความเป็นไทยมาได้ตราบเท่าทุกวันนี้เพราะ
ความเสียสละท่ีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงฝุาฟันทุกภาวะวิกฤตร่วมกับบรรพบุรุษและปวงชน     
ชาวไทย ทรงเป็นผู้น าปกปูองบ้านเมือง สละแรงกายแรงใจและพระราชทรัพย์ทะนุบ ารุงประเทศชาติ
บ้านเมืองมาตลอด การเป็นข้าราชการจึงเป็นเกียรติและศักด์ิศรีแห่งความภาคภูมิใจท่ีจะสนองรับใช้
พระราชกรณียกิจในการบ าบัดแบ่งเบาภาระความทุกข์ยากและเสริมสร้างความสุขพสกนิกรแทน
พระองค์ ข้าราชการต้องสร้างส านึกให้ความรู้ความเข้าใจท้ังภายในองค์กรและสังคม สร้างศรัทธาต่อ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่แสดงความคิดเห็นหรือแสดง
พฤติกรรมท่ีก้าวล่วงพระราชอ านาจโดยมิบังควร ไม่พูดหรือแสดงความคิดเห็นสนับสนุนการปกครอง
ในระบอบอื่นท่ีบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ ต้องสร้างความตระหนักใน
การเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของคน ยอมรับฟังเสียงการแสดงความคิดเห็นข้างมาก สนับสนุนการ



 
๒๕๓ 

 

ใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ังทุกครั้ง ควรด าเนินชีวิตตามเบื้องพระยุคลบาทท่ีทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
หลักการปกครองประชาราษฎร์ 

หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ในหมวดของ “ภาวนา” ดังนี้คือ  

๑. โครงการเทิดพระเกียรติ กิจกรรมประกาศข้าราชการดีเด่น ผู้ด าเนินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทการปฏิบัติราชการด้วยหลักทศพิธราชธรรม  

๒. โครงการถือศีลปฏิบัติธรรมวันท่ีส าคัญทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศล  
๓. กิจกรรมตักบาตรท าบุญในหน่วยงานราชการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศลในวาระส าคัญของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ 
 
๑๐) การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการ

โดยรวม อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้วย
ความทุ่มเท เสียสละ มีจิตส านึกรับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการต้องกล้ายืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรม เสียสละสติก าลังทุ่มเทการท างานเพื่อประโยชน์
โดยรวมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่หมกมุ่นในอบายมุขหรือการท าผิดศีลธรรมประเพณี ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้กิริยาวาจาสุภาพกับทุกคนและถูกกาละเทศ เอาใจใส่ดูแลแนะน า
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตา และปรับปรุงพัฒนาตนเอง ระบบงาน ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
เพื่อให้บริการอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ข้าราชการต้องหลีกเล่ียงการคบหาสมาคมกับบุคคลท่ีไม่ได้
รับการยอมรับของสังคมหรือผู้มีอิทธิพล ผู้บังคับบัญชาต้อง ให้การปกปูองคุ้มครองผู้ปฏิบั ติตาม
ประมวลจริยธรรมด้วยการส่งเสริม ยกย่องเชิดชู มอบรางวัล เกียรติบัตร และลงโทษเจ้าหน้าท่ี
ผู้กระท าผิดหรือละเมิดจริยธรรมด้วยความเด็ดขาดเป็นธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตวงเพชร 
สมศรี เรื่อง วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงบูรณาการ พบว่าการสนับสนุนให้
หน่วยงานท้ังหลายน าหลักพุทธธรรมสอดแทรกกับกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้ประพฤติดี
ปฏิบัติชอบมีก าลังใจเป็นคนดี  ศรีสังคมหรือต ารวจท่ีมีศีลธรรม ในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่กรม
ต ารวจ๙ และสอดคล้องกับ ปานจิต จินดากุล ท่ีกล่าวถึงการสร้างองค์การท่ีมีศักด์ิศรี ซึ่ งเป็น
ภาพลักษณ์ท่ีดีโดยผู้น าต้นแบบท่ีดีต้องท าในส่ิงท่ีตนพูดได้อย่างเคร่งครัด ฝึกอบรมจริยธรรมเป็นเชิง
ปฏิบัติและเชิงศักด์ิศรี มีการปฏิญาณท่ีแสงความต้ังใจประพฤติจริงตามแนวทางท่ีวางไว้ และมีการ
ตรวจสอบบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการเสริมสร้างจริยธรรมท่ีเช่ือมโยงกิจกรรมต้ังแต่การคัดเลือก 
การอบรม ประเมินผล และการพัฒนา เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การโดยรวม๑๐

 

หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของ
ข้าราชการโดยรวม คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ในหมวดของ “ภาวนา” ดังนี้คือ  

 
                                                             

๙ ตวงเพชร สมศรี, วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ, วิทยานิพนธ์ 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 

๑๐ ปานจิต จินดากุล, การสร้างองค์การที่มีศักด์ิศรีและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาพลเรือน, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒. 



 
๒๕๔ 

 

๑. ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้มีโครงการ จัดฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากรประจ าปี ให้มี
การปฏิบัติศีลธรรมทุกคน  

๒. โครงการจิตภาวนา เพื่อสร้างจิตส านึก ในค่านิยม ระเบียบวินัย วัฒนธรรมขององค์การ 
๓. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ๗ วัน ๗ คืน เพื่อให้ตระหนักในคุณธรรมและ

จริยธรรมอยู่เสมอ  
๔. โครงการเทิดพระเกียรติ กิจกรรมประกาศข้าราชการดีเด่น ผู้ด าเนินตามรอยเบื้องพระ

ยุคลบาทการปฏิบัติราชการด้วยหลักทศพิธราชธรรม  
๕. โครงการถือศีลปฏิบัติธรรมวันท่ีส าคัญทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศล  
๖. กิจกรรมตักบาตรท าบุญในหน่วยงานราชการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลในวาระส าคัญของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ 
จากการวิจัยระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวง 

มหาดไทย อยู่ในระดับมาก คือ หลักพุทธธรรม ด้านโลกบาลธรรมได้แก่ หิริโอตตัปปะ และพิจารณา
เปรียบเทียบในส่วนของ “หิริ”อยู่ในระดับมากกว่าในส่วนของ “โอตตัปปะ” ส าหรับหลักพุทธธรรมท่ี
รองลงมาคือ ด้านบุญกิริยาวัตถุ ๓ อยู่ในระดับมาก ในส่วนของ “ทาน” รองลงมาคือ “ศีล” และ 
“ภาวนา” ตามล าดับ อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวง 
มหาดไทย ด้านบุญกิริยาวัตถุ ในส่วนของ “ทาน” เป็นการช่วยเหลือ การสงเคราะห์แบ่งเบาภาระของ
ประชาชนในจากการให้ทานเช่น การบริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น และเป็นมิตรท าให้
เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นได้รับความนิยมชมชอบ การให้ทานแก่เพื่อนร่วมงานด้วยการถ่ายทอดวิชาความรู้ การ
ช้ีแนะ และข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องไม่ปิดบัง ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจพัฒนาองค์กรเป็นอย่างดี  
และการให้ทานด้วยการให้อภัย ไม่ถือเรื่องบาดหมางอาฆาตหรือแก้แค้น ท าให้องค์การอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ตามล าดับ พิจารณาในส่วนของ “ศีล” การมีศีลท าให้ผู้อยู่ร่วมกันท างานในหน่วยงาน
อย่างมีความสุข ท าให้ได้รับความศรัทธาเช่ือมั่นและไว้วางใจจากบุคคลรอบข้าง และศีลท าให้
ภาพลักษณ์โดยรวมของหน่วยงานดีขึ้น พิจารณาในส่วนของ “ภาวนา” ข้าราชการท่ีเจริญภาวนาท า
ให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจต่อความยั่วยุในทางท่ีผิด รู้เท่าทัน ท าให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานได้ดี
ขึ้น และสามารถแก้ไขพฤติกรรมท่ีเคยกระท าผิดท านองคลองธรรมได้      

ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ด้านโลกบาล
ธรรม คือ หิริโอตตัปปะ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติของ “หิริ” ข้าราชการเกิดความ
ละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ีจากการท่ีตนเองเป็นคนมีศีลธรรมคุณธรรม ละอายการท าช่ัวใน
การปฏิบัติหน้าท่ีจากการที่ได้รับการอบรมส่ังสอนจากครอบครัว ละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี
จากการที่จากการท่ีตนเองกล้าหาญและเคยท าความดีท่ีผ่านมา ความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติ
หน้าท่ีจากการท่ีเกิดความกลัวเสียช่ือเสียงสถาบัน พิจารณาในส่วนของ “โอตตัปปะ” การเกิดความ
กลัวบาป เนื่องจากกลัวโดนลงโทษทางวินัยและกฎหมายอาญาของบ้านเมือง ความกลัวบาปเพราะ
เช่ือในเรื่องของกรรมโทษภัยในอบายภูมิ หรือได้รับการลงโทษจากส่ิงท่ีมอง ไม่เห็น ความกลัวบาป 
เนื่องจากกลัวตนเอง คนรอบข้าง หรือกลัวสังคมติเตียน  

การวิจัยในหลักพุทธธรรมท่ีแบ่งย่อยเป็น ๕ หมวด จากบุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล 
และภาวนา กับโลกบาลธรรม ได้แก่  หิริ และ โอตตัปปะ ระดับการปฏิบัติในหลักพุทธธรรมในหมวด 
“หิริ” ความละอาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีข้าราชการมีความตระหนักเกิดความละอายในการท าช่ัว



 
๒๕๕ 

 

