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พระปกเกลา และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิง
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พรอมทั้งหาแนวทางเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงใหเกิดขึ้นในสังคมไทยอยางเปนรูปธรรม  

และสามารถนําไปประยุกตใชไดกับสถานการณจริงของประเทศไทย   

โครงการน้ีเร่ิมดําเนินการมาตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2553 จนถึง 31 มกราคม 2554

และไดทํากิจกรรมตางๆ ตามแผนงาน  ดังรายละเอียดที่ไดกลาวไวในรายงานฉบับน้ี  

คณะผู วิจัยขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิที่ เขารวมระดมความคิดเห็นทุกทานที่ ได 

มีสวนรวมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย   ขอขอบคุณพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ และ 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ที่จุดประกายความซ่ือตรง  ตลอดจน

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการน้ี   รวมท้ังบุคคลอื่นๆ อีกมากที่มิไดเอยนาม  

แตใหขอมูลที่เปนประโยชนหรือใหความชวยเหลืออยางดียิ่งในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

 คณะผูวิจัย 
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บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันประเด็นที่เกี่ยวของกับ Integrity ที่หมายความวา “ความซ่ือสัตย ความ

ซื่อตรง” เปนส่ิงที่หลายๆ ประเทศพยายามที่จะศึกษา และดําเนินการเพื่อนําหลักการดังกลาว

มาใชในการพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม  

สําหรับประเทศไทย ที่ผานมาไดมีการสงเสริมสนับสนุนใหคนในสังคมตระหนักถึง 

“ความซื่อสัตย ซื่อตรง” มาเปนเวลานานแลว ดังจะเห็นไดจากงานพระราชนิพนธหนังสือเร่ือง 

“หลักราชการ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  พระองคทรง

กําหนดคุณลักษณะที่ขาราชการพึงมี ซึ่งถือเปนหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

ขาราชการ 10 ประการ  (ศูนยสงเสริมจริยธรรม, 2548 : อางใน สํานักงาน ก.พ., 2551)  

นอกจากน้ี ยังพบในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ 9 (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2552) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1.1.1 หลักราชการ 10 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 6   จําแนกเปนคุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ คุณธรรมตอตนเอง คุณธรรมตอ

หนาที่ และคุณธรรมตอพระมหากษัตริย 

1) คุณธรรมตอตนเอง 

1.1)  ความสามารถ  หมายถึง  ความชํานาญในการปฏิบัติงานในดานตางๆ 

ใหเปนผลสําเร็จไดดียิ่งกวาผูมีโอกาสเทาๆ กัน 

1.2) ความเพียร  หมายถึง  ความกลาหาญไมยอทอตอความลําบากและบาก

บ่ันเพื่อจะขามความขัดของใหจงได โดยใชความวิริยภาพมิไดลดหยอน 

1.3)  ความมีไหวพริบ  หมายถึง  รูจักสังเกตเห็นโดยไมตองมีใครเตือนวา 

เมื่อมีเหตุเชนน้ันจะตองปฏิบัติการอยางน้ัน เพื่อใหบังเกิดผลดีที่สุดแกกิจการทั่วไป และ 

รีบทําการอันเห็นควรน้ันโดยฉับพลัน 
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2) คุณธรรมตอหนาที่ 

2.1)  ความรูเทาถึงการณ  หมายถึง  รูจักปฏิบัติการอยางไร จึงจะเหมาะสม

แกเวลา และอยางไรที่ไดรับเหตุผลสมถึงจะเปนประโยชนสูงสุด 

2.2)  ความซื่อตรงตอหนาที่  หมายถึง  ตั้งใจกระทํากิจการซึ่งไดรับมอบให

เปนหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

2.3)  ความซ่ือตรงตอคนทั่วไป  หมายถึง  ใหประพฤติซื่อตรงตอคนทั่วไป 

รักษาตนใหเปนคนที่เขาจะเชื่อถือได 

2.4)  ความรูจักนิสัยคน  เปนขอที่มีความสําคัญสําหรับผูมีหนาที่ติดตอกับ

ผูอื่น ไมวาจะเปนผูใหญหรือผูนอย 

2.5)  ความรูจักผอนผัน  หมายถึง  ตองเปนผูที่รูจักผอนส้ัน ผอนยาว เมื่อใด

ควรตัดขาดและเมื่อใดควรโอนออนหรือผอนผันได มิใชแตจะยึดถือหลักเกณฑหรือระเบียบ

อยางเดียวซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียควรจะยืดหยุนได 

2.6)  ความมีหลักฐาน  ประกอบดวย  หลักสําคัญ 3 ประการ คือ มีบานอยู

เปนที่เปนทางมีครอบครัวอันมั่นคง และตั้งตนไวในที่ชอบ 

3) คุณธรรมตอพระมหากษัตริย 

3.1)  ความจงรักภักดี  หมายถึง  ยอมเสียสละเพื่อประโยชนแหงชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย   

1.1.2  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ 9 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  มีพระบรมราโชวาท

เกี่ยวกับเร่ือง “ความซื่อตรง ซื่อสัตย” ไวในหลายโอกาส ดังความตอนหน่ึงในพระบรม

ราโชวาทเน่ืองในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผู สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2522 (สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ, 2552) 

“...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น ที่สําคัญ ไดแก 

ความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความซ่ือสัตยสุจริต 

ทั้งในความคิดและการกระทํา  ความไมเห็นแกตัว  ไมเอารัดเอาเปรียบ
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ผูอื่น ความไมมักงาย หยาบคาย กับอีกอยางหน่ึงที่สําคัญเปนพิเศษ คือ 

ความขยันหมั่นเพียรดานความซ่ือสัตยสุจริต...” 

และความตอนหน่ึงในพระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2528 

“...ความเจริญน้ันจะเกิดขึ้นได ยอมตองอาศัยเหตุปจจัยประกอบ

กันหลายอยาง นอกจากวิทยาการที่ดีแลว จะตองอาศัยความยุติธรรม

เที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซึ่งตองเปนไปพรอมทั้งในความคิดและ

การกระทํา...” 

ความสําคัญของพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล- 

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9  มีความสําคัญตอการนอมนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สะทอน

ใหเห็นถึงความสําคัญของความซื่อสัตยสุจริต เน่ืองจากการจะปฏิบัติภารกิจใดๆ ใหสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดีน้ัน  ตองอาศัยคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งประกอบดวย  ความซ่ือตรง  ความ

ซื่อสัตย  ความมีวินัย และความรับผิดชอบ  หากทุกคนในสังคมเปนผูมีคุณธรรม และ

จริยธรรม ยอมจะสงผลดีตอสวนรวมในระยะยาว 

นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ยังกําหนดใหความ

ซื่อตรงเปนองคประกอบหนึ่งในคานิยมหลักของขาราชการ ที่เรียกวา “I AM READY” โดย

ตัว I แทนคําวา Integrity ที่หมายถึง “ความซื่อตรง” (วีรวิท คงศักดิ์, 2552) ทั้งน้ีเพื่อใหการ

บริการประชาชนบรรลุเปาหมายสําคัญ คือ “เห็นรอยย้ิมของประชาชน”    

และในรายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี  

พ.ศ.2545 ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนผลงานวิจัยในระดับดีเยี่ยมสาขารัฐศาสตรและ 

รัฐประศาสนศาสตรจากสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ.2546  ก็ไดกลาวถึงเร่ืองความซ่ือตรงไวดวย  

ผลงานดังกลาวสถาบันพระปกเกลาและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติไดรวมกันจัดทําขึ้นเพื่อใหหนวยงานราชการสามารถวัดระดับการบริหารจัดการ

ของตนเอง  ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (สถาบันพระปกเกลา, 2545) ซึ่งกลาววาธรรมาภิบาลเปนทั้ง

เปาหมายและวิธีการในการพัฒนา ถาพิจารณาในฐานะ วิธีการอันจะนําไปสูเปาหมาย 

ซึ่งหมายถึง เคร่ืองมือหรือกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การสรางความเปนธรรมในสังคม ในขณะท่ีถาพิจารณาในฐานะที่เปน
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เปาหมายของการพัฒนา จะหมายถึง ระบบบริหารจัดการที่มีองคประกอบที่สําคัญ คือ  

มีความเปนประชาธิปไตย  ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ใหบริการสาธารณะ 

ที่มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนและยึดมั่นในความสุจริต ความถูกตอง 

ดีงามและโปรงใส   ธรรมาภิบาลที่กลาวถึงขางตน  ประกอบดวยหลักการสําคัญ 6 ประการ 

ดังน้ี 

1) หลักนิติธรรม  เปนหลักที่ถือเปนกฎ กติกาในสังคมที่ทุกคนมีสวนเกี่ยวของ 

ดังน้ัน การตรากฎหมายที่ถูกตอง เปนธรรม การบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย โดยคํานึงถึง

สิทธิเสรีภาพของสมาชิก ระบบกฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรมที่ดีมีความเปนธรรม 

และมีความชัดเจน มีระบบลงโทษท่ีเหมาะสม รวมทั้ง มีการบังคับใชที่คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ 

ของประชาชน จะชวยควบคุมการใชอํานาจของรัฐใหเปนไปอยางชอบธรรม พรอมกับ 

ชวยคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไมใหถูกละเมิดโดยการใชอํานาจรัฐ และ 

จะเกิดผลในทางตรงกันขามหากกฎหมายและระบบยุติธรรมออนแอ  จะกอใหเกิดพฤติกรรม

การแสวงหาผลประโยชนจากขอกฎหมายและแพรกระจายกวางขวางนําไปสูการทุจริตในระดับ

การใชอํานาจหนาที่อยางไมระมัดระวัง กระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนและกระทบตอ

การลงทุนทางเศรษฐกิจ 

2) หลักคุณธรรม   เปนการพัฒนาใหบุคลากรของภาครัฐยึดมั่นในความถูกตอง  

ดีงาม การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองเพื่อใหเปนผูที่มีความซื่อสัตย จริงใจ 

ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต การบริหารจัดการที่ดีภาครัฐเปนการบริหาร

ที่ไมเพียงแตใหความสําคัญกับประสิทธิภาพ แตตองใหความสําคัญกับการดํารงรักษาไวซึ่ง

หลักการอันถูกตอง การยึดถือระบบคุณธรรม คุณคาและความดีงามทั้งหลาย ทั้งน้ี เพราะ

ระบบคุณคาและคานิยมตางๆ ในระบบราชการจะเปนปจจัยกําหนดพฤติกรรมของขาราชการ 

และชี้นําวิธีการใหบริการแกประชาชนดวย  ดังที่แสดงไวในภาพ 1.1 กรอบแนวคิดหลัก

คุณธรรม  

3) หลักความโปรงใส   การทํางานที่เปดเผยและสามารถตรวจสอบได จะสงผล

ใหการทุจริตคอรัปชั่นและความดอยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการลดลง 

ดังน้ัน ถาภาครัฐจัดระบบการบริหารจัดการใหมีความโปรงใสและเปดเผยใหประชาชน 

เขามารวมรับรูในวิธีการและขั้นตอนการทํางาน ไดมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน

ผลการดํ า เ นินงานจะส งผลให ข า ร าชการมีความ รับผิดชอบต อการทํ า ง านและ 

ผลของงานมีการปฏิบัติงานอยางถูกตองเปนธรรมและกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและ
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ความเปนกลาง 

ของผูบริหาร 

หลัก 

คุณธรรม 

ปลอดจาก 

การทําผิดวินัย 
ดานพฤติกรรมสวนตัว 

ดานการบรกิารประชาชน 

ความสัมพันธสวนบุคคล 

ไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

ปฏิบัตินอยกวาท่ีกฎหมาย

ปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย 

แตใชวิธีการท่ีผิดกฎหมาย 

ปฏิบัติเกินกวาท่ีกฎหมายกาํหนด 
ปลอดจาก 

การทุจริต 

ปลอดจากการ 

ทําผิดมาตรฐาน 

วิชาชีพนิยม 

จรรยาบรรณ 

ดานผลลัพธหรอือรรถประโยชน 

ดานปฏิสัมพันธ 

คําม่ันสัญญา ดานธรรมเนียม 

ระเบียบ  ศาสนา 

การทํางานตามขัน้ตอน 

ประเทศชาติโดยรวมมากขึ้น  ซึ่งจะทําใหประชาชนมีความมั่นใจวา ขาราชการมีความตั้งใจจริง

ในการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.1  กรอบแนวคิดหลักคุณธรรม 

