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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑)ศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการด าเนินการ
ตามหลักจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ๒)ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ๓)พัฒนาและน าเสนอตัวแบบ
จริยธรรมท่ีบูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเบื้องต้น จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๓๔ รูป/คน 
ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มจ านวน ๑๑ รูป/คน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณเป็นข้อมูลปิดท้าย เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ๓ กรม จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ ตัวอยา่ง 
จากประชากร ๗,๘๔๗ คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัยพบว่า 
๑) สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการด าเนินการตามหลักจริยธรรมของข้าราชการ 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย ถูกมองในภาพรวมเกี่ยวกับการร้องเรียนและคดีความเกี่ยวกับการประพฤติ
ผิดหรือการละเมิดจริยธรรมท่ีประสบปัญหาส่อไปในทางทุจริต ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดและให้บริการประชาชน หน่วยงานในส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นนิติ
บุคคล กรมต้นสังกัดในส่วนกลางมีหน้าท่ีควบคุมดูแลข้าราชการในส่วนกลาง โดยเฉพาะกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นไม่มีอ านาจในการควบคุมหน่วยงานส่วนท้องถิ่น จึงใช้ช่องว่างทางกฎหมาย
แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง กรมเพียงแต่มีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนเชิงนโยบาย โครงการฝึกอบรม 
กิจกรรมท่ีสนับสนุนให้ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ด้วยผลประโยชน์จากงบประมาณจ านวนมหาศาลท่ีส่วน
ท้องถิ่นได้รับก่อให้เกิดการร่วมมือทุจริตด้วยความสมยอมระหว่างข้าราชการและผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 
ข้าราชการบางคนยังคงมีทัศนคติท่ีผิดด้วยการขอให้ตนมีส่วนได้ใครจะท าผิดก็ไม่เป็นไร ยังให้ความ
นิยมวัตถุตามกระแสนิยม กระทรวงมหาดไทยมีศูนย์ต่อต้านการทุจริตขับเคล่ือนอย่างเข้มข้นร่วมกับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบภาคประชาชน แต่ยังคงมีปัญหาเพราะข้าราชการยังขาดจิตส านึก 
ผู้บังคับบัญชาต้องกระท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี ส่ิงส าคัญคือกระบวนการขัดเกลาเพื่อการพัฒนาด้วย
ข้าราชการให้ยึดถือศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรม เพื่อลดปัญหาจากการละเมิดและ
ประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีให้หมดส้ินไป  

๒) หลักพุทธธรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ 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) ตัวแบบจริยธรรมท่ีน ามาบูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย โดยรูปแบบท่ีเหมาะสมและมีความสอดคล้องเป็นรูปแบบ “SGDBD MODEL” 
ซึ่งจะท าให้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนี้ 

หิริ S=Shame (Moral Shame) เป็นความละอายต่อการท าช่ัวหรือไม่เดินไปสู่ความ
เส่ือม ต้องเคารพศักดิ์ศรีของตนเองท่ีได้รับการอบรมส่ังสอนจากครอบครัวและสถาบันการศึกษา มีสติ
ระลึกได้และมีความละอายช่ัว จนตระหนักว่าการท าส่ิงไม่ดีเป็นส่ิงท่ีท ายาก  

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

โอตตัปปะ D=Dread (Moral Dread) ความเกรงกลัวต่อบาป เป็นส่ิงส าคัญของนัก
ปกครองท่ีใช้ควบคุมจิตใจให้ด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างมีความสุข การปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยไม่เกรงกลัวต่อผลของการท าผิด ปลุกจิตส านึกและตระหนักกลัวผลกรรมท่ีตนเองกระท า  
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ศีล B=Behavior (Moral Behavior) เป็นความปกติ เป็นข้อปฏิบัติ เป็นกรอบท่ีคอย
ควบคุมความประพฤติทางกายวาจาให้อยู่ในความดีงาม ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น เป็นเครื่อง
เตือนสติให้งดเว้นการกระท าช่ัว ไม่ปฏิบัติขัดแย้งต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรมท่ีดีงาม  