อันเนื่องจากความเช่ือมั่นว่าตนเองก็เป็นคนดีมีศีลธรรม ได้รับการอบรมส่ังสอนมากจากครอบครัว 
และการท่ีไม่เคยประพฤติเส่ือมเสียช่ือเสียงมาก่อนและถ้ากระท าลงไปแล้วก็ละอายท่ีจะกระทบถึง
สถาบันที่ให้การศึกษาให้ความรู้ เมื่อความละอายขึ้นมาเป็นอันดับต้นในจิตส านึกก็สามารถเป็นเครื่อง
ยับย้ังไม่ให้เกิดกระกระท าความช่ัว รองลงมาเป็นหมวด “ทาน” เป็นหมวดท่ีข้าราชการมีความเข้าใจ
ปฏิบัติได้ง่ายโดยเฉพาะการแบ่งเบาภาระประชาชน ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยการบริการท่ีเต็มใจ
กระตือรือร้นและเป็นมิตร ในระหว่างเพื่อนร่วมงานก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ การช้ีแนะน า และการให้
ข้อมูลข่าวสารท่ีดี ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจพัฒนาองค์การได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการให้
อภัยทานแม้จะท าด้วยความยากล าบากแต่ก็อยู่ในระดับมากเช่นกัน ในหมวดถัดมาคือ “โอตตัปปะ” 
ระดับการปฏิบัติของข้าราชการให้ความย าเกรงท่ีเกิดจากผลกรรมท่ีตนจะได้รับจากส่ิงท่ีมองไม่เห็นท้ัง
โลกนี้และโลกหน้า และการเกิดกลัวคนรอบข้างหรือสังคมติเตียนท่ีอาจได้รับจากการลงโทษทางคดี 
ในขณะท่ีหมวด “ศีล” ค่อนข้างท่ีจะปฏิบัติได้ยาก แต่ก็มีความเช่ือศรัทธาว่าจะท าให้หน่วยงานและ
เพื่อนร่วมงานมีความสุข ได้รับการไว้วางใจจากบุคคลรอบข้าง และท าให้ภาพลักษณ์โดยรวมของ
หน่วยงานดีขึ้น ซึ่งหมวดท่ีมีระดับการปฏิบัติท่ียากคือ “ภาวนา” เพราะยากท่ีต้องอดทนต่อความยั่วยุ
ในทางผิด การไม่รู้เท่าทันในอบาย การพัฒนาตนหรือการปฏิบัติงานก็ไม่ใช่เป็นส่ิงง่าย แต่ถ้ามีการ
ภาวนาแล้วก็สามารถแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่ดีให้กลับมาอยู่ในความถูกต้องชอบธรรมได้  ท้ังนี้หลักพุทธ
ธรรมเป็นหลักท่ีกว้าง แต่ละหลักธรรมก็มีจุดเด่นและจุดดีและทุกหลักธรรมก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันท า
ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คนเรามีเพียงแค่ความละอายช่ัวทั้งต่อหน้าและลับหลังแล้วก็จะไม่เดินหน้า
กระท าการในส่ิงผิดเหล่านั้น หลักพุทธธรรมจึงต้องน ามาเป็นตัวส่งเสริมสนับสนุนพร้อมกันจึงจะ
เกิดผลอย่างสมบูรณ์ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผลจากวิจัย “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย” โดยรูปแบบการวิจัยครั้งนี้ คือ “SGDBD MODEL” ซึ่งจะเป็นตัวแบบท่ี
ส าคัญต่อการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ดังนี้คือ ๑) หิริ (S=Shame) เป็นความละอายต่อการท าช่ัว หรือไม่เดินทางไปสู่ความเส่ือม ๒) ทาน 
(G=Give) เป็นการให้ท่ีไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน เป็นการขัดเกลาพฤติกรรมไม่ให้เกิดความขัดแย้ง 
และเป็นเครื่องช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจระหว่างกัน ๓) โอตตัปปะ (D=Dread) ความเกรงกลัวต่อบาป เป็น
ส่ิงส าคัญของนักปกครองท่ีใช้ควบคุมจิตใจให้ด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างมี
ความสุข ๔) ศีล (B=Behavior) เป็นความปกติ เป็นข้อปฏิบัติ เป็นกรอบท่ีคอยควบคุมความประพฤติ
ทางกายวาจาให้อยู่ในความดีงาม ผู้มีศีลจึงง่ายท่ีจะไม่ท าการละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ ๕) ภาวนา 
(D=Development) การท าให้ดีขึ้นเจริญขึ้น ด้วยการพัฒนาตนเองและระบบงานให้ทันต่อความ
เปล่ียนแปลงด้วยวิธีการแนวใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จมากขึ้น น ามาสู่ข้อเสนอแนะ
ต่อไปนี้ 

 
 
 



 
๒๕๖ 

 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
๑) กระทรวงมหาดไทยควรประกาศเป็นกฎกระทรวง ด้วยการน าหลักพุทธธรรมเข้า

มาเป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบและเล่ือนช้ันยศต าแหน่ง โดยเฉพาะ
ต าแหน่งต้ังแต่ระดับผู้บริหารช้ันต้นขึ้นไป ควรต้องเข้าโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมด้วย
หลักธรรมใดบ้าง และต้องผ่านการปฏิบัติธรรมในระดับใด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ภาระหน้าท่ีและวุฒิภาวะในการเป็นผู้น าในแต่ละระดับ  

๒) ประยุกต์น ารูปแบบหลักพุทธธรรมจากการวิจัย คือ “SGDBD MODEL” มา
จัดเรียงตามล าดับความส าคัญยากง่ายให้สอดคล้องกับหัวข้อท่ีจะพัฒนาอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ
เพื่อให้สอดคล้องในแต่ละหมวดธรรม เช่น ให้ความส าคัญท่ีจะปลุกจิตส านึกในหลักธรรมเกี่ยวกับ 
“หิริ-ความละอายช่ัว” ถัดมาคือ “ทาน-การให้” “โอตตัปปะ” “ศีล” และ “ภาวนา” ตามล าดับ     
ซึ่งผลดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับตนเอง เพื่อนร่วมงานในองค์กร ช่วยการท างานได้เป็นอย่างดี และต้องเป็นการอบรมท่ีมีความ
ต่อเนื่องมีการติดตามประเมินผลท้ังระหว่างการฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม 

 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๑) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงาน ประชาชน ชุมชน มูลนิธิ หรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
ตลอดจนถึงขั้นตอนการด าเนินการเพื่อร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม และ
ก าหนดให้บุคลากรในหน่วยงานท่ีได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นในการประพฤติปฏิบัติดี
เป็นบุคคลเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของเครือข่ายในทุกโอกาสหรือตามความเหมาะสม  

๒) ส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญโดยแต่ละหน่วยงานให้ข้าราชการได้น าสมาชิก
ครอบครัวเข้ามาท ากิจกรรมร่วมกันหรือเป็นการพบปะสังสรรค์ สร้างความสนิทสนมคุ้นเคย เพราะจะ
ท าให้ข้าราชการเหล่านั้นละอายท่ีจะท าผิดเพราะรอบข้างมีแต่บุคคลอันเป็นท่ี รัก จะเป็นการช่วย
เตือนสติให้ระมัดระวังความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง 

๓) จัดสถานท่ีเพื่อปฏิบัติกิจทางพุทธศาสนาในหน่วยงานเหมือนศาสนาอื่น เพราะ
การท าวัตรสวดมนต์ หรือปฏิบัติธรรมด้วยการท าสมาธิแม้ในช่วงส้ัน ๆ แต่ถ้าท าบ่อย ๆ จะเป็นการย้ า
เตือน    ตอกย้ าจนเป็นจิตส านึกและมีสติท่ีจะไม่ละเมิดคุณธรรมศีลธรรม จริยธรรม หรือกฎระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ 

๔) โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้เห็นคุณและโทษของการประพฤติปฏิบัติใน
หลักธรรม ด้วยกิจกรรมฝึกอบรม ท าเอกสารหลักธรรมแจกแก่บุคคลผู้สนใจ นิมนต์พระหรืออาจารย์ผู้
ปฏิบัติธรรมมาให้ความรู้ในการรู้จักข่มใจ อดกล้ันและอดทน มีการพัฒนาจิตใจท่ีหนักแน่นอดทนต่อ
การยั่วยุของอบายมุขหรือทางแห่งความเส่ือม 

 
 
 
 



 
๒๕๗ 

 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรท าการวิจัยหลักพุทธธรรมโดย  
๑) การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมกับสถานศึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียนตีกัน และ  
๒) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อลดปัญหาการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจ 



๒๕๘ 
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๑. ภาษาไทย 
 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
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บุญมี แท่นแก้ว. จริยธรรมกับชีวิต. พิมพ์ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ท่ี โอ.เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์, 

๒๕๕๒. 
บุญมี แท่นแก้ว. ประวัติและผลงานนักจริยธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์, 

๒๕๕๑.   
ปกรณ์ ปรียากร. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร 

: สามเจริญพานิช, ๒๕๓๘.  
ปฐม มณีโรจน์. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนเอง. กรุงเทพมหานคร : ธีระป้อมวรรณกรรม, 

๒๕๔๓. 
ประภาศรี สีหอ าไพ. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.  
ปราชญา กล้าผจัญ. คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : เยลโล่การพิมพ์, 

๒๕๔๔ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : สามเจริญพานิช, ๒๕๓๘. 
พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ และคณะ. โครงการติดตามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการและการพัฒนา

รูปแบบระบบสวัสดิการที่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ.  กรุงเทพมหานคร :   
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, ๒๕๕๖. 



๒๖๐ 
 

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ. พิมพ์ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : บริษัท  
แอคทีฟ พริ้นท์ จ ากัด, ๒๕๕๖. 

พระเทพเวที (ประยุทธปยุตฺโต). พจนานุกรมศัพทพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร :         
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓.  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). ธรรมะ ฉบับเรียนลัด. นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๕๐. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) . พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. กรุงเทพมหานคร :      

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต.โต). การพัฒนาจริยธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : บริษัท     

พิมพ์สวย จ ากัด, ๒๕๕๑. 
พระมหาหรรษา ธม ฺมหาโส และคณะ. คู่มือปฏิบัติงานการบูรณาการพันธกิจ. พระนครศรีอยุธยา : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
พระเมธีธรรมาภรณ์. ความรู้คู่คุณธรรม รวมบทความเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และการศึกษา . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔.  
พระเมธีธรรมาภรณ์. ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม จริยศาสตร์และจริยศึกษา ความรู้คู่คุณธรรม. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
พระราชวรมุนี. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.  กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ           

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘.  
พระราชวรมุนี. พุทธจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๓. 
พิบูล ทีปะปาล. การเป็นผู้ประกอบการ. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, ๒๕๕๒.  
พิภพ วชังเงิน. จริยธรรมวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์อมรการพิมพ์, ๒๕๔๕. 
เพ็ญศรี วายวานนท์. จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์, ๒๕๒๘. 
รัตนะ บัวสนธ์. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ค าสมัย, ๒๕๕๒. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร :        

นานมีบุ๊คส์ พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๒.  
ฤกษ์ชัย คุณูปการ. หลักการและทฤษฎีการปลูกฝังจริยธรรม. พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม,     

๒๕๓๙. 
ล าดวน ศรีมณี. จริยธรรมและจริยศาสตร์ตะวันออก. นครปฐม : กองบังคับการวิชาการ โรงเรียน  

นายร้อยต ารวจ, ๒๕๔๓. 
วศิน อินทสระ. จริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ บรรณาคาร, ๒๕๓๙. 
วศิน อินทสระ. พุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทองกวาว, ๒๕๔๑. 
วิเชียร วิทยอุดม. การจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนธัช การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๔.  
วิทย์ วิศทเวทย์. จริยศาสตร์เบื้องต้นมนุษย์กับปัญหาจริยธรรม . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 

อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒. 



๒๖๑ 
 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. ผูบริหารสูงสุดระดับจังหวัด : ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดซีอีโอ 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด. พิมพครั้งท่ี ๒. 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ โฟรเพซ, ๒๕๔๗.  

ศิริกัญญา ตันสกุล และ เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ. ข้อเท็จจริง ๑๐ ปี ระบบข้าราชการไทย.   
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา, ๒๕๕๘. 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ. . คู่มือการพัฒนาและ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ส าหรับคณะ 
กรรมการจริยธรรม. พิมพ์ครั้ง ท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : กลุ่มโรงพิมพ์ ส านักงาน
เลขาธิการ ส านักงาน ก.พ., ๒๕๕๔. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลปริณายก. ศีล สมาธิ ปัญญาในพระพุทธศาสนา. 
พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๓๖. 

สมบูรณ์ ชิตพงศ์. การวัดและประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

สมยศ นาวีการ. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร จ ากัด, ๒๕๓๖. 
สวลี ศิริไล. นานาทรรศนะเก่ียวกับจริยธรรม. นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๖. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๒๖. 
สาโรช บัวศรี. จริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๒๖. 
สาโรช บัวศรี. หนังสือความรู้ส าหรับครู เร่ืองบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์, 

๒๕๒๑. 
สุภางค์ จันทวานิช. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งท่ี ๒๑. (กรุงเทพมหานคร : บริษัทด่านสุทธา 

การพิมพ์ จ ากัด), ๒๕๕๖. 
ส านักงานข้าราชการพลเรือน. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๕๒.   
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร : ส านักนายกรัฐมนตรี, 
๒๕๕๔. 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. ๑๒ ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน. นนทบุรี : ส านักผู้ตรวจการแผ่นดิน, 
๒๕๕๔. 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. รายงานประจ าปี ๒๕๕๖. นนทบุรี : ส านักผู้ตรวจการแผ่นดิน, ๒๕๕๖. 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗. 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๗. 