ที่มา :  สถาบันพระปกเกลา, 2548 

4) หลักการมีสวนรวม  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมรับรู  

มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการของโครงการ  รวมถึงไดรับ

การเสริมสรางขีดความสามารถในการเขามามีสวนรวม การมีสวนรวมจึงเปนกระบวนการ 

ที่ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในเร่ือง

ตางๆ  รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ  โดยมีการแสดงทัศนะตางๆ  

ตอการดําเนินงานที่มีผลตอชีวิต ความเปนอยู เพื่อใหรัฐบาลนําไปประกอบการตัดสินใจระดับ

นโยบาย การใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมการดําเนินงาน   

ดังน้ัน การมีสวนรวมจึงเปนการ ส่ือสารสองทาง มีการแลกเปล่ียนขอมูลและรับฟงความเห็น

ซึ่งกันและกันระหวางรัฐกับประชาชน ซึ่งเปนกระบวนการที่เสริมสรางความสามัคคีในชาติ ใน

ขณะเดียวกัน จะกอใหเกิดกระบวนการติดตามตรวจสอบนโยบายและการดําเนินงานของรัฐให

ดําเนินงานที่รับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น 



      

 6   

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

5) หลักความคุมคา  การพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองบริหารจัดการและใชทรัพยากร 

ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสุขแกสวนรวม  คํานึงถึงความประหยัด  ความคุมคา  

สรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพ โดยยึดถือประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดในการทํางาน   

ดังน้ันภาครัฐซึ่งยังคงฐานะเปนแกนสําคัญในกระบวนการบริหารจัดการในการพัฒนาประเทศ

และการใหบริการแกประชาชน จึงอาจจําเปนตองมีการปรับเปล่ียนวิธีการและกลไกการทํางาน

ใหคํานึงถึงความคุมคาและประสิทธิภาพ มากข้ึน 

6) หลักความสํานึกรับผิดชอบ  เปนกระบวนการทํางานที่จะชวยเสริมสราง

ประสิทธิภาพการทํางานใหดีขึ้น ความสํานึกรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของ หนวยงาน

จะตองมีลักษณะสําคัญ 6 ประการ  คือ  การมีเปาหมายที่ชัดเจน  ทุกคนเปนเจาของรวมกัน  

การปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการพฤติกรรมที่ไมเอื้ออํานวยใหเกิดการ

รับผิดชอบ การทํางานอยางไมหยุดย้ัง การมีแผนสํารองการติดตามประเมินผลการทํางาน  

เน่ืองจากภาครัฐเปนผูใชอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการกิจการของรัฐในทุกระดับ ดังน้ัน 

จึงตองสรางเครื่องมือและวัฒนธรรมสํานึกรับผิดชอบใหเกิดแกขาราชการอยางกวางขวาง 

ความรับผิดชอบ และตรวจสอบไดจะเปนการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมของขาราชการ

ใหรับผิดชอบตอภารกิจ ตอสังคม กระตือรือรนในการแกปญหาของประชาชน เคารพความ

คิดเห็นที่แตกตาง และกลาที่จะยอมรับผลดีผลเสียจากการกระทําของตนเอง  

จากท่ีกลาวมาทั้งหมดขางตนสามารถเปรียบเทียบ “ความซื่อตรง” เขากับหลัก 

ธรรมาภิบาลไดในประเด็นความถูกตอง ความเหมาะสม ความบริสุทธิ์ใจ และความยุติธรรม 

ซึ่ง “ความซ่ือตรง” น้ัน ตรงกับทศพิธราชธรรมในขอที่ 4 “อาชชวะ” ซึ่งหมายถึงความ

ซื่อตรง คือ ซื่อตรง ทรงสัตย ไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวง
ประชาชน และขอที่ 10 คือ “อวิโรธนะ” ซึ่งหมายถึงความไมคลาดธรรม คือ วางองค 

เปนหลัก หนักแนนในธรรม  คงที่  ไมมีความเอนเอียง หว่ันไหวเพราะถอยคําที่ดีราย  

ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ อนิฏฐารมณใดๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งสวนยุติธรรมคือ ความ

เที่ยงธรรม นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม ไมประพฤติใหเคล่ือนคลาดวิบัติไป (ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา, 2552) 

นอกเหนือจากประเทศไทย  ยังพบวาตางประเทศก็ใหความสนใจกับเร่ืองความซื่อตรง

เชนเดียวกัน  เพราะเมื่อสํารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวาประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตที่ใหความสําคัญอยางจริงจังกับเร่ืองดังกลาว คือ ประเทศมาเลเซีย โดยได

จัดทําแผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติของมาเลเซียขึ้น  ดังคํากลาวของ นาย Badawi  
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อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อป 2004 (Integrity Institute of Malaysia, 2004)  

ที่กลาวไววา  

 “มาเลเซียประสบผลสําเร็จในการพัฒนาประเทศ และกําลัง 

กาวไปสูประเทศพัฒนา ดวยการกําหนดรูปแบบในการพัฒนาของตนเอง 

และบริหารจัดการเพื่อแกจุดออนและขอบกพรองตางๆ  ซึ่งความทาทาย

หลัก คือ ตองพยายามสรางความเขมแข็งในเร่ืองจริยธรรมและความ

ซื่อตรง (Ethics and Integrity)”  

จากถอยคําดังกลาวทําใหเขาใจไดอยางชัดเจนวา ปญหาในการพัฒนาประเทศของ

มาเลเซียอยูที่ “คุณภาพของคน” โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองจริยธรรมและ “Integrity”  

ของคนในชาติ ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่ประเทศไทยกําลังประสบอยูในขณะน้ี 

แนวทางในการแกปญหาดังกลาวขางตนรัฐบาลมาเลเซียไดแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารแผน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และจัดตั้งหนวยงานสงเสริมและประสานงาน 

ในการบริหารแผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติ  มีชื่อวา “สถาบันพัฒนาความซื่อตรง 

แหงมาเลเซีย” (Malaysian   Institute of Integrity - IIM) จากประสบการณของมาเลเซีย 

ทําใหระบบความซ่ือตรงของมาเลเซียไดรับการยอมรับและควรนํามาใชเปนตัวอยางในการ

พัฒนาประเด็นดานความซ่ือตรงใหแกประเทศไทยเปนอยางย่ิง  

ดังน้ัน สถาบันพระปกเกลาในฐานะสถาบันวิชาการภายใตการกํากับของประธาน

รัฐสภาไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาประเทศไทยภายใตวาระของความซ่ือตรง 

ดังเชนในกรณีของประเทศมาเลเซีย  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสถานการณความซื่อตรง

ของสังคมไทย  เพื่อศึกษาวิจัยถึงความบกพรองของความซื่อตรง  จัดทําตัวชี้วัดความซ่ือตรง

ของสังคมไทย  พรอมทั้งทราบแนวทางเพื่อเสริมสรางความซ่ือตรงใหเกิดขึ้นในสังคมไทย

อยางเปนรูปธรรม และสามารถนําไปประยุกตใชไดกับสถานการณจริงของประเทศไทย 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและความบกพรองของความซื่อตรงในสังคมไทย 

1.2.2 เพื่อศึกษาและจัดทําตัวชี้วัดความซ่ือตรงในสังคมไทย 

1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย   
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1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูวิจัยพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยขึ้นมาจากองคประกอบ 3 สวนตอไปน้ี 

1.3.1 แผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติของประเทศมาเลเซีย 

1.3.2 “หลักราชการ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  

ซึ่ งถือ เปนหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพข าราชการ  10 ประการ   ไดแก   

1) ความสามารถ  2) ความเพียร  3) ความมีไหวพริบ  4) ความรูเทาถึงการณ  5) ความ

ซื่อตรงตอหนาที่  6) ความซื่อตรงตอคนทั่วไป  7) ความรูจักนิสัยคน  8) ความรูจักผอนผัน 

9) ความมีหลักฐาน  10) ความจงรักภักดี  ซึ่งสามารถจําแนกเปนคุณธรรมหลัก 3 ประการ 

คือ  คุณธรรมตอตนเอง  คุณธรรมตอหนาที่  และคุณธรรมตอพระมหากษัตริย 

1.3.3 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล 

ที่ 9 ที่เกี่ยวของกับ “ความซื่อตรง ซื่อสัตย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1.2   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.4 ระยะเวลาการดําเนินงาน     

ระหวางเดือนเมษายน 2553 – เดือนมกราคม 2554    รวม 10 เดือน  

  

การศึกษาเพื่อ 

เสริมสรางความซ่ือตรง 

ในสังคมไทย 

พระบรมราโชวาทของ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ 9  เรือ่ง “ความซ่ือตรง ซ่ือสัตย” 

“หลักราชการ” ของ รัชกาลที่ 6 

• คุณธรรมตอตนเอง 

• คุณธรรมตอหนาที่  

• คุณธรรมตอพระมหากษัตริย 

 การพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติมาเลเซีย 
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1.5  แผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนนิงาน 
พ.ศ.2553 2554 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1)  สํารวจวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ทั้งในและตางประเทศ 

          

2)  จัดทําเอกสารและสื่อใหความรู 

เรื่องความซ่ือตรงเพื่อใชในงานสานเสวนา

ประชาชนตามกลุมเปาหมาย 

          

3)  จัดประชุมระดมสมองผูทรงคุณวุฒิ

จากกลุมเปาหมาย 3 กลุมเพือ่ประมวล

สื่อความรูเรื่องความซ่ือตรงเพื่อใชในงาน

สานเสวนาประชาชนตามกลุมเปาหมาย 

          

4)  สงรายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 
          

5)  ประชาเสวนากลุมเปาหมายจากภาค

สวนตางๆ 4 ภมูิภาค เพื่อเก็บรวบรวม

ขอมูลภาคสนามโดยการสานเสวนา

ประชาชนตามกลุมเปาหมายเพื่อทราบ   

  5.1) ความหมายของความซ่ือตรง    

  5.2) ตนแบบดานความซ่ือตรง    

  5.3) สภาวะดานความซ่ือตรงใน   

         ปจจุบันและขอบกพรอง     

  5.4) ทางออกของปญหา 

          

6) จัดทําแผนและยุทธศาสตรเพื่อ

เสรมิสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

          

7) สงรางรายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ 
          

8) นําเสนอผลการวิจัย 
          

9) ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
          

10) สงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

เปนแนวทางในการเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย เพื่อใหประเทศไทย 

เกิดวัฒนธรรมแหงความซ่ือตรง  

1.7  ผลิตผลของการศึกษา   

1.7.1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ (ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย) 

1.7.2 รายงานการวิจัยฉบับยอเพื่อเผยแพร 

1.7.3 รางกลยุทธและแผนยุทธศาสตรความซื่อตรงในสังคมไทย 

1.8 นิยามศัพท 

1.8.1 ซื่อตรง ประพฤตติรงไมเอนเอียง เชน ซื่อตรงตอหนาที ่ไมคดโกง        

เชน  เขาเปนคนซื่อตรง 

1.8.2 ซื่อสัตย ประพฤตติรงและจริงใจ  ไมคิดคดทรยศ  ไมคดโกงและ 

ไมหลอกลวง 

1.8.3 สุจริต ความประพฤติชอบ 

1.8.4 อาชชวะ ความซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจ 

โดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน 

1.8.5 มีปทัสถาน แบบแผนสําหรับยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ 

1.8.6 คดโกง ประพฤตทิุจริต ไมซื่อตรง 

1.8.7 กฎหมาย กฎที่สถาบันหรือผูมีอาํนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจาก

จารีตประเพณีอันเปนที่ยอมรับนับถอื เพือ่ใชในการบริหาร

ประเทศ เพือ่ใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม หรือเพื่อกําหนด

ระเบียบแหงความสัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ 

1.8.8 วินัย ระเบียบแบบแผนและขอบังคับ ขอปฏิบัติ เชน วินัยทหาร   

ทหารตองยึดมั่นในวินัย  สิกขาบทของพระสงฆ 
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1.8.9 รับผิดชอบ ยอมรับผลทั้งที่ดีและไมดีในกิจการที่ตนไดทําลงไปหรือ  