ภาวนา D=Development (Mental Development) เป็นการปรับปรุง การท าให้ดีขึ้น
เจริญขึ้น ด้วยการพัฒนาตนเองและระบบงานให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงเพื่อให้บริการประชาชนด้วย
ความรวดเร็วถูกต้อง เต็มก าลังความสามารถ ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินด้วยความประหยัดคุ้มค่า  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม แสวงหาวิธีการใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จมากขึ้น 

การประยุกต์น าตัวแบบหลักพุทธธรรมจากการวิจัย คือ “SGDBD MODEL” โดย
คัดเลือกหมวดพุทธธรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม และหัวข้อการ
อบรม ก็จะช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของงาน จากการที่ข้าราชการได้น าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กับ
ตนเอง เพื่อนร่วมงานในองค์การ 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:   
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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 
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. 
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 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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๑. บทน า 
     

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

“ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าท่ีอย่างไร ล้วนแต่มีส่วนส าคัญ   
อยู่ในงานของแผ่นดินท้ังส้ิน ทุกคนจึงต้องต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยเต็มก าลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ 
ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าท่ีเป็นไปอย่างถูกต้องเท่ียงตรง    
ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของ
ประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเส่ือมลงของประเทศชาติ”1 
 พระบรมราโชวาทดังกล่าว พระราชทานให้แก่ข้าราชการให้มีจิตส านึกทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการท างานท่ียึดมั่นในประโยชน์ของประชาชน ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าท่ีให้ส าเร็จทันการ เป็นท่ียอมรับและศรัทธาของประชาชน        
ซึ่งทุกรัฐบาลต้องน้อมน าพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติ โดยให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการหรือส านักงาน ก.พ. เป็นผู้พัฒนาข้าราชการให้เป็นข้าราชการท่ีดี และเผยแพร่พระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ข้าราชการและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบและยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมา 

ส านักผู้ตรวจการแผ่นดินโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน มีบทบาทในการด าเนินการด้านจริยธรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ มีอ านาจหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งก าหนดให้ภาครัฐต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี มีหน้าท่ีในภาพรวมคือ 
พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนในกรณี ๑) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
ปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย และ ๒) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ในส่วนอ านาจหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้มี
การด าเนินการตามแนวนโยบายราชการบริหารแผ่นดิน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม     
มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าประมวลจริยธรรมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของ
ภาครัฐ ตามมาตรา ๒๗๙ หากเป็นกรณีท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระท าดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
ความเสียหายต่อส่วนรวมหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและ
สอบสวนโดยไม่ต้องมีการร้องเรียนกไ็ด้ ส าหรับสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ จริยธรรมเรียงอนัดับจาก

                                                             

1 ส านักงานข้าราชการพลเรือน. พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในวัน
ข้าราชการพลเรือน พทุธศักราช 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/


๗ 

มากไปน้อยได้แก่ พฤติกรรมไม่เหมาะสม ทุจริตต่อหน้าท่ี การบริหารงานบุคคลไม่เป็นธรรม การไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย พฤติกรรมฝุาฝืน กระบวนการพิจารณาอรรถคดีศาล ผลประโยชน์ทับซ้อน2              

มีรายงาน จากส านักผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับจ านวนเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๓,๔๒๐ เรื่อง และด าเนินการแล้วเสร็จ ๒,๘๙๗ เรื่อง3 จ าแนกตาม
หน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนใน ๕ อันดันแรก ได้ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที ่๑.๒  เรื่องร้องเรียนท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๒,๘๙๗ เรื่อง 

จ าแนกตามหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน 

อันดับที ่ หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน รวม 

๑ กระทรวงมหาดไทย ๑,๐๔๘ 

๒ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๔๑๒ 

๓ กระทรวงศึกษาธิการ ๒๑๔ 

๔ หน่วยงานราชการอิสระ ๑๔๔ 

๕ กระทรวงยุติธรรม ๑๒๕ 

 
ท่ีมา: ส านักผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 

ท้ังนี้กระทรวงมหาดไทยได้ยึดหลักจริยธรรมภายใต้ประมวลจริยธรรมของส านักงาน
ข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ซึ่งก าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ท่ีก าหนดขึ้น เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อ านวย
ความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๙ ประการของ
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๒) การมีจิตส านึกท่ีดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๔) การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ๕) การ

                                                             

2 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ๑๒ ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน, (นนทบุรี : ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 
๒๕๕๔), หน้า ๓๐-๓๒. 