สุภัททา ปิณฑะแพทย์. พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาคน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎ    
สวนสุนันทา, ๒๕๔๒. 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. จริยธรรมทางวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เล่ียงเชียง, ๒๕๓๙. 



๒๖๒ 
 

สุราษฎร์ พรมจันทร์. ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค. ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร 
: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๕๓.  

แสง จันทร์งาม. จริยธรรมและภาวะที่ไร้จริยธรรมจะมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์โลกอย่างไร . 
กรุงเทพมหานคร :  ส านักปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 

อมร รักษาสัตย. การพัฒนาทัศนคติของขาราชการ ในสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ส านักงาน 
ก.พ.. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จ ากัด, ๒๕๒๗.  
 
๒. วารสาร : 

โกวิทย์ กังสนานนท์. จริยธรรมการบริหารภาครัฐแนวใหม่, สถาบันพระปกเกล้า. ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๔๙) : ๑-๒๐. 

คณะกรรมการจริยธรรม ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย. จริยธรรมกับการบริหารงานปกครอง, ด ารง
ราชานุภาพ. ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๔๙ (ตุลาคม ๒๕๕๖-มีนาคม ๒๕๕๗) : ๑-๖. 

จ านง อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๕.  

ชยาวุธ จันทร. กระทรวงมหาดไทยกับงานด้านการเสริมจริยธรรม, ด ารงราชานุภาพ. ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี 
๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๐) : ๖๓-๖๙.  

ชัยพร วิชชาวุธ. การพัฒนาจริยธรรมตาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม, ครุศาสตร์. ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๔ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๒๖) : ๖-๙.  

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. การเป็นผู้น าท่ีมีจริยธรรม, นักบริหาร. ปีท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน 
๒๕๔๙) : ๒๐-๒๕. 

ปรีชา วัชราภัย. ทิศทางการบริหารราชการแผ่นดิน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล
ภาครัฐ. ด ารงราชานุภาพ. ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๐) : ๑-๒๗.  

พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ (ชัยยันต์ สืบกระพันธ์). บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิต
ของคนไทยในสังคมปัจจุบัน. สถาบันวิจัยญาณสังวร. ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๑-๑๐. 

วาโร เพ็งสวัสด์ิ. การวิจัยพัฒนาตัวแบบ, มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร. ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๔ (กรกฎาคม- 
ธันวาคม ๒๕๕๓) : ๒-๑๕. 

วิจิตพาณี เจริญขวัญ. ความเหมือนและความแตกต่างของทฤษฎีบุคลิกภาพของฟรอยด์และแอดเลอร์, 
รามค าแหง. ปีท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๙) : ๖๑-๘๐. 

วินัย ณ ตะกั่วทุ่ง. ข้าราชการกรมการปกครองใสสะอาด, ด ารงราชานุภาพ. ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒๓ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๐) : ๑๒๐-๑๒๖. 

ศิริศักด์ิ นันตี. การบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตกกับหลักการทาง
พระพุทธศาสนา, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ปีท่ี ๒๓ ฉบับท่ี ๔๑ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๕๘) : ๗๕-๘๘. 

สุรพล กาญจนะจิตรา. การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่กับบทบาทของกระทรวงมหาดไทย , ด ารง    
ราชานุภาพ. ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๔๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๕) : ๓๓-๓๖.  



๒๖๓ 
 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, “จริยธรรม” “คุณธรรม” “ศีลธรรม” เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?, 
จดหมายข่าวจริยธรรม ส านักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ฉบับปฐมฤกษ์ (กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓) : ๑. 

อุทุมพร จามรมาน. โมเดลคืออะไร, วิชาการ. ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๓ (มีนาคม ๒๕๔๑) : ๒๒-๒๕. 
อ้อมเดือน สดมณี และ ฐาศุกร์ จันประเสริฐจริยธรรม. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม : จากแนวคิดสู่

แนวทางการปฏิบัติ, พฤติกรรมศาสตร์. ปีท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม ๒๕๕๔) : ๒๒. 
 
 ๓. วิทยานิพนธ์ / รายงานวิจัย : 

กีรติ บุญเจือ. ปัญหาและทางแก้เกี่ยวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (รวมศีลธรรม) ในประเทศไทย : 
จากมุมมองของแซมมวลฮันทิงทัน. งานวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๕. 

ขัตติยา กรรณสูตร และคณะ. คุณธรรม พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของคนไทย. งานวิจัย. ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ๒๕๔๗. 

ขนิษฐา สารพิมพา. รายงานการส ารวจสถานภาพจริยธรรมข้าราชการพลเรือน. รายงานวิจัย. 
ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๕๔. 

ชัยนนท์ นิลพัฒน์. จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา. ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕. 

ชัยพร วิชชาวุธ และคณะ. พฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาตามแนวทางจิตวิทยา
สังคม. งานวิจัย. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 

ฐิตาภา เบ็ญจาธิกุล. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๗.  

ธัญญารัตน์ พฤนท์พิตรทาน. การศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม. งานวิจัย. 
ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๒. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก. จริยธรรมของเยาวชนไทย. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๐. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน. รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ. รายงานวิจัย. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์กรมหาชน, ๒๕๕๐.  

ตวงเพชร สมศรี . วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ . วิทยานิพนธ์     
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖.  

ประทีป มากมิตร. จริยธรรมของผู้บริหารสถานบันอุดมศึกษาเอกชน. ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐.  



๒๖๔ 
 

บุญเชิด ช านิศาสตร์ . การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี . วิทยานิพนธ์ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖. 

พรพิพัฒน์ เพิ่มผล. รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพของนักศึกษา    
คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฏ. วิทยานิพนธ์ คุรุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย :     
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

พันธ์ทิพย์ จอมศรี. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่, ๒๕๔๗. 

มาศโมฬี จิตวิริยธรรม. คุณธรรมท่ีส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.         
ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒.  

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ. การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน . 
วิทยานิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘. 

ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และคณะ. จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน. รายงานวิจัย. 
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, ๒๕๕๖. 

เสน่ห์ จุ้ยโต และ กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย. ตัวแบบธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่
ความเป็นเลิศ. รายงานวิจัย. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕.  

อรทัย มีแสง. ทฤษฎีบูรณาการเชิงพุทธ. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์. การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๓.  

 
๔. เอกสารอัดส าเนา : 

ปานจิต จินดากุล. การสร้างองค์การที่มีศักด์ิศรีและจริยธรรม เอกสารเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการหมายเลข ๐๑๑. กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน ก.พ.ร., 
๒๕๔๙. 

 
๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 

http://www.๘๔๐๐๐.org/tipitaka/attha/attha.php?b=๒๕&i=๒๒๐ สืบค้นเมื่อ ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๘. 

http://www.dharma-gateway.com/monk/…/lp-prayuth-๓๓.ht สืบค้นเมื่อ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๘. 
http://www.mgmtsci.stou.ac.th/downloads/ความหมายของการพัฒนา.pdf สืบค้นเมื่อ ๑๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
http://www.mgmtsci.stou.ac.th/การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ สืบค้นเมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘. 
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php? option...id สืบค้นเมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 

http://www.mgmtsci.stou.ac.th/การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ%20สืบค้นเมื่อ%20๗%20กุมภาพันธ์%20๒๕๕๘
http://www.mgmtsci.stou.ac.th/การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ%20สืบค้นเมื่อ%20๗%20กุมภาพันธ์%20๒๕๕๘


๒๖๕ 
 

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com..id สืบ ค้น เมื่ อ  ๑๒  กุ มภาพั น ธ์ 
๒๕๕๘. 

http://www.sites.google.com/.../kickrrm-sng-seim-khunthrr. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
http://www.th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญา สืบค้นเมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
  
 ๖. การสัมภาษณ์ :  
สัมภาษณ์ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ ผู้ช านาญการ สถาบันด ารงราชานุภาพ ๕๐๕๕๖, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ ผู้ช านาญการ ส านักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นางสาวนวรัตน์ เหล่ียมไทย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี กรมการปกครอง, ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายบพิธศร์ ภาษิต ผู้อ านวยการส านักงาน ศปท.มท. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายศุภชัย ศรีมีชัย นิติกรช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานวินัย      

กองการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายบุญช่วย ผูกสี ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดิน, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายณัฐพันธ์ ปฏิเสน หัวหน้ากลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าท่ี กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มกราคม 
๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาชาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ ดร.ยุทธนา ปราณีต ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาชาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทป โ ,รศ. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท ,ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/
http://www.th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญา%20สืบค้น
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สัมภาษณ์ พระมหาก าพล คุณงฺกโร, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ หรืออาจารย์ สัญญาจ้าง           
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์บัณฑิต, ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ ศ.ดร .บุญทัน ดอกไธสง ,   ผู้อ านวยการหลักสูตร Interna t ion for Publ ic 
Administration, ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ ก.พ. ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ ก.พ. ๒๕๕๙. 

 
๗. การสนทนากลุ่ม : 

สนทนากลุ่ม ดร.ประพันธ์  นึกกระโทก  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย             
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

สนทนากลุ่ม ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์บัณฑิต มหาวิทยาลัย           
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๙. 

สนทนากลุ่ม ดร .พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล หัวหน้าสาขาวิชารั ฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย                           
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

สนทนากลุ่ม ดร.วิชัย ภูมิสุข ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต                                 
นครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

สนทนากลุ่ม พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ, ดร. เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามแบล็คล่ี UK, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๙. 

สนทนากลุ่ม พระมหาถนอม ถาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ จังหวัดนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๙. 

สนทนากลุ่ม พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทโท, ผศ.ดร., รองผู้อ านวยการส านักงาน มหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

สนทนากลุ่ม พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

สนทนากลุ่ม พระเมธีสุตาภรณ์, ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง นครราชสีมา ผอ.วิทยาลัยสงฆ์
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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สนทนากลุ่ม พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่ม พระราชสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และ รองอธิการบดี วิทยาเขต

นครราชสีมา, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
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แบบสัมภาษณ์ 
แบบสนทนากลุ่ม และ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มเพ่ือการวิจัย  
 

เร่ือง 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  

สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
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โครงการวิจัย: การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ   

สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

เรียน  ท่านผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการ
พัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เ พ่ือทราบถึงสภาพทั่วไปของจริยธรรมของข้าราชการ  สั งกัด 
กระทรวงมหาดไทย ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการไทย และหลักพุทธธรรม ข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์ในครั้งนีจ้ะน ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาตัว
แบบจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงานขององค์กรเพื่อจริยธรรมของข้าราชการไทยโดยรวม  ทั้งนี้ข้อมูลการตอบแบบสัมภาษณ์จะไม่
มีผลกระทบต่อสถานภาพหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ต่อท่านทั้งสิ้น       

 

ขอขอบคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาตอบแบบสัมภาษณ์มา ณ โอกาสนี้                         

 นายฐากูร จิตตานุรักษ์ 
ผู้วิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ประมวลจริยธรรม  

การศึกษาวิจัยเรื่อง :  การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

๑. ชื่อ-สกุล ผู้รับการสัมภาษณ์..............................................................................................  
๒. ต าแหน่ง......................................................................................................................... ..  
๓. หน่วยงาน................................................................................................................... ......      
๔. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบัน..............................ปี   

วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์..................................... 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนและหลักพุทธธรรม 

๑. ท่านมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านยึดมั่นในจริยธรรมและ       
ยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม? 