ที่อยูในความดูแลของตน เชนสมุหบัญชีรับผิดชอบเร่ือง  

เกี่ยวกับการเงิน รับเปนภารธุระ เชน งานน้ีเขารับผิดชอบ

เร่ืองอาหาร เธอจะไปไหนก็ไปเถอะ ฉันรับผิดชอบทุกอยาง

ในบานเอง 

1.8.10 บทบาท การทําตามหนาที่ที่กําหนดไว เชน บทบาทของพอแม 

บทบาท ของครู 

1.8.11 หนาที่ กิจที่จะตองทําดวยความรับผิดชอบ 

1.8.12 ตรงไปตรงมา ตรง เปดเผย ไมคลุมเครือ จริงใจ ซื่อสัตย   

1.8.13 วิริยะ  ความเพียร  ความบากบ่ัน  มักใชเขาคูกับคํา อุตสาหะ  

เปนวิริยะอุตสาหะ  ความกลา 

1.8.14 อุตสาหะ ความบากบ่ัน  ความพยายาม  ความขยัน  ความอดทน  

ใชวาอุษาหะ อุสสาหะ หรือ อุสสาห  

1.8.15 อดทน ยอมรับสภาพความยากลําบาก 

1.8.16 อดกล้ัน ระงับอารมณ 

1.8.17 วาจาสัตย   การพูดแตความจริง การรักษาคําพูด 

1.8.18 โกหก จงใจกลาวคําที่ไมจริง  พดูปด  พูดเทจ็ 

1.8.19 ความโปรงใส  มีความหมาย ตรงขาม หรือเกือบตรงขามกับการทุจริต 

คอรรัปชั่น โดยที่เร่ืองทุจริต คอรรัปชั่น ใหมีความหมายใน

เชิงลบ และความนาสะพรึงกลัวแฝงอยู ความโปรงใสเปน

คําศัพทที่ใหแงมุมในเชิงบวก  

1.8.20 ตรงตอเวลา รักษาเวลา  ตามกําหนด  ถูกตอง   

1.8.21 ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม  ความชอบธรรม  ความชอบดวยเหตุผล 

ไมเอนเอียงเขาขางใดขางหน่ึง 

1.8.22 สําเร็จ เสร็จ  เชน  สําเร็จการศึกษา  ถึง  บรรลุ 

1.8.23 เชื่อถือ  นับถือ 
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1.8.24 ศรัทธา ความเชื่อ  ความเล่ือมใส 

1.8.25 แนะแนว  แนะนําแนวทางวาควรจะปฏิบัติอยางไร 

1.8.26 จรรยาบรรณ  ประมวลความประพฤติทีผู่ประกอบอาชีพการงานแตละ

อยางกําหนดขึ้น เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง

และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไม

ก็ได 

1.8.27 วิชาชีพ วิชาที่จะนําไปใชในการประกอบอาชพี  เชน  วิชาแพทย 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

2.1  ความหมายของความซ่ือตรง (Integrity) 

ความหมายของความซื่อตรงไดมีการนิยามความหมายไวอยางหลากหลาย ทั้ง

ความหมายในเชิงการกระทํา  การปฏิ บัติ  และเชิ ง จิตใจภายใน  พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ใหความหมายของความซ่ือตรง  หมายถึง  ประพฤติตรงไมเอน

เอียง  เชน  ซื่อตรงตอหนาที่ ไมคดโกง เชน เขาเปนคนซื่อตรง  

สวนพจนานุกรม ฉบับศาสตราจารย ดร.วิทย เที่ยงบูรณธรรม (2536) ไดให

ความหมายของคําวาซื่อตรง หมายถึงไรเลหเหล่ียมไมคดโกง รวมถึงพจนานุกรมพุทธศาสตร 

ฉบับประมวลธรรม พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2545) ไดกลาวถึงความซ่ือตรง วาเปน

ธรรมขอหน่ึงของราชธรรม 10 หรือ ทศพิธราชธรรมที่พระเจาแผนดินควรประพฤติ ตรงกับ 

คําบาลีวาอาชชวะ (Ajjava) คือความซ่ือตรง หมายถึง ซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจ

โดยสุจริต มีความจริงใจไมหลอกลวงประชาชน และอวิโรธนะ (Avirodhana) คือความ 

ไมคลาดธรรม หมายถึง วางองคเปนหลักหนักแนนในธรรม คงที่ ไมมีความเอนเอียงหว่ันไหว 

เพราะถอยคําที่ดีราย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ อนิฏฐารมณใดๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งสวน

ยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม ก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจน

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไมประพฤติใหเคล่ือนคลาดวิบัติไป และธานินทร  

กรัยวิเชียร (2551) อธิบายวา อวิโรธนะ คือ “ความไมคลาดจากธรรม” หรือ “การยึดมั่นใน

ส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม” ทั้งน้ี บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2544) ไดอธิบายวา “อวิโรทน
o
” คือ 

“ความไมผิดเพี้ยนไปจากหลักแหงความถูกตอง” ซึ่งมีความหมายตรงกับ พระภาวนาวิสุทธิ

คุณ (2547) ซึ่งกลาววาความซ่ือตรง (Integrity/ Rectitude/ Upright) หมายถึง ความ

ถูกตองความมีศีลธรรม ความซื่อสัตย ซื่อตรง ความยุติธรรม ตรงกับคําบาลีวา อาชฺชวํ และ

ตรงกับคําภาษาไทยวา “อาชชวะ” แปลตามศัพทบาลี (ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ 

สันสกฤต ฉบับพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ) วา “สภาพซื่อตรง” หรือ 

“ความซื่อตรง” ความหมายโดยสรุป ก็คือ ความซื่อตรง ความถูกตอง ความจริงแท ซึ่งตรงกับ 

ธานินทร กรัยวิเชียร (2551) ที่กลาววา “Integrity” มีรากฐานมาจากภาษาละติน 

คือ “integritās” = “Integer” แปลวา Wholeness หรือความครบถวนสมบูรณ ความเปน

จํานวนเต็ม 
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รวมถึง วีรวิท คงศักดิ์ (2553) ไดใหความหมายของ ความซื่อตรง หมายถึง เปนการ

กระทําที่ซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา ประพฤติปฏิบัติตนอยางสม่ําเสมอ ทั้งตอหนาและลับ

หลัง การยึดมั่นในส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “Integrity” ซึ่งเปน

คานิยมที่สําคัญในการสรางธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี โดยทุกองคกรไมวาจะเปนภาครัฐและเอกชนตองสรางใหเกิดกับคนในองคกร 

ทานผูรูของประเทศไทยหลายทานไดใหความเห็นที่ตรงกันวา การที่จะใหธรรมาภิบาล เกิดขึ้น

ในองคกรใด ผูบริหารตองมีทศพิธราชธรรม ขอ “อาชวะ” ที่แปลวา “ซื่อตรง” และถาใหดี

ควรจะมีธรรมของผูปกครอง อีกขอหน่ึงคือ “อวิโรธนะ” ที่แปลวา ไมคลาดแคลวจากธรรมะ 

หรือปฏิบัติตนอยางเสมอตนเสมอปลายในคุณธรรมความดี ซึ่งหมายถึง มีความซ่ือสัตยสุจริต

และตรงไปตรงมา โดยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดไวอยาง

เครงครัด   

ทั้งน้ี สมหวัง วิทยาปญญานนท (2547) กลาวถึงความซ่ือตรง (อาชฺชวํ) หมายถึง 

ความตรง ความเปดเผย ไมเกิดโทษ เกิดภัย ไมเกิดอันตรายใดๆ เปนที่ไวใจไดตอหนาที่ที่

จะตองทําใหถูกตองเหมาะสมเพียงพอตอความเปนมนุษย อยางบริสุทธิ์ใจ ทั้งตอตนเอง ตอ

ผูอื่น และตอกฎธรรมชาติ “ความซื่อตรงเปนรากฐานของธรรมาธิปไตย” ถาประชาธิปไตยที่มี

ความซื่อตรง มีธรรมะ ก็จะเปน “ธัมมิกประชาธิปไตย” ตรงกันขามประชาธิปไตยที่มี

ความเห็นแกตัว เห็นแกประโยชนของพรรค ก็จะเกิดความไมสงบสุข 

ซึ่งทาน ป.อ.ปยุตฺโต ไดประมวล ราชธรรม 10 หรือ ทศพิธราชธรรม อันเปนธรรมของ

พระราชา, กิจวัตรที่พระเจาแผนดินควรประพฤติ, คุณธรรมของผูปกครองบานเมือง, ธรรม

ของนักปกครอง (virtues or duties of the king; royal virtues; virtues of a ruler) ไวใน

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม ทั้ง 10 ประการดั้งน้ี 

  1)  ทาน (charity; liberality; generosity) การให คือ สละทรัพยส่ิงของ บํารุง

เล้ียง ชวยเหลือประชาราษฎร และบําเพ็ญสาธารณประโยชน  

  2)  ศีล ( high moral character) ความประพฤติดีงาม คือ สํารวมกายและวจีทวาร 

ประกอบแตการสุจริต รักษากิตติคุณ ใหควรเปนตัวอยาง และเปนที่เคารพนับถือของ

ประชาราษฎร มิใหมีขอที่ใครจะดูแคลน  

  3) ปริจจาคะ (self-sacrifice) การบริจาค คือ เสียสละความสุขสําราญ เปนตน 

ตลอดจนชีวิตของตน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และความสงบเรียบรอยของบานเมือง  
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 4) อาชชวะ (honesty; integrity) ความซ่ือตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา 

ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน  

 5) ความออนโยน (kindness and gentleness) คือ มีอัธยาศัย ไมเยอหย่ิงหยาบ

คายกระดางถือองค มีความงามสงาเกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ใหไดความ

รักภักดี แตมิขาดยําเกรง   

 6) ตปะ (austerity; self-control; non-indulgence) ความทรงเดช คือ แผดเผา

กิเลสตัณหา มิใหเขามาครอบงํายํ่ายีจิต ระงับยับย้ังขมใจได ไมยอมใหหลงใหลหมกมุนใน

ความสุขสําราญและความปรนเปรอ มีความเปนอยูสม่ําเสมอ หรืออยางสามัญ มุงมั่นแตจะ

บําเพ็ญเพียร ทํากิจใหบริบูรณ  

 7) อักโกธะ (non-anger; non-fury) ความไมโกรธ คือ ไมกร้ิวกราด ลุอํานาจ

ความโกรธ จนเปนเหตุใหวินิจฉัยความและกระทํากรรมตางๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตา

ประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอันราบเรียบเปนตัวของ

ตนเอง  

 8)  อวิหิงสา (non-violence; non-oppression) ความไมเบียดเบียน คือ ไมบีบคั้น

กดขี่ เชน เก็บภาษีขูดรีด หรือ เกณฑแรงงานเกินขนาด ไมหลงระเริงอํานาจ ขาดความกรุณา 

หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง  

 9)  ขันติ (patience; forbearance; tolerance) ความอดทน คือ อดทนตองานที่

ตรากตรํา ถึงจะลําบากกายนาเหน่ือยหนายเพียงไร ก็ไมทอถอย ถึงจะถูกย่ัวถูกหยันดวยคํา

เสียดสีถากถางอยางใด ก็ไมหมดกําลังใจ ไมยอมละทิ้งกรณียที่บําเพ็ญโดยชอบธรรม  

 10) อวิโรธนะ (non-opposition; non-deviation from righteousness; 

conformity to the law) ความไมคลาดธรรม คือ วางองคเปนหลักหนักแนนในธรรม คงที่ ไม

มีความเอนเอียงหว่ันไหวเพราะถอยคําที่ดีราย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ อนิฏฐารมณใดๆ 

สติมั่นในธรรม ทั้งสวนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม ก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผน

หลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไมประพฤติใหเคล่ือนคลาด

วิบัติไป  

   ซึ่งราชธรรม 10 น้ี สมารถจดจํางายๆ โดยคาถาในบาลี ดังน้ี  

   ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ    อาชฺชวํ มทฺทวํ ตป  

อกฺโกธํ อวิหึสฺจ    ขนฺติฺจ อวิโรธนํ.  
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 จากความหมายทั้งหมดขางตนอาจสรุปไดวา ความซื่อตรงหมายถึง ความถูกตอง 

ความมีศีลธรรม คุณธรรมความดี การกระทําที่ซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา ประพฤติปฏิบัติ

ตนอยางสม่ําเสมอ ทั้งตอหนาและลับหลัง มีความจริงใจ ไมหลอกลวง การยึดมั่นในส่ิงที่

ถูกตองชอบธรรม ความยุติธรรมเที่ยงธรรม ปฏิบัติตนตาม ระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม  

  รวมถึงคําวา ความซื่อสัตย (Honesty) ที่มีความหมายใกลเคียง และคลายคลึงกับ

ความหมายของคําวาความซื่อตรง (Integrity) หากพิจารณาความหมายของคําวา  

“ความซ่ือสัตย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ (2542) ไดให

ความหมายของคําวาความซ่ือสัตย หมายถึงประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดคดทรยศ ไม 

คดโกง และไมหลอกลวง สอดคลองกับ ขัตติยา กรรณสูต (2547) ใหความหมายของ 

ความซื่อสัตยวา การมีคุณธรรมเปนพื้นฐานซึ่งแสดงออกมาเปนจริยธรรมและถายทอดสู

พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนดวยความจริงใจท้ังกาย วาจา ใจ อยางเหมาะสมถูกตองตรงตอ