3 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, รายงานประจ าปี ๒๕๕๖, (นนทบุรี : ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 
๒๕๕๔), หน้า ๖๐. 



๘ 

ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุข และ ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร และจะต้องปฏิบัติตามจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนอีก ๑๐ ประการ ได้แก่ ๑) ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท า  
ในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม ๒) ข้าราชการต้องมีจิตส านึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  ๓) ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัว
ออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน   
๔) ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๕)ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ๖) ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม
เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
๗) ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการในหน้าท่ีและให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๘) ข้าราชการ
ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด ๙) ข้าราชการต้องยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๑๐) ข้าราชการต้อง
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน รักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม4 
 จากวิกฤติการณ์ทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทย ได้กลายเป็นมะเร็งร้ายของระบบสังคมไทย 
เห็นได้จากปัจจัยและสาเหตุหลายประการข้างต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กรมท่ีดิน กรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นกระทรวงหลักในการ
บริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขประชาชน มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและ
พัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องท่ี         
การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการ       
สาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนดพันธกิจต่างๆ เหล่านี้
ข้าราชการจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนอย่างมีจริยธรรม  
 ปัญหาฉ้อโกงหรือการคอร์รัปช่ัน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐจากการใช้
อ านาจหน้าท่ีให้คุณให้โทษ ความสะดวก หรืออุปสรรค เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนด้วยการ
ละเลยเพิกเฉย การไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย หรือการปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับ
กฎระเบียบและการก ากับดูแล ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
ประสิทธิภาพของประเทศชาติโดยรวม หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ให้ความส าคัญและตระหนักในเรื่อง
                                                             

4 ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน. (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๕๒), หน้า ๗๓-๘๐.  



๙ 

จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น ก็จะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้อง
ชอบธรรม เริ่มจากการสร้างจิตสานึกท่ีตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และน าหลักพุทธธรรมมาร่วมบูรณาการท้ัง
ในด้านการปูองกันคือ โลกบาลธรรม ได้แก่ หิริ คือ ความละอายช่ัว และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อ
การกระท าบาป และด้านการส่งเสริมให้องค์การเข้มแข็งขึ้นคือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประกอบด้วย ทาน
คือ การแบ่งปัน ศีลคือ การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย และ ภาวนาคือ การมีปัญญาเป็นเครื่องก ากับ
การท างาน เพื่อร่วมกันปูองกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์ 

ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติราชการให้สัมฤทธิ์ผล โดยมี
ค าถามในการวิจัยว่า สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการด าเนินการตามหลักจริยธรรมของข้าราชการ
ไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอย่างไร หลักพุทธธรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของ
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีอะไรบา้ง และตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีลักษณะอย่างไร โดยการน าหลักพุทธธรรมบูรณาการร่วมกับจริยธรรมของ
กระทรวงมหาดไทย ด้วยการเติมเต็มให้การด าเนินชีวิตทางโลกสมบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม ซึ่งมีความ
เช่ือมั่นว่าการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพฒันาตัวแบบจริยธรรมข้าราชการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย จะเป็นต้นแบบท่ีสัมฤทธิผลในการประยุกต์ตัวแบบจริยธรรมให้สอดคล้องกับ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยส่วนรวมต่อ
ประเทศอย่างยั่งยืน 

 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 

๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการด าเนินการตามหลักจริยธรรมของ
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

๒.๒ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

๒.๓ เพื่อพัฒนาและน าเสนอตัวแบบจริยธรรมท่ีบูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรมของ
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นข้อมูลหลัก และ
ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นข้อมูลรอง เพื่อสนับสนุนให้เกิดความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงการสังเกต 
ก าหนดขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 