๒. ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านมีจิตส านึกที่ดีและความส านึก
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติไหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้? 

๓. ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านการแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก
ต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน? 

๔. ท่านมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านละเว้นจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม? 

๕. ท่านมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่าน เคารพและปฏิบัติตาม
รฐัธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา? 

๖. ท่านมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ    
เที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม? 

๗. ท่านมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ? 

๘. ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน? 
๙ . ท่านมีวิธีการอย่างไรเ พ่ือให้ข้าราชการที่สั งกัดหน่วยงานท่าน ยึดมั่นในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข? 
๑๐. ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารง

ตนรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม? 
๑๑. ท่านมีวิธีการอย่างไรในการน าหลักพุทธธรรม “บุญกิริยาวัตถุ” ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา มา

ใช้กับข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่าน? 
๑๒. ท่านมีวิธีการอย่างไรในการน าหลักพุทธธรรม “โลกบาลธรรม” ได้แก่ หิริ และ โอตตัปปะ 

มาใช้กับข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานท่าน? 



๒๗๓ 
 

 
 
โครงการวิจัย: การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ   

สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

นมัสการ  พระคุณเจ้าผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา 

การสนทนากลุ่มโดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มด้วยแบบสัมภาษณ์ประมวลจริยธรรมนี้ เป็นส่วน
หนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เ พ่ือทราบถึงสภาพทั่วไปของจริยธรรมของข้าราชการ  สั งกัด 
กระทรวงมหาดไทย ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการไทย และหลักพุทธธรรม ในมุมมองด้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ข้อมูลแบบสัมภาษณ์กลุ่มที่ได้รับฟังข้อคิดเห็น 
ความรู้สึก ทัศนคติ และประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่ง ในประเด็นที่เป็นประโยชน์และมีผลที่มีคุณค่าทาง
วิชาการของผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ จะน ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ในการบูรณาการหลักพุทธธรรม เพ่ือการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย และปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานขององค์กรเพ่ือจริยธรรมของข้าราชการ
ไทยโดยรวม  ข้อมูลในการสนทนากลุ่มตามแบบสัมภาษณ์ประมวลจริยธรรมจะไม่มีผลกระทบต่อ
สถานภาพหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ต่อท่านทั้งสิ้น       

ขอกราบขอบคุณในความอนุเคราะห์จากพระคุณเจ้าผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา       
ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาการสนทนากลุ่มล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้                         

 นายฐากูร จิตตานุรักษ์ 
ผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 



๒๗๔ 
 

การสัมภาษณ์กลุ่มด้วยแบบสัมภาษณ์ประมวลจริยธรรมและหลักพุทธธรรม  

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน 

๑. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือวิธีการอย่างไร เพ่ือให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ยึดมั่น
ในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม? 

๒. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือวิธีการอย่างไร เพ่ือให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย          
มีจิตส านึกที่ดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติไหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส 
และตรวจสอบได้? 

๓. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือวิธีการอย่างไร เพ่ือให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการ
แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน? 

๔. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือวิธีการอย่างไร เพ่ือให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ละเว้น
จากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม? 

๕. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือวิธีการอย่างไร เพ่ือให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย เคารพ
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา? 

๖. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือวิธีการอย่างไร เพ่ือให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม? 

๗. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือวิธีการอย่างไร เพ่ือให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ? 

๘. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือวิธีการอย่างไร เพ่ือให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย         
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน? 

๙. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือวิธีการอย่างไร เพ่ือให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข? 

๑๐. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือวิธีการอย่างไร เพ่ือให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย        
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม? 
 

หลักพุทธธรรม 
๑๑. ท่านมีข้อคิดเห็นละวิธีการอย่างไรในการน าหลักพุทธธรรม “บุญกิริยาวัตถุ” ได้แก่ ทาน 

ศีล ภาวนา มาบูรณาการกับประมวลจริยธรรมเพื่อน ามาใช้กับข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย? 
๑๒. ท่านมีข้อคิดเห็นและวิธีการอย่างไรในการน าหลักพุทธธรรม “โลกบาลธรรม” ได้แก่ หิริ 

และ โอตตัปปะ มาใช้กับข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย?มาบูรณาการกับประมวลจริยธรรม
เพ่ือน ามาใช้กับข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย? 
 
 



๒๗๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
เร่ือง 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๖ 
 

 
 

 
 
แบบสอบถามเรื่อง 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ  
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 
วัตถุประสงค์ 
          สอบถามความสัมพันธ์จริยธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อน ามาท า
การพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการไทย 
 
การตอบแบบสอบถาม 
          กรุณากรอกข้อมูลและท าเครื่องหมายในแบบสอบถามให้ครบถ้วน เพ่ือสามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นย า โดยค าถามแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการไทยสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ส่วนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม 
ข้อมูลนี้จะน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการท าดุษฎีนิพนธ์ โดยน าเสนอผลในภาพรวม การตอบ

แบบสอบถามนี้จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างสูงที่
ได้ใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 
 
 
 

 
นายฐากูร  จิตตานุรักษ์ 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

    



๒๗๗ 
 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อค าถามและพิจารณาว่า ข้อความใดตรงกับสภาพความเป็นจริงในหน่วยงาน

ของท่านมากท่ีสุด แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ် ที่ตรงกับความเป็นจริงในแต่ละข้อ
เพียง ๑ ช่องเท่านั้น กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ 

 
๑. องค์กรที่ท่านสังกัด      
် กรมการปกครอง  

် กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

် กรมท่ีดิน 
 

๒. เพศ                     
် ชาย  
် หญิง 

 
๓. การศึกษา               
် ต่ ากว่าปริญญาตรี  
် ปริญญาตรี 
် สูงกว่าปริญญาตรี 

 
๔. อายุ                     
် ไม่เกิน ๒๕ ปี  
် ๒๖ – ๓๕ ปี 
် ๓๖ – ๔๕ ปี 
် ๔๖ – ๕๕ ปี 
် ๕๖ ปี ขึ้นไป 

 
๕. ลักษณะงานที่ท่านรับผิดชอบโดยตรง เป็นสายงานด้านใด 
် ด้านอ านวยการ/บริหาร  
် ด้านปฏิบัติการ 
် ด้านธุรการ 
 



๒๗๘ 
 

 
๖. ลักษณะต าแหน่งการท างานของท่าน อยู่ในระดับใด 
် ผู้บริหารระดับสูง 
် ผู้บริหารระดับกลาง 
် ระดับผู้ปฏิบัติการ 
 

๗. ท่านปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบันเป็นเวลานานเท่าใด  
် ๑ - ๒ ปี  
် ๓ - ๔ ปี 
် ๕ - ๖ ปี 
် ๗ - ๘ ปี 
် ๙ – ๑๐ ปี 
် ๑๑ ปี ขึ้นไป 

 
๘. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
် ต่ ากว่า ๒๕,๐๐๐ บาท  
် ๒๕,๐๐๑ – ๓๕,๐๐๐ บาท 
် ๓๕,๐๐๑ – ๔๕,๐๐๐ บาท 
် ๔๕,๐๐๑ – ๕๕,๐๐๐ บาท 
် ๕๕,๐๐๑ – ๖๕,๐๐๐ บาท 
် ๖๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๙ 
 

ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อค าถามและพิจารณาว่า ข้อความใดตรงกับสภาพความเป็นจริงในหน่วยงาน

ของท่านมาที่สุด แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงในแต่ละข้อเพียง ๑ 
ช่องเท่านั้น กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ 

ระดับการให้คะแนนมาตรวัด 
     ๑ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “น้อยมาก”         ๒ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “น้อย” 
     ๓ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “ปานกลาง”        ๔ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “มาก” 
     ๕ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “มากที่สุด” 
 
ค าถาม ข้อความใดตรงกับสภาพความเป็นจริงในหน่วยงานของท่านมากที่สุด 

 
ข้อที่ 

 
รายละเอียด ระดับความสัมพันธ์ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑) การยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 

๑ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา      
๒ การทักท้วงการตักเตือนการกระท าที่ขัดประมวลจริยธรรม      
๓ การรายงานผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา      
๔ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้องแม้จะขัดต่อความ

ต้องการของผู้บังคับบัญชา 
     

๕ การได้มาซึ่งค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่ง ด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก 

     

๒) การมีจิตส านึกที่ดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติไหน้าที่ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๖ การอุทิศตนในการปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความรอบคอบ    
เต็มก าลังความสามารถ 

     

๗ การไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการอื่น 

     

๘ การใช้ดุลพินิจตัดสินใจในการปฏิบัติงานตามหลักฐาน 
ความเหมาะสมโดยปราศจากอคติส่วนตน 

     

๙ การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่หลังจากได้รับการว่า
กล่าวตักเตือน 

     

๑๐ การแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลันเมื่อมีการแก้ไข
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

     



๒๘๐ 
 

 
ข้อที่ 

 
รายละเอียด ระดับความสัมพันธ์ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๑ การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม

กฎหมายหรือประชาชน โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและ
ครบถ้วนเมื่อได้รับค าร้องขอ 

     

๑๒ การสั่งราชการด้วยวาจาโดยผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผู้อื่น
ตัดสินใจหรือสั่งการแทน ในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการ 

     

๑๓ การที่ได้รับค าสั่งของรัฐให้ปฏิบัติงานอื่น ท าให้งานในหน้าที่
ที่ต้องปฏิบัติเสียหาย 

     

๑๔ การปฏิบัติงานในหน้าที่ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดใน
กฎหมายหรือเกินสมควร 

     

๑๕ การละเว้นการกระท าทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอ่ืน 

     

๓) การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๑๖ การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตนให้เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลอ่ืน      
๑๗ การใช้ดุลพินิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความชอบหรือชัง      
๑๘ การน าเวลาและทรัพยากรของทางราชการไปเพื่อประโยชน์

ส่วนตนและผู้อื่น 
     

๑๙ การมีพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ส่อให้เห็นความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 

     

๒๐ การใช้ต าแหน่งขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิด 
ชอบของหน้าที่ 

     

๒๑ การปฏิบัติหน้าที่โดยรวม ยึดประโยชน์ของทางราชการและ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

     

๔) การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

๒๒ การเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติ
ของตนจากการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ 

     

๒๓ การใช้ต าแหน่งกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษเพราะ
ความมีอคติ 

     

๒๔ การได้ประโยชน์จากการไม่เสนอ การด าเนินการ หรือการ
อนุมัติโครงการ 

     



๒๘๑ 
 

  
ข้อที่ 

 
รายละเอียด ระดับความสัมพันธ์ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๕) การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

๒๕ การละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี      

๒๖ การทักท้วงค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเสนอให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาข้อยุติทางกฎหมาย 

     

๒๗ การใช้ช่องว่างทางกฎหมายที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น 

     

๒๘ การยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้ชื่อของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือ
ถือครองสินทรัพย์ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด 

     

๒๙ การใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสินทรัพย์แทนเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน 

     