ความเปนจริง ทั้งตอตนเอง หนาที่การงาน บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ กฎระเบียบ

ขอบังคับของชุมชน และองคกรที่สังกัดหรือตอสัญญาขอตกลงที่ตนใหไว  

 สวน ธัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา (2547) กลาวถึงความหมายของ ความซื่อสัตย

หมายถึง การมีความซื่อตรง มีความนับถือตนเอง ไมหลอกลวงตนเอง ละอาย ตอการกระทํา

ผิด ไมคิดคดตอผูอื่น ไมลักขโมย ประพฤติปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางตรงไปตรงมาทั้งตอหนา

และลับหลัง รับผิดชอบหนาที่การงานที่ไดรับมอบหมาย รักษากฎระเบียบของสังคมและ

หนวยงาน ไมกระทําการใดที่ทําใหเกิดความเส่ือมเสียแกสวนรวม รวมถึงเสาวนิจ รัตวิจิตร 

(2547) กลาววาความซ่ือสัตย หมายถึง การมีคุณธรรมและพฤติกรรมที่แสดงความ

รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง รวมทั้งการมีสัจจะวาจา และสัจจะปฏิบัติตอตนเองและผูอื่น 

และสอดคลองกับคําอธิบายของ สมาคมการศึกษาแหงประเทศไทย (2525) ระบุวาความ

ซื่อสัตย  หมายถึง  ความตรง ความไมคด ไมมีเลหเหล่ียม ลับลมคมใน คนซ่ือสัตยมีความ

จริงใจอยูเสมอ มุงรักษาความจริงเสมอ รักษาคํามั่นสัญญา มีความตั้งใจจริง พูดวาจะทําสิ่งใด

ก็ทําส่ิงน้ันจนสําเร็จ ไมรวนเร เมื่อรับปากกับผูใดวาจะทําส่ิงใด ก็ทําใหเสร็จตามเวลา  

  นอกจากน้ียังมีคําที่มีความหมายสอดคลองกับคําวา ความซื่อตรง ความซื่อสัตยไดแก

คําวา คุณธรรม โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ (2525) ใหความหมาย

คําวาคุณธรรม คือ ความงาม ความดีหรือธรรมชาติแหงความดี สวน จรวยพร ธรณินทร 

(2552) อธิบายวา คุณธรรมเปนแนวความคิดที่ดี เปนตัวบังคับใหประพฤติดี และคุณธรรม 
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คือ จริยธรรมที่แยกเปนรายละเอียดแตละประเภท หากประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ก็จะ

เปนสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผูน้ัน คลายคลึงกับ สํานักงาน

การศึกษานอกโรงเรียน (2553) ที่ระบุวา คุณธรรม คือ  ธรรมะที่อยูในจิตสํานึกหรืออุปนิสัย

ของบุคคล เปนคุณงามความดีที่บริสุทธิ์ภายในตัวตนผูมีจิตใจที่บริสุทธิ์ในการรับรู ในการคิด 

ในการทํางาน ในการพูด ในการประกอบอาชีพ มีธรรมะเปนหลักยึดของจิตใจ มีจิตใจซื่อสัตย

สุจริต ยึดมั่นเมตตาธรรมเปนสรณะและอุดมคติ 

   ทั้งน้ีดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) กลาววาคุณธรรม (Morality/Virtue) หมายถึง  

คุณงามความดีที่เปนธรรมชาติ กอใหเกิด ประโยชนตอตนเองและสังคม เปนส่ิงที่บุคคลเห็น

วาดีงามมาก มีประโยชนมาก และเลวนอย มีประโยชนนอย ในกาลเทศะหน่ึง ๆ เชน ความ

เอื้อเฟอ ความอดทน ความขยันขันแข็ง ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอหนาที่ การมี

ระเบียบ วินัย เปนตน ส่ิงที่เปนคุณธรรมในแตละสังคมอาจจะแตกตางกัน การที่บุคคลใน

สังคมจะเห็นวาส่ิงใด ส่ิงหน่ึง เปนส่ิงที่ดีหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา 

และการศึกษาของสังคม นักวิชาการจึงเห็นวาการนําเอาคุณธรรมในสังคมหน่ึงไปยัดเยียด

ตัดสินคุณธรรมอีกสังคมหน่ึงยอมไมเหมาะสม ซึ่งโดยสวนมากแลว คุณธรรมมักมีความ

เกี่ยวของกับหลักทางศาสนา อยางไรก็ตาม ลักษณะบางดานอาจเปนไดทั้งคุณธรรมและ

คานิยมในเวลาเดียวกัน เน่ืองจากสังคมเห็นวาลักษณะดานน้ันเปนส่ิงที่ดีงามและมีความสําคัญ

มากดวย เชน “รูรักสามัคคี” ในสมัยกอน “รูรักสามัคคี” เปนเพียงแคคุณธรรมที่ทุกคน

ยอมรับวาเปนส่ิงที่ดีงาม ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ไดทรงตระหนักถึง

ความสําคัญของคุณธรรมตัวน้ี ดังน้ัน ในปจจุบันจึงอาจกลาวไดวา “รูรักสามัคคี” เปนทั้ง

คุณธรรมและคานิยม (อางถึงใน สํานักงาน ก.พ., 2551) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสัญญา 

สัญญาวิวัฒน (2547) ที่กลาววาคุณธรรม คือคุณความดี คนที่มีคุณธรรม คือ คนดี คนดีจะ

มองเห็นคนอื่นเปนคนเหมือนเขา จะไมเอารัดเอาเปรียบ ดูถูก เหยียดหยาม และเมตตา 

กรุณา กตัญู รูคุณ  

 สวนคําวา จริยธรรม น้ันไดมีนักวิชาการอธิบายถึงที่มาและความหมายของคํา คือ 

จรวยพร ธรณินทร (2552) กลาววามีที่มาจากภาษากรีกวา “Ethos” ซึ่งแปลวา ลักษณะนิสัย

ที่สามารถตัดสินคุณคาได ตามความดี ความงาม และความสุข ความประพฤติที่เปนธรรมชาติ 

เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง กอใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม ขอควรประพฤติปฏิบัติ

ความเปนผูมีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ เสียสละหรือประพฤติดีงาม 
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ (2542) ไดใหความหมายของคําวา

จริยธรรม คือ ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม (เปนหลักความประพฤติ

หรือแนวทางในการปฏิบัติตนที่ควรแกการยึดถอื ปฏิบัติเพื่อสามารถอยูรวมกันในสังคมอยาง

มีความสุข โดยมีคุณธรรมและศีลธรรมเปนองคประกอบที่สําคัญ 

สวนนายแพทยประเวศ วะสี (2548) อธิบายวาจริยธรรม คือ การสะทอนคุณธรรมที่

เกี่ยวของกับความถูกตองดีงาม การรับผิดชอบชั่วดี ออกมาเปนระบบกฎเกณฑ หรือมาตรฐาน

ความประพฤติที่สังคมกําหนด เพื่อแยกความประพฤติหรือพฤติกรรมที่สมาชิกปฏิบัติวาส่ิงใด

เปนส่ิงที่ถูกตอง ดีงาม สมควรปฏิบัติ และส่ิงใดไมสมควร เปนคุณสมบัติของความเปนมนุษย  

เปนเคร่ืองมือของศีลธรรม หรืออุดมการณของชาติ หากคนไทยเราทุกคน ยึดแนวทางการ

ดําเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ อยูในศีลธรรม 

ศึกษาตนเอง ทํางานโดยใช ความรูรัก สามัคคี ก็จะสามารถทําใหการดําเนินชีวิตของมนุษยเรา

อยูปกติสุขไดทั้งกายและใจ การเปนผูมีจิตใจสูง ไมเห็นแกตัวฝายเดียว แสดงออกโดยการไม

เบียดเบียน มีความเมตตา กรุณา มุงชวยเหลือผูอื่น ใหพนทุกข คุณธรรม จริยธรรม คือ 

คุณสมบัติของความเปนมนุษย อันเปนไปเพื่อความสุขของตนเองและการอยูรวมกัน หรือ 

ศีลธรรม เปนหลักความประพฤติหรือแนวทางในการปฏิบัติตนที่ควรแกการยึดถือ ปฏิบัติเพื่อ

สามารถอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข โดยมีคุณธรรมและศีลธรรมเปนองคประกอบที่

สําคัญ  
 ดังน้ันการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จึงเปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพจิตใจที่มี

อิทธิพลตอความประพฤติของคน คุณธรรมที่แทจริงมีคุณคาภายในตัวของมันเอง คุณธรรม
ตองตั้งอยูบนความรู เชน ความกลาหาญ ความพอดี และความยุติธรรม เปนตน ถาสังคมใด
ที่คนในสังคมไมมีคุณธรรม จริยธรรมก็จะเปนสังคมที่ไรระเบียบมีการเบียดเบียนละเมิดผูอื่น 

และขัดแยงกันอยูเสมอ  
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2.2 สภาพทั่วไปดานความซื่อตรงในสังคมไทย 

  แนวคิดดานความซื่อตรงน้ันมีปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

รวมไปถึงขอตกลงหรือพันธกรณีระหวางประเทศ  หลักคําสอนทางศาสนาทุกศาสนา  

เชน พุทธ คริสต อิสลาม ฯลฯ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ รวมถึง 

ประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน แพทยวิศวกร ผูพิพากษา ทนายความ ครู  

นักธุรกิจ ฯลฯ แนวนโยบายของรัฐ ตลอดจนรายงานการศึกษาวิจัยของนักวิจัยทั้งในและ

ตางประเทศ  

นักวิชาการที่ศึกษาถึงลักษณะของความซื่อตรงในสังคมไทยไดแก ดวงเดือน   

พันธุมนาวิน (2539) อางถึงในสํานักงาน ป.ป.ช. 2547 ศึกษาถึงทฤษฎีตนไมจริยธรรม โดย

อธิบายวาคนดีและคนเกง มีลักษณะทางจิตใจที่สําคัญ 5 ประการ ซึ่งเปรียบเสมือนลําตนของ

ตนไม ซึ่งเปนสาเหตุของพฤติกรรมไดแก 

1) ทัศนคติ คุณธรรม คานิยมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของคนดีและคนเกง คือมี

ความพอใจและเห็นความสําคัญของความดีงาม เห็นโทษของความชั่วรายตางๆ มีความพรอม

ที่จะกระทําพฤติกรรมที่ยึดคุณธรรมเปนหลัก 

2) เหตุผลเชิงจริยธรรมหรือการเห็นแกผูอื่น สวนรวม ประเทศชาติ มากกวาการ

เห็นแกตัว 

3) ลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตน สามารถคาดการณไกลและสามารถควบคุม

ตนใหอดไดรอไดอยางเหมาะสม 

4) ความเชื่ออํานาจในตน เชื่อวาผลที่เกิดขึ้น เปนเพราะการกระทําของตนเอง

มากกวาเกิดจากความบังเอิญ โชคเคราะห หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ คือเชื่อวาทําดีไดดี ทําชั่วจะตอง

ไดรับโทษ 

5) แรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์หรือความมุมานะบากบ่ัน ฝาฝนอุปสรรค ประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวอยางเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน 

 ลักษณะทางจิตใจ 5 ประการน้ี หากมีมากในบุคคลใด บุคคลนั้นจะมีพฤติกรรมของ

คนดีและคนเกงอยางสม่ําเสมอ แตถาขาดลักษณะหลายประการมากเทาใด บุคคลน้ันก็จะเปน

ผูที่ไมสามารถเปนคนดีและคนเกงไดมาเทาน้ัน 

 ลักษณะพื้นฐานทางจิตใจ 3 ประการซึ่งเปรียบเสมือนรากสําคัญของตนไมจริยธรรมที่

ชอนไชหาอาหารเพื่อเล้ียงลําตนไดอยางเต็มที่ไดแก 
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1) สติปญญา คือ ความเฉลียวฉลาดเหมาะสมกับอายุ รับรูส่ิงที่เกิดขึ้นไดอยาง

ถูกตอง รูจักคิดริเร่ิมสรางสรรค เมื่อเปนผูใหญก็มีความสามารถทางความคิดที่เปนนามธรรม