๓.๑ ขอบเขตด้านเนือ้หา ศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบ
จริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยศึกษา ๑) แนวคิด ทฤษฎ ี เกี่ยวกับการบูรณา
การ ๒) แนวคิด ทฤษฎ ี เกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบ ๓) แนวคิด ทฤษฎ ี เกี่ยวกับจริยธรรม               
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๔) พัฒนาการจริยธรรมของข้าราชการไทย ๕) จริยธรรมของกระทรวงมหาดไทย ๖) หลักพุทธธรรมท่ี
น ามาพัฒนาจริยธรรม ๗)งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๘) กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประชากรท่ีใช้วิจัยในครั้งนี้คือ ข้าราชการ 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมการปกครอง การมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมท่ีดิน และ
กลุ่มพระภิกษุ นักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านจริยธรรม ท้ังนี้ข้อมูลส าคัญจะได้รับจากการสัมภาษณ์คือ 
ข้าราชการระดับผู้บริหาร สังกัดกระทรวงมหาดไทย การสนทนากลุ่มคือ พระภิกษุ และนักวิชาการ
ผู้เช่ียวชาญด้านจริยธรรม และจากการสอบถามคือ ข้าราชการระดับปฏิบัติการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย  

 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเพื่อทราบปัจจัยของการพัฒนาตัวแบบจริยธรรม
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ท้ังนี้เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการพัฒนาตัว
แบบจริยธรรม และแนวทางการด าเนินการบูรณาการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมข้าราชการไทย 
กระทรวงมหาดไทย ในบทนี้ว่าด้วยระเบียบและวิธีด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าแนวทางการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น ๒ แนวทาง คือ การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลหลัก และการวิจัยเชิงปริมาณเป็นข้อมูลรอง 
เพื่อเป็นส่วนเสริมและสนับสนุนให้งานวิจัยสามารถเกิดความชัดเจนลดข้อโต้แย้งและเป็นเหตุผลซึ่งกัน
และกัน ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต าราเอกสารทางวิชาการ ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศอันเป็นท่ียอมรับเช่ือถือท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรมเพื่อ
การพัฒนาตัวแบบจริยธรรมข้าราชการ ตลอดจนการสอบถามข้าราชการระดับผู้บริหารแล้วจึงท าการ
สังเคราะห์เป็นตัวแปรน ามาสร้างแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากนั้นท าการสัมภาษณ์
เชิงลึกเพื่อทราบสภาพทั่วไปของจริยธรรมควบคู่กับผลการวิจัยจากแบบสอบถามท าการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเข้ากับตัวแบบจริยธรรมของข้าราชการ แล้วจึงน าผลการวิจัยจากแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกน าเสนอในขั้นตอนของการสนทนากลุ่มพระภิกษุและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
จริยธรรม เพื่อสังเคราะห์หลักพุทธธรรมและบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรม
ของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๕. ผลการวิจัย 
 ผลจากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาตัวแบบ
จริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ท าให้ทราบองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาจริยธรรมให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ให้ความส าคัญ
และตระหนักในเรื่องจริยธรรมมากขึ้น จะเป็นภมูิคุ้มกันการประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม
โดยน าหลักพุทธธรรมคือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ และหิริโอตตัปปะ บูรณาการร่วมกับประมวลจริยธรรม 
เป็นการส่งเสริมให้องค์กรเข้มแข็งขึ้นและเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีโดยรวมแก่กระทรวงมหาดไทย โดย
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รูปแบบการวิจัยครั้งนี้คือรูปแบบ “SGDBD MODEL” ซึ่งจะเป็นตัวแบบท่ีส าคัญต่อการพัฒนา
จริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้คือ 