๓๐ การด าเนินการของหัวหน้าส่วนราชการเมื่อทราบว่ามีการ
ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  

     

๓๑ การทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ได้รับค าร้องจาก
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการสร้างความไม่เป็นธรรมหรือ
เป็นภาระแก่ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ 

     

๖) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วย
อัธยาศัยไมตรีที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นกลางธรรม 

๓๒ การหลีกเลี่ยง ละเลย ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อ านาจ  
เกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

     

๓๓ การปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ 

     

๓๔ การด าเนินการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ของข้าราชการใน
หน่วยงานท่านกระทบถึงสิทธิเสรีภาพและเป็นภาระแก่
บุคคลอื่น 

     

๓๕ การบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยไมตรีที่ดี ปราศจากอคติ 

     

๓๖ การให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อบุคคลผู้มาติดต่อ      

๓๗ การวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในหน่วยงานท่าน      

๓๘ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
 

     



๒๘๒ 
 

 
 ข้อที่ 

 
รายละเอียด ระดับความสัมพันธ์ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๗)  การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

๓๙ การน าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

     

๔๐ การชี้แจงเหตุผลอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีมีการปฏิบัติงาน
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพผู้อ่ืน  

     

๔๑ การชี้แจงเหตุผลอย่างครบถ้วนในกรณีเม่ือมีการร้องขอตาม
กฎหมายภายในเวลาก าหนด 

     

๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๔๒ การปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถโดยมุ่งประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
     

๔๓ การใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ที่ทางราชการ
จัดให้ด้วยความคุ้มค่า และประหยัด 

     

๔๔ การใช้ความรู้ความสามารถ ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

     

๔๕ การแสวงหาวิธีการแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

     

๙) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๔๖ การแสดงออกสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

     

๔๗ การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์      

๑๐) การเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตนรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการ  
โดยรวม 

๔๘ การไม่ละเมิดหลักศีลธรรม จารีต ประเพณีในหน่วยงานท่าน      

๔๙ การเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
ท าให้ลดการขัดแย้งได้ดี 

     

๕๐ การปกครองของหัวหน้าส่วนและผู้บังคับบัญชาเป็นไปด้วย
ความเที่ยงธรรม 

     

๕๑ การสนับสนุนยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ 
ผลงานดีเด่น ความรู้ความสามารถจากหัวหน้าส่วนราชการ 
มีการยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

     

๕๒ การปกป้องคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 

     



๒๘๓ 
 

 
ข้อที่ 

 
รายละเอียด ระดับความสัมพันธ์ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๕๓ การลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระท าผิดหรือละเมิดจริยธรรม      
๕๔ การรักษาภาพลักษณ์ เสียสละ และความไว้วางใจให้เกิดแก่

ส่วนราชการโดยรวม 
     

๕๕ การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด าเนินชีวิต      

๕๖ การน าข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมมา
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 

     

 

ส่วนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม 
 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อค าถามและพิจารณาว่า ข้อความใดตรงกับสภาพความเป็นจริงในหน่วยงาน

ของท่านมาที่สุด แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงในแต่ละข้อเพียง ๑ 
ช่องเท่านั้น กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ 

ระดับการให้คะแนนมาตรวัด 
     ๑ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “น้อยมาก”         ๒ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “น้อย” 
     ๓ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “ปานกลาง”        ๔ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “มาก” 
     ๕ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “มากที่สุด” 
 
ค าถาม ท่านคิดว่าหลักพุทธธรรมต่อไปนี้มีความส าคัญต่อการพัฒนาจริยธรรมในหน่วยงานเพียงใด 

 
ข้อที่ 

 
รายละเอียด ระดับความสัมพันธ์ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๑) หลักพุทธธรรม บุญกิริยาวัตถุ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา 

๕๗ การให้ทานที่เป็นวัตถุสิ่งของหรือก าลังแรงกายความสามารถ
เป็นที่รักของเพ่ือนร่วมงานและประชาชนผู้ใช้บริการ 

     

๕๘ การให้ทานเช่นการบริการด้วยความเต็มใจกระตือรือร้นและ
เป็นมิตรท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับความนิยมชมชอบ 

     

๕๙ การให้ทานช่วยให้องค์กรเกิดความเป็นปึกแผ่นมีความผูกพัน
เหนียวแน่นในองค์กรมากยิ่งข้ึน 

     

๖๐ การให้ทานช่วยส่งเสริมให้คนรอบข้างท าในสิ่งที่ดีมากยิ่งข้ึน      

๖๑ การให้ทานท าให้ตนเองและผู้คนรอบข้างลดความเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนน้อยลง 

     



๒๘๔ 
 

 
ข้อที่ 

 
รายละเอียด ระดับความสัมพันธ์ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๑) หลักพุทธธรรม บุญกิริยาวัตถุ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา 

๖๒ การให้ทานแก่เพ่ือนร่วมงานด้วยการถ่ายทอดวิชาความรู้
ชี้แนะ และข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องไม่ปิดบัง ท าให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี  

     

๖๓ การให้ทานด้วยการให้อภัย ไม่ถือเรื่องบาดหมางอาฆาตหรือ
แก้แค้น ท าให้องค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

     

๖๔ การมีศีลท าให้ผู้อยู่ร่วมกันท างานในหน่วยงานอย่างมี
ความสุข 

     

๖๕ การมีศีลท าให้เพ่ือนร่วมงานเกิดเก้อเขินที่จะประพฤติสิ่งที่ 
ไม่ดีไม่ควร 

     

๖๖ การมีศีลท าให้มีความส ารวมระมัดระวังการปฏิบัติในทางไม่
ถูกท านองคลองธรรม 

     

๖๗ การมีศีลท าให้ได้รับความศรัทธาเชื่อมั่นและไว้วางใจจาก
บุคคลรอบข้าง 

     

๖๘ การมีศีลสามารถป้องกันทุกข์ภัยที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เป็นอย่างดี 

     

๖๙ การมีศีลท าให้ภาพลักษณ์โดยรวมของหน่วยงานดีขึ้น      

๗๐ การเจริญภาวนารู้เท่าทันท าให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ได้ดีขึ้น 

     

๗๑ การเจริญภาวนาสามารถแก้ไขพฤติกรรมที่เคยกระท าผิด
ท านองคลองธรรมได้ 

     

๗๒ การเจริญภาวนาท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมงาน
และสังคม 

     

๗๓ การเจริญภาวนาท าให้เกิดความม่ันคงทางจิตใจต่อความยั่วยุ 
ในทางท่ีผิด 

     

๑๒) หลักพุทธธรรมโลกบาลธรรม หิริโอตตัปปะ 

๗๔ การเกิดความละอายการท าชั่วในการปฏิบัติหน้าที่จากการที่
ได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว 

     

๗๕ การเกิดความละอายการท าชั่วในการปฏิบัติหน้าที่จากการที่ 
มีอายุหรือวัยสูงขึ้น 

     

๗๖ การเกิดความละอายการท าชั่วในการปฏิบัติหน้าที่จากการที่ 
ตนเองกล้าหาญและเคยท าความดีที่ผ่านมา 

     



๒๘๕ 
 

 
ข้อที่ 

 
รายละเอียด ระดับความสัมพันธ์ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๒) หลักพุทธธรรมโลกบาลธรรม หิริโอตตัปปะ 

๗๗ การเกิดความละอายการท าชั่วในการปฏิบัติหน้าที่จากการที่ 
จากการที่ตนเองได้รับความรู้การศึกษา 

     

๗๘ การเกิดความละอายการท าชั่วในการปฏิบัติหน้าที่จากการที่ 
ตนเองเป็นคนมีศีลธรรมคุณธรรม 

     

๗๙ การเกิดความละอายการท าชั่วในการปฏิบัติหน้าที่จากการที่ 
เกิดความกลัวเสียชื่อเสียงสถาบัน 

     

๘๐ การเกิดความละอายการท าชั่วในการปฏิบัติหน้าที่จากการที่ 
เพราะเคยเป็นเพ่ือนหรือเคยปฏิบัติดีต่อกันมา 

     

๘๑ การเกิดความกลัวบาป เนื่องจากกลัวตนเอง คนรอบข้าง
หรือกลัวสังคมติเตียน 

     

๘๒ การเกิดความกลัวบาป เนื่องจากกลัวโดนลงโทษทางวินัย
และกฎหมายอาญาของบ้านเมือง 

     

๘๓ การเกิดความกลัวบาป เพราะเชื่อในเรื่องของกรรม โทษภัย
ในอบายภูมิ หรือได้รับการลงโทษจากสิ่งที่มองไม่เห็น 

     

 

 

ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                                                                                   ผู้วิจัย 

 

 































                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๗ 
 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

 
๑. ดร.นพดล ดีไทยสงค์    

วุฒิการศึกษา   พธ.บ. ,กศ.ม., รป.ม. , พธ.ด.    
ต าแหน่ง         อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 
๒. ดร.อนุวัต กระสังข์       

วุฒิการศึกษา    พธ.บ. ,พธ.ม. , พธ.ด.   
ต าแหน่ง          อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 

๓. ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี         
วุฒิการศึกษา    พธ.บ. ,พธ.ม. , พธ.ด.    
ต าแหน่ง          อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 
๔. ดร.สุริยา รักษาเมือง     

วุฒิการศึกษา    วท.บ. ,พธ.ม. , รป.ด. 
ต าแหน่ง          อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์    

 
๕. ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข   

วุฒิการศึกษา     บธ.บ. ,รป.ม. , รป.ด.  
ต าแหน่ง          อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 
 

 
 
 

 
 

 



                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

การวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง (IOC : Index of item Objective Congruence) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพ่ือหาค่าความสอดคล้องของแต่ละข้อ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
+1 หมายถึง เห็นด้วย หรือสอดคล้อง 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจ ไม่รู้ ไม่มั่นใจ 
- 1 หมายถึง ไม่ใช่ ไม่เห็นด้วย ไม่สอดคล้อง 
 
ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่  ๐.๕๐ – ๑.๐๐ มีค่าความสอดคล้อง “ใช้ได้” 
 
ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า ๐.๕๐ ต้องปรับปรุง “ยังใช้ได”้ 

 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๐ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อค าถามและพิจารณาว่า ข้อความใดตรงกับสภาพความเป็นจริงในหน่วยงาน

ของท่านมาที่สุด แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ် ที่ตรงกับความเป็นจริงในแต่ละข้อ
เพียง ๑ ช่องเท่านั้น กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ 

ตารางท่ี ๑  แบบสอบถามรายละเอียดพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปรและตัวชี้วัด 
 

แบบสอบถาม ค่าความสอดคล้อง  
IOC คนที่ 

๑ 
คนที่ 
๒ 

คนที่ 
๓ 

คนที่ 
๔ 

คนที่ 
๕ 

องค์กรที่ท่านสังกัด 
   ๑. กรมการปกครอง 
   ๒. กรมส่งเสริมการ   

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓. กรมท่ีดิน   

๑. องค์กรที่ท่าน
สังกัด?      

 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

เพศ                     
   ๑. ชาย 
   ๒. หญิง 

๒. เพศ?                     
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

การศึกษา 
   ๑. ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   ๒. ปริญญาตรี 
   ๓. สูงกว่าปริญญาตรี               

๓. การศึกษา?               
 