ขั้นสูงได 

2) ประสบการณทางสังคมสูง หมายถึง การเขาใจมนุษยและสังคม ตลอดจน

สภาพแวดลอมทางกายภาพ รูวาการกระทําของตนจะสงผลกระทบทั้งทางดีและไมดีแกผูอื่น

อยางไรบาง รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 

3) สุขภาพจิตดี คือ การมีความวิตกกังวลนอย หรือในปริมาณที่เหมาะสมกับ

เหตุการณ 

บุคคลที่มีลักษณะทั้ง 3 ประการดังกลาวในปริมาณเหมาะสมกับอายุจึงจะเปนผูที่มี

ความพรอมที่จะพัฒนาลักษณะจิตใจทั้ง 5ประการที่เปนลําตนของตนไม 

  2.2.1 ลักษณะ/ประเภทของความซื่อตรง  

   คุณลักษณะของความซ่ือตรงความซื่อตรง เปนคุณภาพเชิงประจักษของความดี

แบบองครวม และพฤติกรรมที่มีความสําคัญของบุคคลและองคกร ตั้งอยูบนพื้นฐาน 

ของจริยธรรม ชุดคุณคาที่ดีงาม และความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของวิถีชีวิตประจําวัน 

  มติชน (2552) ลักษณะของความซ่ือตรงประกอบดวย ความซื่อตรงตอตนเอง

ความซื่อตรงตอบุคคลอื่น ตอสังคม และประเทศชาติ ความซื่อตรงตอกิจการงานอาชีพ  

หรือหนาที่การงานที่รับผิดชอบ ความซื่อตรงตอเวลา ความซื่อตรงตอความดี สวน 

กรมวิชาการ (2543) ไดแบงประเภทของความซ่ือสัตยออกเปน 4 ประเภทไดแก ความ

ซื่อสัตยตอตนเอง ความซ่ือสัตยตอบุคคล ความซ่ือสัตยตอหนาที่ และความซื่อสัตยตอหมู

คณะสังคมและประเทศชาติ (อางถึงใน ขัตติยา, 2547)  

1) ความซื่อตรงตอตนเอง 
   พระภาวนาวิสุทธิคุณ (2547) กลาวถึงลักษณะของความซื่อตรงตอตนเอง

หมายถึง การมีความจริงใจตอตนเอง ไมหลอกตนเอง ไดแกเวลาที่ตนเองกระทําความดี 

หรือกรรมชั่ว ถูกหรือผิด ก็รูดีรูชั่ว รูผิดรูถูก ตามที่เปนจริงเอง ไมหลอกตนเอง เปนคุณธรรม

ของผูมีศีล มีธรรม เปนผูมีปกติ กลาววาจาชอบ กระทํากิจการงานโดยชอบ และประกอบ

อาชีพชอบ เปนสัมมาทิฏฐิ ตรงกันขามกับคนพาลปญญาโฉดเขลา ที่ไมมีสติปญญารูบาป-บุญ 

คุณ-โทษ ตามที่เปนจริง จึงมักยกเวนใหกับความช่ัว และมักแกตัวใหกับกิเลสของตนเองอยู

เสมอ เปนคนไมซื่อสัตยตอตนเอง จึงตองประสบกับความทุกขเดือดรอนเพราะกรรมช่ัวของ
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ตนเองอยูเร่ือยไป นอกจากน้ีบุคคลผูไมซื่อตรงตอตนเองนั้น ก็มักไมซื่อตรงตอคนอื่นดวย  

ซึ่งมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันกับ มติชน (2552) กลาววา ความซื่อตรงตอตนเอง คือ 

การไมหลอกตนเอง ซื่อสัตยตออุดมการณของตน คิดอยูเสมอวาความลับไมมีในโลก งดเวน

การทํา พูด คิดในทางชั่ว ตั้งใจใฝดีมุงมั่นทํา พูด คิด อยูในทํานองคลองธรรม พรอมรักษา

ความดีใหคงมั่นตลอดไป ทั้งในที่ลับและที่แจง ทั้งน้ี กรมวิชาการ (2543) กลาววาความ

ซื่อสัตยตอตนเอง คือ การมีความรูสึกผิดชอบชั่วดี มีความละอายเกรงกลัวตอการกระทําผิด 

การไมพูดสับปลับหลอกลวง การไมคิดโลภในของผูอื่น ไมคลอยตามพวกที่ลากหรือชักจูงไป

ในทางท่ีเส่ือมเสีย มั่นคงตอการทําความดีของตน ไมคดโกง มีความตั้งใจทําจริง ประพฤติตน

ตรงตามที่พูดและคิด (อางถึงใน ขัตติยา, 2547) 
 

2) ความซื่อตรงตอบุคคลอื่น ตอสังคม และประเทศชาติ 

      พระภาวนาวิสุทธิคุณ (2547) ไดอธิบายวาถาประชาชนในประเทศ  

ไมซื่อตรง ไมจริงใจตอกัน มีการคดโกง หลอกลวงกัน สังคมประเทศชาติก็จะมีแตความ 

เส่ือมเสีย เดือดรอนวุนวาย หาความเจริญและสันติสุขไมไดเพราะฉะน้ันประชาชนทุกระดับ 

ทุกฐานะ ทุกเพศ ทุกวัย ในสังคม จึงพึงมีความซ่ือตรง มีความจริงใจตอกัน ไมหลอกลวง 

กบฏคดโกงกัน มีความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันชวยกันพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมและประเทศชาติใหมีแตความเจริญ และสันติสุขรวมกันไดเปน

อยางดี ทั้งน้ี มติชน (2552) ไดอธิบายลักษณะของความซื่อตรงตอบุคคลอื่น ตอสังคม และ

ประเทศชาติ คือมีความจริงใจ ซื่อสัตยตอบุคคลผูเกี่ยวของกับตน ไมวาจะเปนคนชั้นสูง ต่ํา 

หรือเสมอกัน ไมคดโกง ไมหลอกลวง ไมนินทาวารายใครในที่ลับหลังดวยเจตนาชั่ว ไมคิดราย 

ทําลายกันและกัน ที่สําคัญคือผูมีพระคุณ ไมประพฤติตนเปนคนหนาไวหลังหลอกใน

ครอบครัว หากสามีภรรยา ไมซื่อตรง ไมจริงใจตอกัน ความทุกขเบ้ืองตนจะปรากฏชัด คือ 

ความไมไววางใจกัน ตอจากน้ัน จะเกิดการทะเลาะเบาะแวงกัน เปนเหตุใหเกิดปญหา

ครอบครัวแตกแยก เปนปญหาสังคมมากมาย ในสังคม หากผูนําและผูตาม ไมซื่อตรง  

ไมจริงใจตอกัน จะกอใหเกิดปญหาความหวาดระแวงไมยอมรับนับถือกัน อีกทั้งงานในองคกร

จะไมเจริญกาวหนาและสําเร็จตามเปาหมาย ดังน้ัน ชนทุกระดับชั้นในสังคม ควรมีความ

ซื่อตรงเปนหลัก จะกอใหเกิดความสามัคคีปรองดอง เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน มีความเจริญและ

สันติสุขรวมกัน   นอกจากน้ี ยังหมายถึงการมีความจริงใจตอผูอื่น ไมคดโกงหลอกลวง  

ไมแสดงกิริยากลาววาจาอันเปนเท็จหรือหลอกลวงผูอื่น เชน เสแสรงแกลงพูด แกลงทํา หรือ

ขีดเขียนขอความอันแสดงความเท็จ หลอกลวง ประทุษราย กลาวราย ปายสีผูอื่นโดย 
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ไมเปนธรรม ไมหลอกลวง คดโกงประชาชน และสังคมประเทศชาติ เปนตน สอดคลองกับ 

ธัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา (2547) ที่กลาววา ความซื่อตรงตอประเทศชาติ คือความเคารพ

รักในสถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทั้งน้ีกรมวิชาการ (2543) 

กลาววา  ความซื่อสัตยตอบุคคล คือ มีความซื่อสัตยตอผูอื่น ตอมิตร ตอหัวหนางาน  

ตอผูมีพระคุณ ลักษณะสําคัญคือ มีความจริงใจตอผูอื่น ไมชักชวนผูอื่นไปในทางเส่ือมเสีย  

ไมสอพลอ เพื่อหาประโยชนสวนตน เตือนสติแนะนําในส่ิงที่เปนประโยชน ยินดีในความสําเร็จ

ของผูอื่น ไมคิดริษยากล่ันแกลง ไมถือเอาของผูอื่นมาเปนของตนโดยการลักขโมย ฉอโกง  

ไมละเมิดของรักผูอื่น ยอมรับผิดหากตนเปนผูทําผิดตอผูอื่น ไมผิดนัด รูจักเคารพสิทธิของ

ผูอื่น ไมหยิบของใชของผูอื่นไปโดยไมไดรับอนุญาต มีความประพฤติดีทั้งตอหนาและลับหลัง

ผูอื่น โดยความซื่อสัตยตอหมูคณะสังคมและประเทศชาติ คือ การรักษาคํามั่นสัญญา  

ไมคิดประทุษรายตอหมูคณะ สังคม ประเทศชาติ ไมเปนตนเหตุใหคนภายนอกมาทําลาย 

หมูคณะ ไมคิดทรยศทําลายสถาบันหลักของชาติ ไมเห็นแกประโยชนสวนตนหรือพรรคพวก

ญาติมิตรเหนือประโยชนสวนรวมของประชาชนสวนใหญหรือประเทศชาติ ไมรวมมือกัน

ทํางานใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ สํานึกวาตนเปนพลเมืองของประเทศ จะตอง

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ชวยกันรักษาความสงบ ส่ิงใดที่สรางขึ้นเปนสาธารณสมบัติจะตอง

ชวยกันรักษาและรูจักใชอยางทะนุถนอม 

สวนศูนยศึกษาแนวพระราชดําริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542) กลาววา

ความซ่ือสัตยถือเปนคุณธรรมในลําดับตน ที่ตองมีในตัวบุคคลในสังคมที่เจริญแลว ดังเชนที่

พระพุทธเจาระบุไวในฆราวาสธรรม (ธรรมะสําหรับผูครองเรือน) อันไดแก 

1) สัจจะ ความซื่อสัตย ซื่อตรง 
2) ทมะ การมีความขมใจ 
3) ขันติ ความอดกล้ัน 

4) จาคะ การบริจาคทาน 

ดังเชนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช  

ที่พระราชทานแกบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ณ อาคารใหมสวนอัมพร เมื่อวันศุกรที่ 

8 กรกฎาคม 2520 ความตอนหน่ึงวา  

“การงาน สังคมและบานเมืองน้ัน ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ

ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใด สังคมใด และบานเมืองใดก็ตาม

ขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลว จะดํารงอยูมิไดเลย" 
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พระองคทรงเล็งเห็นวาความรูน้ันเสมือนเคร่ืองยนตที่ทําใหยวดยานเคล่ือนไหวได

ประการเดียว สวนคุณธรรมดังกลาวเปนเสมือนหน่ึงพวงมาลัย หรือหางเสือ จึงเปนปจจัย 

ที่นําพาใหยวดยานดําเนินไปถูกทางดวยสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่ 

พึงประสงค”  

  3) ความซื่อตรงตอกิจการงานอาชีพ หรือหนาที่การงานที่รับผิดชอบ  
    ธัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา (2547) อธิบายถึงความซื่อตรงตอกิจการ

งานอาชีพ หรือหนาที่การงานที่รับผิดชอบ หมายถึงตั้งใจกระทํากิจการ ซึ่งไดรับมอบใหเปน

หนาที่ของตนน้ัน โดยซ่ือสัตยสุจริต ใชความอุตสาหวิริยภาพเต็มสติกําลังของตน ดวยความ 

มุงหมายใหกิจการน้ันๆ บรรลุซึ่งความสําเร็จโดยอาการอันงดงามที่สุดที่จะพึงมีหนทาง 

จัดไปได  โดยคนทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ทุกชนชั้นควรมีความซ่ือตรงตอหนาที่ 

และความซื่อตรงตอหนาที่ จะเปล่ียนแปลงคานิยมในระดับปจเจกบุคคล    

   สวนมติชน (2552) ไดอธิบายลักษณะของความซ่ือตรงตอกิจการ 

งานอาชีพ หรือหนาที่การงานที่รับผิดชอบ คือการซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบในตําแหนงหนาที่ 

ของตน ไมปลอยใหเกิดความเสียหาย ไมเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาตลอดถึงญาติมิตร  

มีชองทางทําการทุจริตคิดมิชอบ เบียดบังภาษีอากรของชาติมาเปนของตน ไมปลอยใหงาน 

คั่งคาง ไมละทิ้งหนาที่ความรับผิดชอบ สวนผูประกอบวิชาชีพอิสระไดแกอาชีพนักกฎหมาย 

หรือทนายความ การแพทยส่ือสารมวลชน เปนตน ตองชื่อตรงตอวิชาชีพ ไมลวงละเมิด

จรรยาบรรณวิชาชีพของตน  

     ทั้งน้ี พระภาวนาวิสุทธิคุณ (2547) ไดอธิบายลักษณะของความซื่อตรง

ตอกิจการงานอาชีพ หรือหนาที่การงานที่รับผิดชอบ โดยยกตัวอยางเชน พอคา นักธุรกิจ  

ตองซื่อตรงตอลูกคา ไมปลอมปนสินคา ไมโกงการชั่งตวงวัด เปนตน พอคาทุกระดับ ตั้งแต

พอคาปลีกพอคาสงตลอดถึงผูสงสินคาออก ถาไมซื่อตรงตอลูกคา มีการปลอมปนสินคา  

หรือโกงการชั่งตวงวัดเมื่อลูกคาจับไดก็อาจถูกปรับหรือถูกคืนสินคาลูกคายอมไมเชื่อถือ และ

ไมส่ังสินคาอีกตอไปยอมมีผลกระทบตอกิจการงานอาชีพของตนใหตกต่ําหาความเจริญ 

รุงเรืองมิได  

    นักการเมือง ทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่น ผูอาสาเขามารับใช

ประชาชน และ/หรือมาทําหนาที่แทนประชาชน ทั้งฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหารราชการ

แผนดิน เมื่อไดรับเลือกตั้งเขามาแลว ตองปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบของตนโดยสุจริต 

บริสุทธิ์ใจ ไมคิด พูด และกระทําการใดๆ ที่ไมซื่อตรงตอประชาชนและประเทศชาติ มีความ
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จริงใจตอประชาชน ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของตน มุงตรงตอความเจริญสันติสุขของ

ประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติเปนสําคัญ  

    ผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนาฝายบริหาร (CEO) ตลอดลงไปถึงระดับ 

ผูปฏิบัติการขององคกรใดๆ จะเปนหนวยราชการ องคกรธุรกิจเอกชนก็ดี องคกรการกุศล 

และองคกรสาธารณะอื่นก็ดี ยังตองปฏิบัติงานดวยความซื่อตรงตอกัน องคกรใดท่ีผูบริหาร

และผูปฏิบัติงานทุกฝายเปนผูมีความซื่อตรง มีความจริงใจตอกัน องคกรน้ันยอมมีแตความ

สมัครสมานสามัคคีกัน คอยใหความรวมมือชวยเหลือกัน เปนพลังใหการบริหารจัดการ

องคกรน้ันบรรลุผลสําเร็จดวยดี มีประสิทธิภาพสูง และพลอยใหประชาชนในสังคม

ประเทศชาติโดยสวนรวมไดรับผลเปนความเจริญสันติสุข และมีความสงบเรียบรอยดีไปดวย 

สวน กรมวิชาการ (2543) กลาววา ความซื่อสัตยตอหนาที่ คือ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่

ตนทําหรือไดรับมอบหมายและทําใหดีที่สุด ไมทอดทิ้งหนาที่ ไมทุจริตคดโกง ไมใชอํานาจ

หนาที่ที่ทําประโยชนสวนตน รักษาระเบียบกฎเกณฑ ตรงตอเวลา ไมเอาเวลาทํางานในหนาที่

ไปใชประโยชนสวนตน (อางถึงใน ขัตติยา, 2547) 

 4) ความซื่อตรงตอเวลา  

   มติชน (2552) ความซื่อตรงตอเวลาคือ การไดนัดหมายกับใครแลว  

ไมผิดนัด ตรงตามเวลา หรือตั้งใจจะทําอะไรแลวลงมือทําใหแลวเสร็จตามที่กําหนดไว ที่เปน

เชนน้ีเพราะวาทุกคนนิยมตรงตอเวลา ไมมีใครตองการเสียเวลา ทุกภารกิจจึงตองกําหนดเวลา

เปนสําคัญ  

   5) ความซื่อตรงตอความดี  

   มติชน (2552) ความซ่ือตรงตอความดี คือการยึดมั่นในความซ่ือสัตย

สุจริตใจ และขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามซ่ึงเปนสัญลักษณของชาติและพระศาสนา 

บูชาความถูกตองเหนือส่ิงอื่นใด ความซื่อตรงตอความดีเปนยอดของความซ่ือตรง เพราะ

ครอบคลุมความดีทั้งหมด ไมวาจะเปนความดีทางกาย วาจา และใจ โดยอาศัยหลักธรรม

ประจําใจ  

 โดยสรุปแลวลักษณะ/ประเภทของความซื่อตรงแบงออกเปน 5 ประเภทคือ 

ความซื่อตรงตอตนเอง, ความซื่อตรงบุคคลอื่น ตอสังคม และประเทศชาติ, ความซื่อตรงตอ

กิจการงานอาชีพ หรือหนาที่การงานที่รับผิดชอบ, ความซื่อตรงตอเวลา และความซ่ือตรงตอ

ความดี 
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 2.2.2 ความบกพรองดานความซ่ือตรงในสังคมไทย 

  นักวิชาการของไทยที่ไดทําการศึกษาวิจัยถึงสภาพความบกพรองความซื่อตรง

ในสังคม คือ เสาวนิจ รัตวิจิตร (2547) อธิบายวานักการเมือง ยังไมเปนตัวแบบที่ดีในดาน

คุณธรรมความซื่อสัตย ประชาชนมองวาการเมืองเปนเร่ืองไกลตัว และยากที่จะนํามาเปน

แบบอยางได สวน สวนธัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา (2547) ไดอธิบายลักษณะความซื่อสัตย 

ซื่อตรงในสังคมไทยวา ความสัมพันธขององคประกอบการขัดเกลาทางสังคม และลักษณะทาง

จิตใจกับพฤติกรรมความซ่ือสัตยของคนไทย เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความซ่ือสัตยของ

สังคมไทยและกระบวนการขัดเกลาทางสังคม โดยครอบครัว โรงเรียน สถาบันศาสนา และ

ส่ือมวลชน ซึ่งผลการศึกษาพบวากระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากแหลงตางๆ มีอิทธิพล 

ตอลักษณะทางจิตใจของเด็กนักเรียนที่นับถือแตละศาสนาแตกตางกันไปใน 3 องคประกอบ 

คือ ลักษณะทางศาสนา การควบคุมตนเอง และทัศนคติตอความซื่อสัตย การไดรับการอบรม

ส่ังสอนจากสถาบันศาสนาและจากโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนอิงศาสนา มีสวนสําคัญในการ

สรางลักษณะทางศาสนาใหแกนักเรียน การเล้ียงดูแบบพึ่งตนเองเร็วและการไดรับแบบอยาง

ความประพฤติจากผูใหญมีสวนสําคัญในการสรางการควบคุมตนเองของนักเรียน  หรือใน 

พอแม/ผูปกครองก็ตาม  พฤติกรรมความซื่อสัตยของพอแมผูปกครองกับของนักเรียน 

ไมมีความสัมพันธกัน และในรุนพอแมผูปกครองน้ัน เพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมความ

ซื่อสัตย ไมแตกตางกัน ขณะที่รุนลูกคือเด็กนักเรียนในปจจุบันเพศหญิงจะมีพฤติกรรมความ

ซื่อสัตยสูงกวาเพศชาย  

  สวน ขวัญรัก สุขสมฤทัย (2547) ศึกษาถึงพฤติกรรมการทํางานของเจาหนาที่

ในหนวยงานใหบริการประชาชนภาครัฐที่มีแนวโนมความไมซื่อสัตยในการทํางาน ปจจัย

เอื้ออํานวยใหเกิดความไมซื่อสัตยในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภาครัฐในหนวยงานที่มี 

แรงดึงดูดดังกลาว ทั้งปจจัยหลอหลอมกอนเขาทํางานและในการทํางานปจจุบัน พบวา 

องคประกอบในการเปนเจาหนาที่ที่ดี มีความซื่อสัตยในหนวยงานภาครัฐที่มีแนวโนม 

ความไมซื่อสัตย มี 2 ประเด็น คือ  

1) การหลอหลอมกอนเขาทํางาน เจาหนาที่ที่มีความซ่ือสัตยไดรับการเลี้ยงดู

แบบใหพึ่งตนเองเร็ว การไดเห็นแบบอยางความซื่อสัตยจากผูใหญ และการไดรับการบมเพาะ

ดานคุณธรรมอยางสม่ําเสมอจากครอบครัว  รวมท้ังการใกลชิดซึมซับจากสถาบันศาสนา 

2) การหลอหลอมจากการทํางานในหนวยงาน โดยลักษณะงาน วัฒนธรรม

องคการ  ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน กับการหลอหลอมจาก
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ภายนอก คือประชาชนผูมาติดตอ และสภาพสังคมรอบตัว ซึ่งเจาหนาที่ที่ดีมีความซื่อสัตย 

อาจหว่ันไหวไปสูแนวโนมของการประพฤติมิชอบได เร่ิมจากการมีผูบังคับบัญชามีพฤติกรรม

ไมซื่อสัตยใหเห็นเปนแบบอยาง เพื่อนรวมงานเบ่ียงเบนและประชาชนสมยอม รวมท้ังลักษณะ

งานที่มีขั้นตอนมากและมีระเบียบปฏิบัติที่เปดชองใหเจาหนาที่ใชวิจารณญาณสวนบุคคล และ

ปญหาทางเศรษฐกิจของตนเองที่มีความรุนแรงในชวงน้ันเปนส่ิงกระตุนใหเกิดพฤติกรรม 

ไมซื่อสัตยไดงาย  

  ทั้งน้ีศูนยรัฐสภาแหงแคนาดา (2000) ศึกษาถึงระบบความซ่ือสัตยสุจริต

แหงชาติ (National Integrity Systems) พบวาการทุจริตเปนประเด็นที่ซับซอนและหยั่งฐาน

อยูในประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ในการพัฒนาการเมือง และเศรษฐกิจ 

ทั้งในประเพณี และนโยบายของระบบราชการของประเทศ โดยทั่วไป การทุจริตมีแนวโนม 

ที่จะขยายตัวเมื่อสถาบันตางๆ ออนแอ  

 Kitgaard (1996) (อางถึงใน ศูนยรัฐสภาแหงแคนาดา, 2000) ไดสราง 

ตัวแบบงายๆ ที่จะอธบิายพลวัตของการทุจริตไวดังน้ี  

C (การทุจริต) = M (อํานาจผูกขาด)+ D (ดุลยพินิจ)– A (ความรับผิดชอบ) 

ปริมาณของการทุจริต จึงขึ้นอยูกับปริมาณของอํานาจผูกขาดและอํานาจในการใช

ดุลยพินิจที่เจาหนาที่มี รวมทั้งระดับความรับผิดชอบในการกระทําของเขาดวย อํานาจผูกขาด

อาจกวางใหญในระบบเศรษฐกิจที่มีระเบียบขอบังคับมาก อํานาจในการใชดุลยพินิจมักจะ

กวางใหญในประเทศกําลังพัฒนา และขณะที่กําลังเปล่ียนระบบเศรษฐกิจ อันเปนระยะที่กฎ

และระเบียบขอบังคับในการบริหารมักจะกําหนดไวไมคอยชัดเจน และความรับผิดชอบ 

อาจออน และระบบการคลังออนแอ หรือหนวยงานที่ควบคุมไรประสิทธิผล 

ยุทธศาสตรตอตานการทุจริต ที่ประสบความสําเร็จ จะมองหาลูทางลดอํานาจผูกขาด

ของเจาหนาที่ลง (การปฏิรูปแบบมุงตลาด) ลดอํานาจการใชดุลยพินิจ (การปฏิรูปการ

บริหาร) และใหความสําคัญเร่ืองความรับผิดชอบ (อาศัยหนวยงานควบคุมดูแล) 

กลไกดังกลาวเมื่อกําหนดใหรวมอยูในความพยายามระดับชาติที่จะลดการทุจริต 

ในภาครัฐ จะประกอบกันเปนระบบความซ่ือสัตยสุจริตแหงชาติ กลาวอีกนัยหน่ึงคือระบบ

ความซ่ือสัตยสุจริตแหงชาติจะสรางระบบคานอํานาจที่จะจํากัดสถานการณที่ทําใหเกิดความ

ขัดแยงดานผลประโยชน หรือมีผลกระทบในทางลบตอความผาสุกของสวนรวม  ดังน้ันจะตอง

มีทั้งการปองกันและการลงโทษ ระบบความซื่อสัตยสุจริตประกอบดวยทัศนะประสมของการ
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ปฏิรูปซึ่งการจัดการกับการทุจริตในภาครัฐโดยอาศัยกระบวนการตางๆ ในการปกครอง 

(ประมวลหลักการเปนผูนํา การเปลี่ยนแปลงระบบองคการ) และอาศัยการมีสวนรวมของ

ประชาสังคม  (กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย กิจกรรมของภาคเอกชน กิจกรรมของ