หิริ S=Shame (Moral Shame) เป็นความละอายต่อการท าช่ัว หรือไม่เดินทางไปสู่ความ
เส่ือม ข้าราชการต้องเคารพศักดิ์ศรีของตนเองท่ีได้รับการอบรมส่ังสอนจากครอบครัวและ
สถาบันการศึกษา การประพฤติดีปฏิบัติชอบในหน้าท่ีการงานท่ีส่ังสมไว้ตลอดช่วงอายุงานเป็นส่ิง
ช้ีให้เห็นว่าการท าส่ิงไม่ดีเป็นส่ิงท่ีท ายากแม้แต่จะคิดเพราะสติระลึกได้และมีความละอายช่ัว ไม่เรียก 
รับ หรือยอมจะรับซึ่งเงินทองของขวญัแก่ตนหรือญาติของตนจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการด 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 านึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 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 ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น เป็นเครื่อง
เตือนสติให้งดเว้นการกระท าช่ัว หรือการไม่ปฏิบัติขัดแย้งต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วัฒนธรรม 
องค์การหรือจริยธรรมท่ีดีงาม การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีถูกต้องแม้จะขัดต่อความต้องการของผู้บังคับบัญชา 
กล้าให้ค าทักท้วงตักเตือนรายงานผู้ฝุายืนท่ีกระท าขัดต่อประมวลจริยธรรม ผู้มีศีลจึงง่ายท่ีจะไม่ท าการ
ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ โดยใช้ช่องว่างทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบแสวงหา
ประโยชน์เพื่อตนเอง เปิดเผยให้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องไม่บิดเบือนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนและ
พวกพ้องจนกระทบถึงสิทธิเสรีภาพผู้อื่น การยุติการกระท าท่ีช่ือของตนเองและเจ้าหน้าท่ีผู้อื่นในการ
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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 

 
๖. อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการวิเคราะห์จริยธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยเป็นรายด้านได้ดังนี้  

๑) การยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม อยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา  

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
ย่องเป็นแบบอย่างท่ีดีนั้นได้เป็นผู้สาธิตหรือบรรยายท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกเช่น สถานศึกษา
ในแต่ละพื้นท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นสังกัดอยู่  

๒) การมีจิตส านึกท่ีดีและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ีด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการมีจิตส านึกท่ีดีและความส านึก
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติในหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ คือ บุญ
กิริยาวัตถุ ๓ ในหมวดของ “ภาวนา” ดังนี้คือ  

๑. โครงการปฏิบัติธรรม การท าสมาธิให้จิตสงบ สมควรแก่การท างาน  



๑๓ 

๒. การจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังเทศนาธรรม หรือนิมนต์พระเข้ามาในหน่วยงาน        
ตักบาตรท าบุญ ทุกวันพระต้นเดือนหรือปลายเดือน  

๓. โครงการอบรม เพื่อพฒันาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีดี ด้วยหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ ๓  

๔. โครงการจิตภาวนา สร้างจิตส านึกให้รู้คุณค่าชีวิตในระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อการ
เป็นแบบอย่างท่ีดี 

๓) การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่ง
หน้าท่ี และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
ในหมวดของ “ทาน” ดังนี้คือ  

๑. โครงการรณรงค์ปลุกจิตส านึกพัฒนาสังคมด้วยการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
เช่นปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาสู่แหล่งน้ าหรือเขตอภัยทาน ท าความสะอาดวัด สถานท่ีปฏิบัติงานราชการ 
หรือชุมชนรอบสถานท่ีท างาน  

๒. กิจกรรมส่งเสริมด้านศีลธรรมคุณธรรม เช่น ให้บุตรหลานข้าราชการท่ีสังกัด
กระทรวง มหาดไทยศึกษาหลักธรรม ให้รางวัลเด็กผู้มีผลการเรียนดีความประพฤติดี  

๓.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มีการทดสอบเพื่อให้
ข้าราชการเข้าใจต่อการน าไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล สอดแทรกด้วยหลักพุทธธรรมบุญกิริยาวัตถุ ๓ 
ทาน ศีล ภาวนา เพื่อปลูกจิตให้เป็นผู้เสียสละ เช่ือผลแห่งกรรม  

๔) การละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ท่ี
มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม คือ โลกบาลธรรม ในหมวดของ “หิริ” ดังนี้คือ  

๑. โครงการอบรมจิต ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังกฎ
แห่งกรรม ให้รู้จักหลักการปฏิบัติท่ีเข้าถึงได้ง่ายต่อหลักการละอายช่ัวกลัวบาป หรือหิริโอตตัปปะ  

๒. จัดให้มีห้องหรือบริเวณในการสวดมนต์ ท าสมาธิ ในกรมหรือสถานท่ีเหมาะสม 
๕) การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ในหมวดของ “ศีล” ดังนี้คือ  
๑. จัดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ๗ วัน ๗ คืน สอดแทรกหลักธรรมผลแห่งกรรม 