๑ ๐ 
 

๑ ๑ ๑ ๐.๘๐ 

อายุ   
   ๑. ไม่เกิน ๒๕ ปี                   
   ๒. ๒๖ – ๓๕ ปี 
   ๓. ๓๖ – ๔๕ ปี 
   ๔. ๔๖ – ๕๕ ปี 
   ๕. ๕๖ ปี ขึ้นไป 

๔. อายุ?                     
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

ลักษณะงานที่ท่านรับผิดชอบ 
โดยตรง เป็นสายงานด้านใด 
   ๑. ด้านอ านวยการ/บริหาร  
   ๒. ด้านปฏิบัติการ 
   ๓. ด้านธุรการ 
 
 

๕. ลักษณะงานที่
ท่านรับผิดชอบ
โดยตรง เป็น
สายงานด้านใด? 

 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 



๒๙๑ 
 

ตารางท่ี ๑  แบบสอบถามรายละเอียดพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ตัวแปรและตัวชี้วัด 
 

แบบสอบถาม ค่าความสอดคล้อง  
IOC คนที่ 

๑ 
คนที่ 
๒ 

คนที่ 
๓ 

คนที่ 
๔ 

คนที่ 
๕ 

ลักษณะต าแหน่งการท างาน
ของท่านอยู่ในระดับใด 

๑. ผู้บริหารระดับสูง 
๒. ผู้บริหารระดับกลาง 
๓. ระดับผู้ปฏิบัติการ 

๖. ลักษณะ
ต าแหน่งการ
ท างานของท่าน 
อยู่ในระดับใด? 

 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

ท่านปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ปัจจุบันเป็นเวลานานเท่าใด  
   ๑. ๑-๒ ปี 
   ๒. ๓-๔ ปี 
   ๓. ๕-๖ ปี 
   ๔. ๗-๘ ปี 
   ๕. ๙-๑๐ ปี 
   ๖. ๑๐ ปีขึ้นไป 

๗. ท่านปฏิบัติงาน
ในต าแหน่ง
ปัจจุบันเป็น
เวลานาน
เท่าใด?  

 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๘๐ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
๑. ต่ ากว่า ๒๕,๐๐๐ บาท  
๒. ๒๕,๐๐๑–๓๕,๐๐๐ บาท 
๓. ๓๕,๐๐๑–๔๕,๐๐๐ บาท 
๔. ๔๕,๐๐๑–๕๕,๐๐๐ บาท 
๕. ๕๕,๐๐๑–๖๕,๐๐๐ บาท 
๖. ๖๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป 
 

๘. รายได้เฉลี่ย   
ต่อเดือน? 

 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙๒ 
 

ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อค าถามและพิจารณาว่า ข้อความใดตรงกับสภาพความเป็นจริงในหน่วยงาน

ของท่านมาที่สุด แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงในแต่ละข้อเพียง ๑ 
ช่องเท่านั้น กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ 

ระดับการให้คะแนนมาตรวัด 
     ๑ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “น้อยมาก”         ๒ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “น้อย” 
     ๓ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “ปานกลาง”        ๔ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “มาก” 
     ๕ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “มากที่สุด” 
 
ตารางท่ี ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย  

 
ข้อที่ 

 
รายละเอียด 

ค่าความสอดคล้อง  
 IOC คน

๑ 
คน
๒ 

คน
๓ 

คน
๔ 

คน
๕ 

การยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

๑ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐.๘๐ 

๒ การทักท้วงการตักเตือนการกระท าที่ขัดประมวลจริยธรรม ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐.๘๐ 

๓ การรายงานผู้ฝา่ฝนืประมวลจรยิธรรมต่อผู้บังคับบญัชา ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐.๘๐ 

๔ การปฏิบัติหนา้ที่เป็นไปด้วยความถูกต้องแม้จะขัดต่อ
ความต้องการของผู้บังคบับัญชา 

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐.๘๐ 

๕ การได้มาซึ่งคา่ตอบแทนจากการด ารงต าแหน่ง ด้วยการ
ปฏิบัติหนา้ที่ให้แก่หน่วยงานอืน่หรือหน่วยงานภายนอก 

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐.๘๐ 

การมีจิตส านึกที่ดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัตไิหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

๖ การอุทิศตนในการปฏิบตัิงานหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
เต็มก าลังความสามารถ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๗ การไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนา้ที่ของ
ข้าราชการอื่น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๘ การใช้ดุลพินิจตัดสนิใจในการปฏิบัติงานตามหลักฐาน
ความเหมาะสมโดยปราศจากอคติส่วนตน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๙ การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติหนา้ที่หลังจากได้รับการวา่
กล่าวตักเตือน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๑๐ การแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลนัเมื่อมีการแก้ไข
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหนา้ที่ 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 



๒๙๓ 
 

 
ข้อที่ 

 
รายละเอียด 

ระดับความสัมพันธ์  
 IOC คน

๑ 
คน
๒ 

คน
๓ 

คน
๔ 

คน
๕ 

๑๑ การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชน โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและ
ครบถ้วนเมื่อได้รับค าร้องขอ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๑๒ การสั่งราชการด้วยวาจาโดยผู้บงัคับบัญชามอบหมายให้
ผู้อื่นตัดสนิใจหรือสั่งการแทน ในเร่ืองที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๑๓ การที่ได้รับค าสั่งของรัฐให้ปฏิบตัิงานอื่น ท าให้งานใน
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเสียหาย 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๑๔ การปฏิบัติงานในหน้าทีล่่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด
ในกฎหมายหรือเกินสมควร 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๑๕ การละเว้นการกระท าทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอื่น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

๑๖ การใช้ความสัมพนัธ์ส่วนตนให้เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคล
อื่น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๑๗ การใช้ดุลพินิจปฏิบัตติ่อบุคคลอื่นด้วยความชอบหรือชัง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๑๘ การน าเวลาและทรัพยากรของทางราชการไปเพื่อ
ประโยชน์สว่นตนและผู้อื่น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๑๙ การมีพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ทีส่่อให้เห็นความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชนส์่วนตนมากกว่าประโยชนส์่วนรวม 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๒๐ การใช้ต าแหน่งขัดกับประโยชนส์่วนรวมที่อยู่ในความรับ
ผิด ชอบของหน้าที ่

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๒๑ การปฏิบัติหนา้ที่โดยรวม ยดึประโยชน์ของทางราชการ
และส่วนรวมเป็นส าคัญ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่นตนและประโยชน์ส่วนรวม 

๒๒ การเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติ
ของตนจากการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๒๓ การใช้ต าแหน่งกระท าการที่เปน็คุณหรือเป็นโทษเพราะ
ความมีอคติ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๒๔ การได้ประโยชน์จากการไม่เสนอ การด าเนินการ หรือการ
อนุมัติโครงการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 



๒๙๔ 
 

 
ข้อที่ 

 
รายละเอียด 

ระดับความสัมพันธ์  
 IOC คน

๑ 
คน
๒ 

คน
๓ 

คน
๔ 

คน
๕ 

การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

๒๕ การละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๒๖ การทักท้วงค าสัง่ที่ไมช่อบด้วยกฎหมายเสนอให้หัวหน้า
ส่วนราชการพิจารณาข้อยุติทางกฎหมาย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๒๗ การใช้ช่องว่างทางกฎหมายที่เก่ียวกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๒๘ การยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ชื่อของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เพื่อถือครองสินทรัพย์ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๒๙ การใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสินทรัพย์แทนเจ้าหนา้ที่        
ในหน่วยงานเพื่อปกปิดทรัพยส์นิของตน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๓๐ การด าเนินการของหัวหน้าส่วนราชการเมื่อทราบวา่มีการ
ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๓๑ การทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ได้รับค าร้อง
จากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการสร้างความไม่เป็น
ธรรมหรือเป็นภาระแก่ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

การปฏิบัติหน้าทีด่้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรี
ที่ดี และไม่เลือกปฏบิัติโดยไม่เป็นกลางธรรม 

๓๒ การหลีกเลี่ยง ละเลย ในการปฏบิัติหน้าที่ หรือใช้อ านาจ
เกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๓๓ การปฏิบัติหนา้ที่หรือด าเนินการโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย ์

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๓๔ การด าเนินการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ของข้าราชการใน
หน่วยงานท่านกระทบถึงสิทธิเสรีภาพและเป็นภาระแก่
บุคคลอื่น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๓๕ การบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยไมตรีที่ดี ปราศจากอคติ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๓๖ การให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อบุคคลผู้มาติดต่อ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๓๗ การวางตัวเปน็กลางทางการเมืองในหน่วยงานทา่น ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๓๘ การปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความเที่ยงธรรม ไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 



๒๙๕ 
 

ล าดั
บที ่

 
รายละเอียด 

ระดับความสัมพันธ์  
 IOC คน

๑ 
คน
๒ 

คน
๓ 

คน
๔ 

คน
๕ 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

๓๙ การน าข้อมูลที่ได้จากการด าเนนิการเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๔๐ การชี้แจงเหตุผลอย่างครบถ้วนในกรณีที่มีการปฏิบัตงิาน
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพผู้อื่น  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๔๑ การชี้แจงเหตุผลอย่างครบถ้วนในกรณีเมื่อมีการร้องขอ
ตามกฎหมายภายในเวลาก าหนด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๔๒ การปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถโดยมุ่งประสทิธิภาพ
และประสิทธิผล 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๔๓ การใช้งบประมาณ ทรัพยส์ิน สทิธิประโยชนท์ี่ทางราชการ
จัดให้ด้วยความคุ้มค่า และประหยัด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๔๔ การใช้ความรู้ความสามารถ ระมัดระวังในการปฏบิัติ
หน้าที่ ตามมาตรฐานวชิาชีพโดยเคร่งครัด 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๔๕ การแสวงหาวิธีการแนวทางใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๔๖ การแสดงออกสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๔๗ การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการโดยรวม 

๔๘ การไม่ละเมิดหลักศีลธรรม จารีต ประเพณีในหน่วยงาน
ท่าน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๔๙ การเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
ท าให้ลดการขัดแย้งได้ดี 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๕๐ การปกครองของหัวหน้าส่วนและผู้บังคับบัญชาเป็นไปด้วย
ความเที่ยงธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๕๑ การสนับสนนุยกย่องผู้ใต้บงัคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ 
ผลงานดีเด่น ความรู้ความสามารถจากหัวหน้าส่วน
ราชการ มีการยึดมั่นในระบบคณุธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๕๒ การปกป้องคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 



๒๙๖ 
 

 
ข้อที่ 

 
รายละเอียด 

ระดับความสัมพันธ์   
IOC คน

๑ 
คน
๒ 

คน
๓ 

คน
๔ 

คน
๕ 

๕๓ การลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระท าผิดหรือละเมิดจริยธรรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๕๔ การรักษาภาพลักษณ์ เสียสละ และความไว้วางใจให้เกิด
แก่ส่วนราชการโดยรวม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๕๕ การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด าเนินชีวิต ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๕๖ การน าข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมมา
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๗ 
 

ส่วนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อค าถามและพิจารณาว่า ข้อความใดตรงกับสภาพความเป็นจริงในหน่วยงาน

ของท่านมาที่สุด แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงในแต่ละข้อเพียง ๑ 
ช่องเท่านั้น กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ 

ระดับการให้คะแนนมาตรวัด 
     ๑ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “น้อยมาก”         ๒ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “น้อย” 
     ๓ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “ปานกลาง”        ๔ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “มาก” 
     ๕ หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ “มากที่สุด” 
ตารางที่ ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม 

 
ข้อที่ 

 
รายละเอียด 

ค่าความสอดคล้อง  
 IOC คน

๑ 
คน
๒ 

คน
๓ 

คน
๔ 

คน
๕ 

หลักพุทธธรรม บุญกิริยาวัตถุ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา 
๕๗ การให้ทานที่เป็นวัตถุสิ่งของหรือก าลังแรงกาย

ความสามารถเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและประชาชน
ผู้ใช้บริการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ 

๕๘ การให้ทานเช่นการบริการด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น
และเป็นมิตรท าให้เจ้าหน้าทีผู่้นัน้ได้รับความนิยมชมชอบ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๕๙ การให้ทานช่วยให้องค์กรเกิดความเป็นปึกแผ่น             
มีความผูกพันเหนียวแน่นในองค์กรมากยิ่งขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๖๐ การให้ทานช่วยส่งเสริมให้คนรอบข้างท าในสิง่ที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๖๑ การให้ทานท าให้ตนเองและผู้คนรอบข้างลดความเห็นแก่
ประโยชน์สว่นตนน้อยลง 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๖๒ การให้ทานแก่เพื่อนร่วมงานด้วยการถ่ายทอดวิชาความรู้
ชี้แนะ และข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องไม่ปิดบัง ท าให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี  

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๖๓ การให้ทานด้วยการให้อภัย ไม่ถือเร่ืองบาดหมางอาฆาต
หรือแก้แค้น ท าให้องค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๖๔ การมีศีลท าให้ผู้อยู่ร่วมกันท างานในหน่วยงานอยา่งมี
ความสุข 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๖๕ การมีศีลท าให้เพื่อนร่วมงานเกิดเก้อเขินที่จะประพฤตสิิ่งที่
ไม่ดีไม่ควร 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๖๖ การมีศีลท าให้มีความส ารวมระมัดระวังการปฏิบตัิในทาง
ไม่ถูกท านองคลองธรรม 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๖๗ การมีศีลท าให้ได้รับความศรัทธาเชื่อมั่นและไว้วางใจจาก
บุคคลรอบข้าง 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

 



๒๙๘ 
 

 
ข้อที่ 

 
รายละเอียด 

ค่าความสอดคล้อง  
 IOC คน

๑ 
คน
๒ 

คน
๓ 

คน
๔ 

คน
๕ 

หลักพุทธธรรม บุญกิริยาวัตถุ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา 
๖๘ การมีศีลสามารถป้องกันทุกข์ภัยที่เกิดจากการปฏิบัติ

หน้าที่เป็นอยา่งด ี
๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๖๙ การมีศีลท าให้ภาพลักษณโ์ดยรวมของหน่วยงานดีขึน้ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๗๐ การเจริญภาวนารู้เท่าทนัท าให้เกิดการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๗๑ การเจริญภาวนาสามารถแก้ไขพฤติกรรมที่เคยกระท า
ผิดท านองคลองธรรมได ้

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๗๒ การเจริญภาวนาท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อเพื่อน
ร่วมงานและสังคม 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๗๓ การเจริญภาวนาท าให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจต่อความ
ยั่วยุ ในทางที่ผิด 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

หลักพุทธธรรมโลกบาลธรรม หิริโอตตัปปะ 
๗๔ การเกิดความละอายการท าชั่วในการปฏิบัติหน้าที่จาก

การที่ได้รับการอบรมสัง่สอนจากครอบครัว 
๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๗๕ การเกิดความละอายการท าชั่วในการปฏิบัติหน้าที่จาก
การที่มีอายุหรือวัยสูงขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๗๖ การเกิดความละอายการท าชั่วในการปฏิบัติหน้าที่จาก
การที่ตนเองเคยกล้าหาญและเคยท าความดทีี่ผา่นมา 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๗๗ การเกิดความละอายการท าชั่วในการปฏิบัติหน้าที่จาก
การที่ตนเองได้รับความรู้การศึกษา 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๗๘ การเกิดความละอายการท าชั่วในการปฏิบัติหน้าที่จาก
การที่ตนเองเป็นคนมีศลีธรรมคุณธรรม 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๗๙ การเกิดความละอายการท าชั่วในการปฏิบัติหน้าที่จาก
การที่เกิดความกลัวเสียชื่อเสียงสถาบนั 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๘๐ การเกิดความละอายการท าชั่วในการปฏิบัติหน้าที่จาก
การที่เคยเป็นเพื่อนหรือเคยปฏิบัติดีต่อกันมา 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๘๑ การเกิดความกลัวบาป เนื่องจากกลัวตนเอง คนรอบข้าง
หรือกลัวสังคมติเตียน 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๘๒ การเกิดความกลัวบาป เนื่องจากกลัวโดนลงโทษทาง
วินัยและกฎหมายอาญาของบา้นเมือง 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

๘๓ การเกิดความกลัวบาป เพราะเชือ่ในเร่ืองของกรรมโทษ
ภัยในอบายภูมิ หรือได้รับการลงโทษจากสิ่งที่มอง      
ไม่เห็น 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘๐ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach)  
และการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๐ 
 

RELIABILITY 
  /SCALE (‘ALL VARIABLES’) ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL 

                     Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha    N of Items 
.971    83 

 
                                            Item-Total Statistics 

 
Label 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha      
if Item Deleted 

a1 276.33 2478.161 .727 .971 
a2 276.80 2506.924 .533 .971 
a3 277.20 2520.855 .354 .971 
a4 276.77 2501.771 .502 .971 
a5 277.57 2547.426 .042 .972 
b6 276.07 2479.582 .836 .971 
b7 276.17 2493.523 .523 .971 
b8 276.17 2484.971 .729 .971 
b9 276.23 2487.082 .742 .971 
b10 276.17 2491.109 .691 .971 
b11 276.33 2504.575 .441 .971 
b12 277.93 2551.099 .026 .972 
b13 278.23 2562.806 -.091 .972 
b14 278.07 2554.616 -.011 .972 
b15 276.77 2500.875 .377 .971 
c16 278.00 2556.000 -.024 .972 
c17 278.07 2555.651 -.021 .972 
c18 277.93 2564.478 -.095 .972 
c19 278.07 2548.547 .047 .972 
c20 277.93 2562.202 -.087 .972 
c21 276.80 2486.166 .487 .971 
d22 278.03 2550.309 .024 .972 
d23 278.03 2539.137 .109 .972 
d24 278.20 2554.028 -.006 .972 
e25 

 
278.37 2547.757 .041 .972 



๓๐๑ 
 

Item-Total Statistics 
 

Label 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha     
if Item Deleted 

e26 277.47 2504.051 .360 .971 
e27 278.13 2530.326 .196 .972 
e28 278.37 2534.654 .166 .972 
e29 278.47 2556.602 -.033 .972 
e30 277.33 2499.264 .429 .971 
e31 276.97 2483.551 .483 .971 
f32 276.93 2492.754 .408 .971 
f33 276.77 2478.599 .522 .971 
f34 277.40 2522.869 .200 .972 
f35 276.20 2474.441 .651 .971 
f36 276.07 2466.961 .792 .970 
f37 276.47 2487.706 .502 .971 
f38 276.40 2473.145 .621 .971 
g39 277.47 2536.120 .131 .972 
g40 276.70 2489.252 .583 .971 
g41 276.27 2474.064 .811 .971 
h42 276.13 2473.568 .777 .971 
h43 276.30 2470.286 .762 .971 
h44 276.20 2469.890 .791 .971 
h45 276.13 2469.913 .764 .971 
i46 275.97 2464.585 .765 .971 
i47 275.87 2469.706 .785 .971 
j48 276.47 2484.740 .550 .971 
j49 276.47 2476.878 .699 .971 
j50 276.80 2480.786 .650 .971 
j51 276.80 2488.028 .621 .971 
j52 276.77 2479.840 .606 .971 
j53 276.73 2490.616 .556 .971 
j54 276.37 2469.275 .739 .971 
j55 276.30 2468.631 .778 .971 
j56 276.43 2472.530 .743 .971 
k57 276.33 2468.713 .729 .971 
k58 276.17 2465.592 .752 .971 
k59 276.30 2471.941 .726 .971 
k60 276.17 2468.902 .811 .970 



๓๐๒ 
 

                                           Item-Total Statistics 

 
Label 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha     
if Item Deleted 

k61 276.10 2468.576 .788 .971 
k62 276.27 2464.961 .754 .971 
k63 276.00 2472.138 .769 .971 
k64 276.10 2460.852 .888 .970 
k65 276.33 2477.747 .756 .971 
k66 276.13 2462.051 .863 .970 
k67 276.13 2467.775 .896 .970 
k68 276.20 2470.717 .869 .970 
k69 276.13 2464.602 .839 .970 
k70 276.13 2464.809 .864 .970 
k71 276.20 2467.752 .868 .970 
k72 276.20 2465.752 .858 .970 
k73 276.13 2464.326 .869 .970 
l74 276.07 2482.064 .693 .971 
l75 276.20 2487.407 .571 .971 
l76 276.33 2485.954 .594 .971 
l77 276.23 2472.806 .754 .971 
l78 275.97 2478.654 .773 .971 
l79 276.20 2476.855 .774 .971 
l80 276.27 2486.823 .705 .971 
l81 276.17 2479.040 .712 .971 
l82 276.20 2476.786 .775 .971 
l83 276.17 2481.385 .668 .971 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๓ 
 

RELIABILITY 
  /SCALE (‘ALL VARIABLES’) ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

Item Statistics 
Number Label Mean Std. Deviation N 

1 a 1 3.75 0.903 400 
2 a 2 3.43 0.989 400 

3 a 3 3.05 1.050 400 

4 a 4 3.33 1.005 400 

5 a 5 3.67 1.236 400 

6 b 6 4.11 0.843 400 

7 b 7 4.00 0.953 400 

8 b 8 4.02 0.841 400 

9 b 9 4.00   0.878 400 

10 b10 4.01 0.832 400 

11 b11 4.11 0.847 400 

12 b12 3.57 1.203 400 

13 b13 3.88 1.120 400 

14 b14 3.90 1.088 400 

15 b15 3.19 1.441 400 

16 c16 3.86 1.160 400 

17 c17 3.96 1.122 400 

18 c18 4.04 1.103 400 

19 c19 4.01 1.097 400 

20 c20 4.03 1.126 400 

21 c21 3.83 1.217 400 

22 d22 4.16 1.122 400 

23 d23 4.23 1.050 400 

24 d24 4.24 1.071 400 

25 e25 4.27 1.187 400 

26 e26 2.72 1.275 400 

27 e27 4.29 1.000 400 

28 e28 4.42 0.975 400 

29 e29 4.42 1.001 400 

30 e30 2.95 
 

1.309 400 

 



๓๐๔ 
 

Item Statistics 

Number Label Mean Std. Deviation N 
31 e31 3.08 1.274 400 

32 f32 3.63 1.455 400 

33 f33 3.79 1.187 400 

34 f34 3.87 1.277 400 

35 f35 4.14 1.037 400 

36 f36 4.16 1.001 400 

37 f37 3.88 1.121 400 

38 f38 3.73 1.096 400 

39 g39 3.61 1.337 400 

40 g40 3.72 1.003 400 

41 g41 3.88 0.948 400 

42 h42 4.18 0.850 400 

43 h43 4.10 0.907 400 

44 h44 4.15 0.856 400 

45 h44 4.02 0.880 400 

46 i46 4.41 0.885 400 

47 i47 4.51 0.831 400 

48 j48 4.11 0.964 400 

49 j49 3.43 1.058 400 

50 j50 3.62 1.005 400 

51 j51 3.65 0.997 400 

52 j52 3.68 1.010 400 

53 j53 3.45 1.008 400 

54 j54 3.91 0.898 400 

55 j55 4.03 0.889 400 

56 j56 3.93 0.892 400 

57 k57 3.99 0.899 400 

58 k58 4.12 0.837 400 

59 k59 3.96 0.890 400 

60 k60 4.02 0.863 400 

61 k61 4.06 0.898 400 

62 k62 4.11 0.881 400 

63 k63 4.07 0.901 400 

64 k64 4.08 0.859 400 

65 k65 3.79 0.979 400 

 