ส่ือมวลชน) ดังน้ัน การปฏิรูปจะถูกริเร่ิมและไดรับการสนับสนุน ไมเพียงจากนักการเมือง 

และจากผูวางนโยบายเทาน้ัน แตยังไดรับจากสมาชิกของประชาคมดวย 

 อิบบราฮิม ซิวชิ (Ibrahim Sueshi) ประธานสํานักความโปรงใสระหวางประเทศ 

(Transparency International) ของประเทศแทนซาเนีย ไดพัฒนามโนภาพของระบบความ

ซื่อสัตยสุจริตแหงชาติ ไดแก “เสาหลัก 8 ประการ” (ภาพที่ 1) โดยมีปจจัยทั้ง 8 ปจจัย  

ซึ่งไดแก  เจตจํานงทางการเมือง การปฏิรูปการบริหาร หนวยงานควบคุมดูแล รัฐสภา  

ฝายตุลาการ ประชาสังคม ส่ือมวลชน ภาคเอกชน ทําหนาที่เปนเสาหลักชวยกันคํ้าจุน

โครงสรางสวนบนของระบบความซ่ือสัตยสุจริตแหงชาติ ซึ่งเนนการพัฒนาอยางย่ังยืน  

หากเสาใดเสาหนึ่งออนกําลังลง ภาระหนักก็จะถูกโยนไปใหเสาอื่นๆ รับเพิ่ม  หากหลายเสา

ออนกําลังลง นํ้าหนักที่รองรับอยูก็จะเอียง และลูกกลมของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็จะกล้ิงตกลง

ไป (ศูนยรัฐสภาแหงแคนาดา, 2000) 
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การปฏิรูปเศรษฐกิจ 

หมายเหตุ: 
1
  หมายถึงหนวยงานตอตานการทุจริต เชนสถาบันตรวจเงินแผนดิน  

และสํานักผูตรวจการแผนดินแหงรัฐสภา 

ภาพ 2.1 เสาหลักของระบบความซื่อสัตยสุจริตแหงชาติ 

การพัฒนา 

ที่ย่ังยืน 
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   โดยสรุปแลวความบกพรองดานความซื่อตรงในสังคมไทยเกิดจากขอบกพรอง

ดานความสัมพันธขององคประกอบการขัดเกลาทางสังคม รวมถึงปจจัยหลอหลอมตางๆ 

ตั้งแต การหลอหลอมกอนเขาทํางาน และการหลอหลอมจากการทํางานในหนวยงาน ทั้งน้ี

ระดับการทุจริตจะมีแนวโนมที่จะขยายตัวเมื่อสถาบันตางๆ ออนแอ 

2.2.3  แนวทางแกไขปญหาดานความซื่อตรงในสังคมไทย 

   นักวิชาการของไทยที่ ไดทําการศึกษาวิจัยถึงแนวทางแกไขปญหาดาน 

ความซ่ือตรง คือ ขัตติยา กรรณสูต (2547) อธิบายวาองคประกอบหรืออิทธิพลใน 

การขัดเกลาหลอหลอม “คนดีที่ซื่อสัตย” ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันโรงเรียน สถาบัน

ศาสนา รวมถึงสภาพแวดลอมอื่นๆ  เชน ส่ือมวลชน ผูบังคับบัญชา กลุมเพื่อน ประชาชน

ทั่วไป  ตลอดจนสภาพสังคมโดยรวม   

  โดยแนวทางการสรางคุณธรรมความซ่ือสัตยซื่อตรง ไดแก 

  1)  การสรางครอบครัวอบอุน  โดยปลูกฝงคุณธรรมความซ่ือสัตย       

 2)  เพิ่มบทบาทดานศาสนาแกโรงเรียนทั่วไปใหมากข้ึน  

  3)  ดานสถาบันศาสนาจะตองปรับเปล่ียนแนวคิดในการดําเนินชีวิตของบุคคล

และชุมชนใหสมดุลระหวางดานเศรษฐกิจและคุณธรรม  

 4) สรางภูมิคุมกันจากส่ิงยั่วยุตางๆ ใหสามารถดํารงตนเปนคนดีที่ซื่อสัตยใน

ชุมชน เปนแบบอยางที่ดีและถายทอดสูอนุชนทั้งในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

   5) การปฏิรูปการศึกษาใหเขาถึงคุณธรรมอยางแทจริง 

  6)  สรางส่ือคุณธรรมกระตุนสังคม เพื่อใหเกิดการศึกษาทบทวน ฟนฟู

จิตสํานึก ความภูมิใจในชาติและวัฒนธรรมของไทย  

  7)  เรงใหผูนําไทยเปนแบบฉบับดานคุณธรรมของสังคมในการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมเชิงรุกและรับ 

   8)  ยกระดับคุณภาพการเรียนรูของคนไทย โดยอาศัยกระบวนการศึกษาเปน

ตัวอบรม 

  9)  สรางความสมดุลระหวางเปาหมายท่ีมุงความหลุดพนสวนตัวกับเปาหมาย

ที่มุงความสุขสวนรวม)  

  10)  รัฐบาลไทยควรสนับสนุนใหเกิดกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

โดยสมัครใจ 
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  11)  รัฐไทยควรใหความคุมครองดานความเปนอิสระในการนับถือศาสนา

และใหความเสมอภาคในการนับถือลัทธิ นิกาย ศาสนาอยางเทาเทียมกันจริงๆ เพื่อใหเกิด

นวัตกรรมดานศาสนา เพื่อใหเกิดการแขงขันกันทําดีโดยสุจริตและยุติธรรม  

   12)  เพิ่มกระบวนการยกยองคนไทยดวยกัน ทั้งที่มีความรู ความสามารถ

ควบคูกับคุณธรรมแกสังคมไทย 

  13)  เพิ่มสัดสวนวัฒนธรรม “การชม” มากกวา “การติ” เพื่อยกยองให

กําลังใจผูอื่น ไดแกการจัด “สัปดาหชื่นชมกันในสังคมไทย” 

   14)  สรางเปนคานิยมใหมในทุกระดับ และควรมุงเนนหาขอเสียของตนเอง

มากกวา ซึ่งจะชวยทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานมากย่ิงขึ้น  

สอดคลองกับ เสาวนิจ รัตวิจิตร (2547) ที่อธิบายวาคนที่ผานความยากจน 

มีความสามารถในการปรับตัว และควบคุมตนเองสูง มีบานและครอบครัวอบรมขัดเกลา 

เร่ืองคุณธรรม ความซื่อสัตยอยางใกลชิด มีวัดหรือสถาบันศาสนา และโรงเรียนชวยตอกยํ้า 

และเพิ่มพูนความรูทั้งทางโลก และทางธรรม มีกลุมเพื่อนหลายรุนชวยกันทํากิจกรรม 

ในชุมชน สวนส่ือมวลชน โดยสื่อโทรทัศนมีทั้งแงบวกและลบ ส่ือของชุมชนมีประโยชนมาก 

ในการถายทอดและขยายวัฒนธรรมทั้งระดับความคิดและปฏิบัติการ สวนลักษณะชุมชน  

หรือความสามารถในการดํารงสภาพความเปนชุมชน มีปฏิสัมพันธแนนแฟนระหวางคนรุนเกา 

และรุนใหม มีผลตอการถายทอดความเชื่อ คานิยมในดานคุณธรรมและพฤติกรรมทางศาสนา 

ประเพณี และภูมิปญญา ดวยกระบวนการที่คนรุนใหมเขาถึงได องคประกอบสําคัญที่มีสวน

ปลูกฝงคุณธรรม ความซื่อสัตย หรือ การสราง “คนดีที่ซื่อสัตย” ไดแก บาน วัด โรงเรียน และ

กลุมเพื่อน 

สวนสถาบันพระปกเกลา (2545) ไดศึกษาเร่ืองธรรมาภิบาล (Good Governance) 

อันเปนอีกหน่ึงแนวทางที่จะชวยเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทยได โดยอธิบายวา  

ธรรมาภิบาล  คือ  ธรรมะ + อภิบาล  หมายถึง ปกครองดวยคุณความดี ซื่อตรงตอกัน  

มั่นคงในสัญญาที่มีตอกัน สัญญา (กฎ กติกา มารยาท) ที่รวมกันทําเปนธรรม โปรงใส 

รับผิดชอบในส่ิงที่ทํา ผานการจัดการปกครอง การบริหารปกครอง การบริหารกิจการ

บานเมือง การควบคุมดูแลกิจการ การกํากับดูแลที่ดี อันเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับกระบวนการ 

(Process) และระบบ (System) ซึ่งองคการหรือสังคมไดมีการปฏิบัติหรือดําเนินการ 

(Operate) โดยธรรมาภิบาล ประกอบดวย หลักการสําคัญ 6 ประการไดแก 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

 1) หลักนิติธรรม (Rule of law)    

 2)  หลักคุณธรรม (Ethic)   

  3)  หลักความโปรงใส (Transparency)     

  4)  หลักการมีสวนรวม (Participation) 

  5)  หลักความคุมคา (Value of money) 

  6)  หลักความสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) 

และภายใตการบริหารงาน ทั้งการบริหารการปกครอง หรือการบริหารกิจการ

บานเมืองน้ัน จรวยพร ธรณินทร (2552) กลาววาควรมีจรรยาบรรณ ซึ่งถือเปนประมวล

กฎเกณฑความประพฤติหรือประมวลมารยาทของผูประกอบอาชีพน้ันๆ ตองเปนเอกลักษณ

ทางวิชาชีพ ใชความรู มีองคกรหรือสมาคมควบคุม เพื่อประมวลความประพฤติที่ผูประกอบ

อาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึ้น เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะ 

ของสมาชิก ซึ่งอาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได เพื่อใหเปนหลักความประพฤติ 

ที่เปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจใหมีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในแตละกลุมวิชาชีพ  

โดยจรรยาบรรณเกิดขึ้นเพื่อ มุงใหคนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ ใหเปนคนดีในการบริการ

วิชาชีพ ใหคนในวิชาชีพมีเกียรติศักดิ์ศรีที่มีกฎเกณฑมาตรฐานจรรยาบรรณ มีความสําคัญ

และจําเปนตอทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และหนวยงาน เพราะเปนที่ยึดเหน่ียวควบคุมการ

ประพฤติ ปฏิบัติดวยความดีงาม 

ทั้ง น้ี ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2518) อธิบายวาปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรม 

ความซื่อสัตยคือคุณธรรมจริยธรรมและพฤติความซื่อสัตย เกี่ยวของกับปจจัยดาน

สภาพแวดลอมตางๆ โดยจะตองมีทั้งสภาพทางจิตใจที่เหมาะสม เชนมีความสามารถในการ 

ใชเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวา (ยึดกฎเกณฑของกลุมและเห็นแกสวนรวมมากกวาสวนตัว)  

มุงอนาคตมากกวา (คาดการณไกล และอดไดรอได มีจิตแกรง) มีสุขภาพจิตดีกวา (วิตก

กังวลนอย) มีสติปญญาสูงกวา และมีทัศนคติที่ดีตอคุณธรรมมากกวาผูที่มีคุณธรรม 

ที่ไมนาปรารถนา และลักษณะทางจิตใจที่เปนพื้นฐานใหคนมีพฤติกรรมดีทั้งมีความสัมพันธ

กับสภาพแวดลอมตางๆ เชนวิธีการอบรมส่ังสอนในโรงเรียน รวมไปถึงสภาพแวดลอมของ

สังคมชุมชนรอบๆ ตัวเด็ก ตลอดทั้งสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆ (อางถึงใน ขัตติยา กรรณสูต, 

2547) 

รวมถึง กุลยา เบญจหาญจน และคณะ (2546) อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย และ 

รุงนภา ตั้งจิตรเจริญกุล (2550) ศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณลักษณะ
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

เกง ดี มี สุข กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางองคความรู 

ดวยตนเอง โดยใชการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อปฏิรูปการเรียนรู 

ทั้งโรงเรียน โดยมีจุดเนนในการพัฒนานักเรียน ไดแกการพัฒนาคุณลักษณะเกง ดี มีสุข  

ใหเกิด แกนักเรียน และโรงเรียน ไดเลือกวิธีการหลักในการจัดการเรียนรูและการศึกษาวิจัย

คือ การจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ ผลการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการที่มี

ตอการสรางองคความรูดวยตนเอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความรับผิดชอบ และเจตคติตอ 

การเรียนรูของนักเรียน โดยใชการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ พบวา 1) นักเรียน

สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง โดยนักเรียนไดพัฒนาทักษะตางๆ การทบทวนความรู