ท่ีจะได้รับจากการละเมิดจริยธรรม และผลดีท่ีได้จากการปฏิบัติธรรมและในการยึดมั่นในศีล 
 ๒. โครงการสนับสนุนผู้ได้รับเกียรติบุคคลดีเด่นให้ความรู้ในการปฏิบัติตนท่ีดีกับ

นักเรียนท่ีศึกษาอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานท่ีท างาน 



๑๔ 

๖) การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการประชาชนด้วย
อัธยาศัยไมตรี และการไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

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 ในสถานท่ีท างานเพื่อย้ าเตือนให้
ประพฤติตัวกลัวผลแห่งกรรมช่ัว  

๓. โครงการให้ความรู้ทางด้านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ บทลงโทษ
และตัวอย่างของการท าผิด  

๔.กิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไปและในสถานศึกษาอย่างถูกต้อง
หลักธรรม ไม่ทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

๗) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด 

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) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ บุญกิริยา

วัตถุ ๓ ในหมวดของ “ภาวนา” ดังนี้คือ  
๑. โครงการจิตภาวนา ให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ โดยการปฏิบัติธรรม ท าสมาธิให้จิตต้ัง

มั่นเพื่อผลแห่งความส าเร็จ  
๒. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และคุณธรรมทุกๆ สามเดือน ยกย่อง

คนท่ีประพฤติปฏิบัติชอบด้วยการประกาศเกียรติคุณ ให้รางวัล การชมเชยต่อสาธารณะ 
๙) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ในหมวดของ “ภาวนา” ดังนี้คือ  



๑๕ 

๑. โครงการเทิดพระเกียรติ กิจกรรมประกาศข้าราชการดีเด่น ผู้ด าเนินตามรอย
เบ้ืองพระยุคลบาทการปฏิบัติราชการด้วยหลักทศพิธราชธรรม  

๒. โครงการถือศีลปฏิบัติธรรมวันท่ีส าคัญทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศล  
๓. กิจกรรมตักบาตรท าบุญในหน่วยงานราชการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศลในวาระส าคัญของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ 
๑๐) การเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของข้าราชการ

โดยรวม 
หลักพุทธธรรม ท่ีน ามาบูรณาการเพื่อให้ข้าราชการด ารงตนรักษาช่ือเสียงภาพลักษณ์ของ

ข้าราชการโดยรวม คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ในหมวดของ “ภาวนา” ดังนี้คือ  
๑. ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้มีโครงการ จัดฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

ให้มีการปฏิบัติศีลธรรมทุกคน  
๒. โครงการจิตภาวนา เพื่อสร้างจิตส านึก ในค่านิยม ระเบียบวินัย วัฒนธรรมของ

องค์การ 
๓. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ๗ วัน ๗ คืน เพื่อให้ตระหนักในคุณธรรม

และจริยธรรมอยู่เสมอ  
๔. โครงการเทิดพระเกียรติ กิจกรรมประกาศข้าราชการดีเด่น ผู้ด าเนินตามรอย

เบ้ืองพระยุคลบาทการปฏิบัติราชการด้วยหลักทศพิธราชธรรม  
๕. โครงการถือศีลปฏิบัติธรรมวันท่ีส าคัญทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศล  
๖. กิจกรรมตักบาตรท าบุญในหน่วยงานราชการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อถวาย

เป็นพระราชกุศลในวาระส าคัญของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ 
จากการวิจัยระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการ สังกัดกระทรวง 

มหาดไทย อยู่ในระดับมาก คือ หลักพุทธธรรม ด้านโลกบาลธรรมได้แก่ หิริโอตตัปปะ และพิจารณา
เปรียบเทียบในส่วนของ “หิริ”อยู่ในระดับมากกวา่ในส่วนของ “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” ข้าราชการที่เจริญภาวนาท า
ให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจต่อความยั่วยุในทางท่ีผิด รู้เท่าทัน ท าให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานได้ดี
ขึ้น และสามารถแก้ไขพฤติกรรมท่ีเคยกระท าผิดท านองคลองธรรมได้      