๓๐๕ 
 

Item Statistics 

Number Label Mean Std. Deviation N 
66 k66 4.00 0.918 400 

67 k67 4.07 0.823 400 

68 k68 3.96 0.865 400 

69 k69 4.06 0.883 400 

70 k70 3.99 0.907 400 

71 k71 3.98 0.894 400 

72 k72 3.96 0.924 400 

73 k73 4.03 0.926 400 

74 l74 4.17 0.874 400 

75 l75 3.90 1.017 400 

76 l76 4.02 0.902 400 

77 l77 4.00 0.939 400 

78 l78 4.18 0.797 400 

79 l79 3.97 0.926 400 

80 l80 3.90 0.930 400 

81 l80 3.96 0.952 400 

82 l80 4.06 0.960 400 

83 l80 
 

4.01 1.010 400 

 a (01-05) 3.45 0.639 400 

 b (06-15) 3.88 0.565 400 

 c (16-21) 3.95 0.893 400 

 d (22-24) 4.21 1.014 400 

 e (25-31) 3.73 0.601 400 

 f (32-38) 3.89 0.758 400 

 g (39-41) 3.74 0.741 400 

 h (42-45) 4.11 0.785 400 

 i (46-47) 4.46 0.809 400 

 j (48-56) 3.76 0.723 400 

 k (57-73) 4.01 0.724 400 

 l (74-83) 4.02 0.745 400 

 
 
 



                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๗ 
 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
ต าแหน่ง 

 
หน่วยงาน/สังกัด 

๑ นายประชา เตรัตน์ ข้าราชการบ านาญ        
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย 

๒ สงวนนาม ผู้ช านาญการ สถาบันด ารงราชานุภาพ 
๕๐๕๕๖ 

๓ สงวนนาม ผู้ช านาญการ ส านักการสอบสวนและนิติ
กร กรมการปกครอง 

๔ นางสาวนวรัตน์ เหลี่ยมไทย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 

๕ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้อ านวยการ 
กองการเจ้าหน้าที่ 

กรมการปกครอง 

๖ นายบพิธศร์ ภาษิต ผู้อ านวยการส านักงาน 
ศปท.มท. 

ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

๗ นายศุภชัย ศรีมีชัย นิติกรช านาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนหัวหน้า
กลุ่มงานวินัย 
กองการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

๘ นายบุญช่วย ผูกสี ผู้อ านวยการ 
กองการเจ้าหน้าที่ 

กรมท่ีดิน 

๙ นายณัฐพันธ์ ปฏิเสน หัวหน้ากลุ่มงานวินัย กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๘ 
 

คณะพระภิกษุ และกลุ่มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรม  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล  
ต าแหน่ง 

 
หน่วยงานที่สังกัด 

๑ พระมหาบุญเลิศ อินฺทป โ ,รศ.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                    
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ดร.  อาจารย์ประจ า 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.    อาจารย์ประจ า 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ พระมหาก าพล คุณงฺกโร, ดร.  อาจารย์ประจ า 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ดร.  
 

อาจารย์ประจ า 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖ ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์   ผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษหรืออาจารย์
สัญญาจ้าง คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร
บัณฑิต 

๗ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  ผอ.หลักสูตร 
Internation for                                     
Public Administration 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘ รศ.ดร.สมาน งามสนิท    อาจารย์ประจ า 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์     หัวหน้าภาควิชา
รัฐศาสตร์ / ผอ.หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาชาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์    
(วังน้อย) 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐ ดร.ยุทธนา ปราณีต  ผอ.หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๓๐๙ 
 

คณะพระภิกษุ และกลุ่มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรม (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ-นามสกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
หน่วยงานที่สังกัด 

๑๑ ดร.บุษกร วัฒนบุตร เลขานุการ         
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา                                          
สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธและสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๒ ดร.นพดล ดีไทยสงค์  อาจารย์ประจ า 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๓ ดร.อนุวัต กระสังข์  อาจารย์ประจ า 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๔ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท  
 
  

อาจารย์ประจ า 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

 



 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๘ 
 

 

รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 
ล าดับ

ที ่

 
ชื่อผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

 
ต าแหน่ง 

 
หน่วยงาน/สังกัด 

1 พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระอารามหลวง วัดพายัพ 
2 พระราชสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด

นครราชสีมา และรอง
อธิการบดีฯ  

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา                  

3 พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ, 
ดร. 

เจ้าอาวาส วัดศรีรัตนารามแบล็คลี่ UK 

4 พระมหาปัญญาวรวัฒน์ 
สิริภทโท, ผศ.ดร. 

รองผู้อ านวยการส านักงาน มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา                  

5 พระเมธีสุตาภรณ์, ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง 
นครราชสีมาและ ผอ.
วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา                  

6 พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, 
ดร. 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา                  

7 พระมหาถนอม ถาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ อาวาสวัดพายัพ จังหวัด
นครราชสีมา 

8 ดร.วิชัย ภูมิสุข ผู้อ านวยการส านักงานวิทยา
เขตนครราชสีมา 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา                  

9 ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญา
อิสกุล 

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา                  

10 ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา                  

11 ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา                  

 
 



๓๑๐ 
 
 

 

 

 

 

นายบพิธศร์ ภาษิต  
ผู้อ านวยการส านักงาน ศปท.มท. 

นายบญุช่วย ผกูสี  
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดนิ

กระทรวงมหาดไทย;’,SKF
WMP 



๓๑๑ 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

นายทวี เสริมภักดกีุล   
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง 

นายณัฐพนัธ ์ปฏิเสน 
หัวหน้ากลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสรมิการปกครอง 



๓๑๒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.อ.ดร.บณัฑติ พิริยาสัยสนัต ิ(ซ้าย) 
นายประชา เตรตัน์ ข้าราชการบ านาญ (กลาง)  

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 



๓๑๓ 
 
 

 

สัมภาษณ์พระภิกษุและกลุ่มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระมหาบุญเลิศ อินฺทป โ รศ. / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                    

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ดร. / อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์           
คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๓๑๔ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระมหาก าพล คุณงฺกโร, ดร. / อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์            
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. /  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์            

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๓๑๕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ 

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษหรืออาจารย์สัญญาจ้าง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA 

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 

ผอ.หลักสูตร International for Public Administration 



๓๑๖ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.สมาน งามสนิท / อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผศ.ดร.เติมศักดิ ์ทองอินทร์  /  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ /                      

ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๓๑๗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ยุทธนา ปราณีต 

ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาชาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ดร.บุษกร วัฒนบุตร เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๓๑๘ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.นพดล ดีไทยสงค์ / อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ดร.อนุวัต กระสังข์ / อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๓๑๙ 
 
 

 

 

 

ดร.อนุวัต กระสังข์ / อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ดร.สุวัฒสัน รักขันโท / อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๑ 
 

 

รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 
ล าดับ

ท่ี 

 
ชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

 
ต าแหน่ง 

 
หน่วยงาน/สังกัด 

1 พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระอารามหลวง วัดพายัพ 
2 พระราชสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด

นครราชสีมา และรอง
อธิการบดีฯ  

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา                  

3 พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ, 
ดร. 

เจ้าอาวาส วัดศรีรัตนารามแบล็คล่ี UK 

4 พระมหาปัญญาวรวัฒน์ 
สิริภทโท, ผศ.ดร. 

รองผู้อ านวยการส านักงาน มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา                  

5 พระเมธีสุตาภรณ์, ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง 
นครราชสีมาและ ผอ.
วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา                  

6 พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, 
ดร. 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา                  

7 พระมหาถนอม ถาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ อาวาสวัดพายัพ จังหวัด
นครราชสีมา 

8 ดร.วิชัย ภูมิสุข ผู้อ านวยการส านักงานวิทยา
เขตนครราชสีมา 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา                  

9 ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญา
อิสกุล 

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา                  

10 ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา                  

11 ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา                  

 
 



๓๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP)  
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครราชสีมา ณ วันที่ ๑๐ มกราคม  



๓๑๙ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศห้องสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารเรียน       
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระราชวิมลโมลี 
เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 



๓๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

พระมหาถนอม ถาวโร 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ จังหวัดนครราชสีมา 

พระมหาถนอม ถาวโร (ซ้าย) 
ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ (ขวา) 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร ศูนย์บัณฑิต มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา 



๓๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพการสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP)  
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ภาพการสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP)  
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๓๒๒ 
 

 

  

 

 

 

ภาพการสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP)  
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ภาพการสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP)  
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๓๒๓ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพการสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP)  
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ภาพการสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP)  
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๓๒๔ 
 

 

 

 

 



๓๒๕ 
 

  

 

 

 



๓๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 



๓๒๗ 
 

 

 

 

 

 



๓๒๘ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวัติ ดร.พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์ 
 
เกิด  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๑ สัญชาติ ไทย   เชื้อชาติ ไทย 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๙/๑๑ ม.เดอะแพลนท์ วัชรพล ถ.สุขาภิบาล ๕ แขวงออเงิน 
สายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐  
โทร/แฟกซ์ ๐๒-๑๙๒๕๔๘๒ 
มือถือ ๐๘-๔๖๙๖-๓๖๕๔ 
อีเมล์  :  thagul@me.com 
 
ประวัติการศึกษา 
มัธยมศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
ประกาศณียบัตร เทคนิคการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ (MICRO MBA) NIDA  
ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก มหาวิทยาลัยรังสิต  
ปริญญาโท  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ 
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ประวัติการท างาน 
๒๕๓๐ – ๒๕๓๕    ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จ ากัด  
๒๕๓๖ – ๒๕๓๗    Computer Graphic / Manager Magazine ในเครือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 
๒๕๓๘ – ๒๕๔๑    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนภพคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  
๒๕๔๒ – ๒๕๔๓    ผู้จัดการ บริษัท ซีสคอม คอมพิวเตอร์ จ ากัด (ไทยแลนด์) สาขาประเทศไทย  
๒๕๔๔ - ๒๕๔๙     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนภพคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด   
๒๕๔๙ - ๒๕๕๑    รองประธานบริหาร บริษัท คนรักกอล์ฟ จ ากัด 
                        Thailand Director, Cleaner Climate / www.cleanerclimate.com               
๒๕๕๒ -ปัจจุบัน    กรรมการผู้จัดการ บริษัท  แอดวานซ์เทคโนโลยีกรุ๊ป จ ากัด 
                       กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เจพีเวิลด์ เทรดดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
                       กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท วิชวัน อินโฟร์ จ ากัด 
 
ประวัติการเป็นที่ปรึกษา, ผู้ช านาญการ 
๒๕๔๔ - ๒๕๔๕        คณะท างาน พณฯ กร ทัพพะรังสี ประจ าท าเนียบรัฐบาล 
๒๕๔๗ - ๒๕๔๘        ผูช้ านาญการประจ าคณะกรรมาธิการการงบประมาณ วุฒิสภา 
                            ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการการงบประมาณ วุฒิสภา 
๒๕๕๑ - ๒๕๕๒        ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร 
                            ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฏร 

http://www.cleanerclimate.com/