๑๖ 

ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ด้านโลกบาล
ธรรม คือ หิริโอตตัปปะ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติของ “หิริ” ข้าราชการเกิดความ
ละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ีจากการที่ตนเองเป็นคนมีศีลธรรมคุณธรรม ละอายการท าช่ัวใน
การปฏิบัติหน้าท่ีจากการที่ได้รับการอบรมส่ังสอนจากครอบครัว ละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติหน้าท่ี
จากการที่จากการที่ตนเองกล้าหาญและเคยท าความดีท่ีผ่านมา ความละอายการท าช่ัวในการปฏิบัติ
หน้าท่ีจากการที่เกิดความกลัวเสียช่ือเสียงสถาบัน พิจารณาในส่วนของ “โอตตัปปะ” การเกิดความ
กลัวบาป เนื่องจากกลัวโดนลงโทษทางวินัยและกฎหมายอาญาของบ้านเมือง ความกลัวบาปเพราะ
เช่ือในเรื่องของกรรมโทษภัยในอบายภูมิ หรือได้รับการลงโทษจากส่ิงท่ีมองไม่เห็น ความกลัวบาป 
เนื่องจากกลัวตนเอง คนรอบข้าง หรือกลัวสังคมติเตียน  

การวิจัยในหลักพุทธธรรมท่ีแบ่งย่อยเป็น ๕ หมวด จากบุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล 
และภาวนา กับโลกบาลธรรม ได้แก่  หิริ และ โอตตัปปะ ระดับการปฏิบัติในหลักพุทธธรรมในหมวด 
“หิริ” ความละอาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีข้าราชการมีความตระหนักเกิดความละอายในการท าช่ัว
อันเนื่องจากความเช่ือมั่นว่าตนเองก็เป็นคนดีมีศีลธรรม ได้รับการอบรมส่ังสอนมากจากครอบครัว 
และการท่ีไม่เคยประพฤติเส่ือมเสียช่ือเสียงมาก่อนและถ้ากระท าลงไปแล้วก็ละอายท่ีจะกระทบถึง
สถาบันที่ให้การศึกษาให้ความรู้ เมื่อความละอายข้ึนมาเป็นอันดับต้นในจิตส านึกก็สามารถเป็นเครื่อง
ยับย้ังไม่ให้เกิดกระกระท าความช่ัว รองลงมาเป็นหมวด “ทาน” เป็นหมวดท่ีข้าราชการมีความเข้าใจ
ปฏิบัติได้ง่ายโดยเฉพาะการแบ่งเบาภาระประชาชน ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยการบริการท่ีเต็มใจ
กระตือรือร้นและเป็นมิตร ในระหว่างเพื่อนร่วมงานก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ การช้ีแนะน า และการให้
ข้อมูลข่าวสารที่ดี 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 
 
 
 
 
 



๑๗ 

๗. 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 

๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
๑) กระทรวงมหาดไทยควรประกาศเป็นกฎกระทรวง ด้วยการน าหลักพุทธธรรมเข้า

มาเป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบและเล่ือนช้ันยศต าแหน่ง โดยเฉพาะ
ต าแหน่งต้ังแต่ระดับผู้บริหารชั้นต้นขึ้นไป 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 ซึ่ง
ผลดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการที่มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
ตนเอง เพื่อนร่วมงานในองค์กร ช่วยการท างานได้เป็นอย่างดี และต้องเป็นการอบรมท่ีมีความต่อเนื่อง
มีการติดตามประเมินผลท้ังระหว่างการฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม 

๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรใน

หน่วยงาน ประชาชน ชุมชน มูลนิธิ หรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
ตลอดจนถึงขั้นตอนการด าเนินการเพื่อร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม และ
ก าหนดให้บุคลากรในหน่วยงานท่ีได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นในการประพฤติปฏิบัติดี
เป็นบุคคลเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของเครือข่ายในทุกโอกาสหรือตามความเหมาะสม  

๒) ส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญโดยแต่ละหน่วยงานให้ข้าราชการได้น าสมาชิก
ครอบครัวเข้ามาท ากิจกรรมร่วมกันหรือเป็นการพบปะสังสรรค์ สร้างความสนิทสนมคุ้นเคย เพราะจะ



๑๘ 

ท าให้ข้าราชการเหล่านั้นละอายท่ีจะท าผิดเพราะรอบข้างมีแต่บุคคลอันเป็นท่ีรัก จะเป็นการช่วย
เตือนสติให้ระมัดระวังความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง 

๓) จัดสถานท่ีเพื่อปฏิบัติกิจทางพุทธศาสนาในหน่วยงานเหมือนศาสนาอื่น เพราะ
การท าวัตรสวดมนต์ หรือปฏิบัติธรรมด้วยการท าสมาธิแม้ในช่วงส้ันๆ แต่ถ้าท าบ่อยๆ จะเป็นการย้ า
เตือน ตอกย้ าจนเป็นจิตส านึกและมีสติท่ีจะไม่ละเมิดคุณธรรมศีลธรรม จริยธรรม หรือกฎระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ 

๔) โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้เห็นคุณและโทษของการประพฤติปฏิบัติใน
หลักธรรม ด้วยกิจกรรมฝึกอบรม ท าเอกสารหลักธรรมแจกแก่บุคคลผู้สนใจ นิมนต์พระหรืออาจารย์ผู้
ปฏิบัติธรรมมาให้ความรู้ในการรู้จักข่มใจ อดกล้ันและอดทน มีการพัฒนาจิตใจท่ีหนักแน่นอดทนต่อ
การยั่วยุของอบายมุขหรือทางแห่งความเส่ือม 

๗.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรท าการวิจัยหลักพุทธธรรมโดย  
๑) การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมกับสถานศึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียนตีกัน และ  
๒) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อลดปัญหาการฆ่าตัวตายของข้าราชการต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรม       
ของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากท่าน     
ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ประธานกรรมการ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตติปญฺโญฺ, ดร. กรรมการ   
ท่ีปรึกษา ท่ีให้ค าปรึกษาช้ีแนะในการปรับปรุงข้อบกพร่องด้วยดีตลอด ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งท่ีท่านสละ
เวลาให้ความเมตตาและขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

กราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สมาน งามสนิท รศ.ประณต นันทิยะกุล ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทอง
อินทร์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ความกรุณาให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
ส าเร็จได้ด้วยดี 

กราบขอบพระคุณ ฯพณฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายบพิธศร์ ภาษิต ผู้อ านวยการส านักงาน ศปท.
มท. ท่ีให้ความเมตตาอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นท่ีกระทรวงมหาดไทยในการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล รวมท้ัง
กลุ่มพระภิกษุ นักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านจริยธรรม ผู้บริหารท่ีให้สัมภาษณ์เชิงลึกในทัศนคติและ
ข้าราชการระดับปฏิบัติการทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ส านักปลัดกระทรวง กรมท่ีดิน 
กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ีท าให้การศึกษาวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

กราบขอบพระคุณคณาจารย์และผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยทุกท่าน กราบ
ขอบพระคุณ ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ พล.อ.ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ ดร.วัชระ ยาคุณ และ ดร.จ ารัส 
อึ้งศรีวงษ์ ท่ีปรึกษาภายนอกท่ีให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดี 

ประโยชน์ใดท่ีพึงมีจากวิทยานิพนธ์ เล่มนี้  ผู้วิ จัยขอมอบคารวะแด่มหาวิทยาลัย           
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้รวมท้ังบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกท่าน บิดามารดา และก าลังใจจากครอบครัว และกัลยาณมิตรผู้มีจิตไมตรีทุกท่าน 

 
หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ผู้วิจัยขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว 

 
 
 
 

        พงศ์พัฒน ์จิตตานุรักษ์ 
                   มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
 

 
 
 



๒๐ 

บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย 

 
 ส านักงานข้าราชการพลเรอืน. พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เน่ืองใน

วันข้าราชการพลเรือน พทุธศักราช ๒๕๕๗. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php? option=com...id... [๑๒ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘]. 

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

 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, รายงานประจ าปี ๒๕๕๖, (นนทบุรี : ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 
๒๕๕๔), หน้า ๖๐. 

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