เดิม และการสรางความรูใหมโดยการฝกทักษะตางๆ กิจกรรมที่กระตุนใหเกิดการเรียนรู  

การแสวงหาความรู  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการพิจารณาจากคะแนนทดสอบกอน

เรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการบูรณาการ พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้นรอยละ 99 นอกจากน้ันเมื่อพิจารณาจากการสอบปลายภาคและปลายป นักเรียนมี

คะแนนเฉล่ียสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคือรอยละ 60 ทุกรายวิชาทั้งระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา 3)  ความรับผิดชอบ จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียน 

พบวานักเรียนมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มีการเขาเรียนที่ตรงเวลารอยละ90 

สงงานตามกําหนดเวลา นักเรียนที่ไมสงงานมีเพียงรอยละ 3  4) เจตคติตอการเรียนรูจาก 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการสอบถาม ตลอดจนการใหนักเรียนแสดงความ

คิดเห็น รวมทั้งการสังเกตจากการที่นักเรียนพูดคุยกับเพื่อน พบวานักเรียนรอยละ 98  

มีเจตคติตอการเรียนรู มีความกระตือรือรนในการเรียนรู การมาเรียน การรวมกิจกรรม  

มีความสุขในการเรียนในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนและการทํางานที่ไดรับมอบหมาย นักเรียนรวมกิจกรรม

ตามที่ตนสนใจ 

  สวน บรรชร กลาหาญ (2547) อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย และรุงนภา  

ตั้งจิตรเจริญกุล (2550) ศึกษาถึงการบูรณาการเสริมสรางคุณธรรมใหกับผูเรียนโดยใช

กิจกรรมบัตรคุณธรรมและระบบคูสัญญา โดยใชการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi experiment 

research) กลุมเปาหมายคือนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) สังกัดวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการประมงทั่วไป ปการศึกษา 2547 

จํานวน 147 คน โดยใชระยะเวลาศึกษา 20 สัปดาห ผลการวิจัยพบวากอนเขารวมกิจกรรม

เสริมสรางคุณธรรม และระบบสัญญา นักเรียนสวนใหญมีระดับการแสดงพฤติกรรมการ

ปฏิ บัติตามหลักคุณธรรมในชี วิตประจํา วันระดับปานกลาง  โดยมีค า เฉ ล่ียที่  1.29  
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

โดยมีลักษณะการแสดงพฤติกรรมคุณธรรมเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ีคือ ดานการ

ประหยัดอดออม (1.39) ดานความมีเมตตา (1.35)  ดานความซ่ือสัตยและเสียสละ (1.33)  

ดานความขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบ (1.33)  ดานการใชคําพูดและกริยาที่เหมาะสม 

(1.32) ดานความมีวินัยปฏิบัติตามกฎกติกา (1.30) ดานการพิจารณาเพื่อปรับปรุงตนเอง 

(1.23)  และดานการควบคุมอารมณและการตัดสินใจ (1.21) และภายหลังเขารวมกิจกรรม

สรางเสริมคุณธรรมและระบบสัญญา นักเรียนสวนใหญมีระดับการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติ

ตามหลักคุณธรรมในชีวิตประจําวันในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 1.59 โดยมีลักษณะ 

การแสดงพฤติกรรมคุณธรรมเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ีคือ ดานการประหยัดอดออม 

(1.82) ดานความมีเมตตา (1.65) ดานความซื่อสัตยและเสียสละ (1.64) ดานความ

ขยันหมั่นเพียรและความรับผิดชอบ (1.63) ดานการใชคําพูดและกริยาที่เหมาะสม (1.59) 

ดานความมีวินัยปฏิบัติตามกฎกติกา (1.57) ดานการพิจารณาเพื่อปรับปรุงตนเอง  (1.46) 

และดานการควบคุมอารมณและการตัดสินใจ (1.41) และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ

พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมการบูรณาการ 

เพื่อเสริมสรางคุณธรรมดวยกิจกรรมบัตรคุณธรรมและระบบคูสัญญา พบวาหลังเขารวม

กิจกรรมนักเรียนมีลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมในชีวิตประจําวัน สูงกวา

กอนเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากน้ียังพบวานักเรียน 

สวนใหญเห็นวากิจกรรมบัตรคุณธรรมเปนกลยุทธในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 

และปฏิบัติไดจริง เพราะสามารถปรับประยุกตหลักธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวัน  

เปนการฝกสมาธิและการซื่อสัตยตอตนเอง ทําใหเปนคนดีที่มีความคิดและความรับผิดชอบ

มากย่ิงขึ้น ทั้งยังเปนการดีที่มีเพื่อนคูสัญญาคอยตักเตือนในการทําความดี เปนการฝกการคิด

และการกระทําใหรอบคอบมากย่ิงขึ้น ซึ่งหากมีการนําวิธีการน้ีไปขยายผลจะเปนประโยชนตอ

การดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม ทั้งน้ีจึงควรมีการนําไปประยุกตใชในรายวิชาตางๆ เพื่อการ

พัฒนาผูเรียนอยางสม่ําเสมอเปนกิจวัตร 

 ดาน เสาวนิจ  รัตนวิจิตร (2547) ศึกษาถึงการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธใน

ชุมชนที่เขมแข็งในการปลูกฝงคุณธรรมความซื่อสัตย: กรณีศึกษาชุมชนพุทธ คริสต อิสลาม 

ซึ่งจากการศึกษาองคประกอบที่ เอื้อใหชุมชนมีความเขมขนในการปลูกฝงคุณธรรม 

ความซื่อสัตย และกระบวนการตางๆ ที่ครอบครัว โรงเรียน สถาบันศาสนา รวมท้ัง

องคประกอบอื่นๆ ในชุมชนที่สงผลตอการปลูกฝงคุณธรรมความซื่อสัตย พบวา ในชุมชน

เขมขนทางศาสนามีองคประกอบ 2 ระดับที่จัดวาเปนความสัมพันธหลักและความสัมพันธรอง  
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ความสัมพันธหลักคือ บาน วัด โรงเรียน และกลุมเพื่อน เปนองคประกอบสําคัญ 

ใน “คนดีที่ซื่อสัตย”  คนเหลาน้ีสวนใหญผานความยากจน จึงมีความสามารถในการปรับตัว

และควบคุมตนเองสูง  มีบานหรือครอบครัวอบรมขัดเกลาเร่ืองคุณธรรมความซ่ือสัตย 

อยางใกลชิด  มีวัดหรือสถาบันศาสนาและโรงเรียนชวยตอกย้ําและเพิ่มพูนความรูใหทั้งทาง

โลกและทางธรรม กลุมเพื่อนในชุมชนซึ่งมีหลายรุนชวยสนับสนุนใหมีการทํากิจกรรมชุมชน

รวมกันแบบรวมหลายรุน  

ความสัมพันธในระดับรองคือ ส่ือมวลชน ลักษณะชุมชนและการเมือง ซึ่งส่ือมวลชน

โดยเฉพาะโทรทัศนมีทั้งแงบวก (ไดใชเวลารวมกัน และชวยขยายโลกทัศน) และแงลบ  

(การเรงเราโดยวัตถุนิยม และการแยงเวลาการทํากิจกรรมอื่น) ทั้งน้ี ส่ือของชุมชนมีประโยชน

มากในการถายทอดและแพรขยายวัฒนธรรมทั้งในระดับความคิดและระดับปฏิบัติ   

สวนลักษณะชุมชนเขมขนที่สําคัญ คือความสามารถในการดํารง “สภาพความเปนชุมชน”  

ไดแกการมีปฏิสัมพันธที่แนนแฟนระหวางคนรุนเกากับคนรุนใหม  ซึ่งมีผลตอการถายทอด

ความเชื่อ คานิยมทั้งในดานคุณธรรมและพฤติกรรมทางศาสนา ประเพณี  และภูมิปญญา 

ดวยกระบวนการที่คนรุนใหมเขาถึงได   

สอดคลองกับ ขัตติยา  กรรณสูต (2547) ศึกษาถึงการสังเคราะหผลการศึกษาวิจัย

คุณธรรม พฤติกรรมความซ่ือสัตยของคนไทย : การเชื่อมโยงสูนโยบาย พบวาการเปนคนดี 

ที่ซื่อสัตยในสถานภาพตางๆ คือ สถานภาพนักเรียน พอแมผูปกครอง สมาชิกของชุมชน  

และเจาหนาที่ผูใหบริการประชาชนน้ัน มีองคประกอบสําคัญจากแหลงตางๆ 4 อยาง คือ  

    1)  สถาบันครอบครัว ไดแกการเล้ียงดูที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรมและ

พฤติกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางลักษณะทางศาสนา  การควบคุมตนเอง และทัศนคติ

ตอความซ่ือสัตยโดยการเลี้ยงดูแบบใหพึ่งตนเองเร็ว  แบบใหรวมรับผิดชอบในการทํางาน  

แบบใชเหตุผลอบรมส่ังสอนและตักเตือนดวยดีหรือลงโทษทันทีเมื่อทําผิด  รวมทั้งการเห็น

แบบอยางการประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิต  ในการทํางานและในทางศาสนาของผูใหญ 

    2) สถาบันโรงเรียน นักเรียนในโรงเรียนอิงสถาบันศาสนาไดรับการอบรม 

ส่ังสอนคุณธรรมจริยธรรมมีคาเฉล่ียสูงกวานักเรียนในโรงเรียนทั่วไป โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ในเร่ืองทัศนคติตอความซ่ือสัตย ซึ่งมีความสําคัญย่ิงในการกอเกิดและการดํารงรักษาคุณธรรม 

พฤติกรรมความซื่อสัตย และยังพบตอไปดวยวา ปจจุบันบทบาทของโรงเรียนในดานน้ี

โดยรวมลดลง เน่ืองจากโรงเรียนถูกไถถอนศาสนาออกไปจากหลักสูตรการเรียนการสอน  

โดยใชหลักสูตรกลางท่ีมีลักษณะแยกสวนระหวางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม, การ 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ขาดแคลนครูผูสอนที่มีความตั้งใจ เสียสละ มีวิธีการสอนที่สนุกสนาน สอดคลองกับชีวิต

ปจจุบัน  และพอแมผูปกครองคาดหวังใหโรงเรียนเนนบทบาททางดานวิชาการ เพื่อโอกาส 

ในการทํางานมากกวาดานคุณธรรม ทําใหโรงเรียนตองปรับตัวตามความตองการดังกลาวดวย 

   3)  สถาบันศาสนา  มีขอจํากัดในเร่ืองการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณธรรมและ

เสียสละ วิธีการถายทอดยังไมดึงดูดความสนใจของเยาวชนใหหันเหจากส่ิงบันเทิงอื่นๆ ได  

เวลาประกอบกิจกรรมทางศาสนาทําใหผูอยูไกลไมสะดวกในการเขารวม และศาสนสถานหรือ

สักการะสถานเพิ่มชากวาจํานวนประชากร  กรรมการศาสนาสวนใหญเปนผูอาวุโสทําใหเกิด

ชองวางระหวางวัย ไมเขาใจความรูสึกและความตองการของเด็กและเยาวชน   

  4) สภาพแวดลอมอื่นๆ ไดแก ส่ือมวลชน ผูบังคับบัญชา กลุมเพื่อนฝูง 

ประชาชนโดยทั่วไป  และสภาพสังคมโดยรวม ซึ่งมีอิทธิพลตอการขัดเกลาหลอหลอมใหเปน

คนดีที่ซื่อสัตย และทั้งทําใหผูคนเบ่ียงเบนไปจากคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งส่ือโทรทัศนที่เขาถึงและดึงดูดใจคนไดงาย ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ซึ่งมีผล

สําคัญตอการหลอหลอมพฤติกรรมในการทํางาน  ประชาชนผูมาติดตอที่อาจเปนผูสมยอม

หรือผูเสนอผลตอบแทนใหเสียเอง รวมท้ังสภาพสังคมรอบตัวที่ขาดการยกยองคุณธรรม 

ความซื่อสัตย หรือที่มองเห็นความไมซื่อสัตยเปนเร่ืองปกติธรรมดา   

 ขอเสนอแนะในการเชื่อมโยงสูนโยบาย คือ การสรางครอบครัวอบอุน โดย

มาตรการฝกอบรมเผยแพรความรู ดานครอบครัวศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทและ

วิธีการปลูกฝงคุณธรรมพฤติกรรมความซ่ือสัตย  การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ

โรงเรียนอิงสถาบันศาสนา และการเพิ่มบทบาทดานศาสนาแกโรงเรียนทั่วไปใหมากขึ้น  

ดวยการใหมีผูนําศาสนาและผูนําชุมชนที่ไดรับการยกยองดานคุณธรรมความซ่ือสัตย 

ในหลายๆ วัยเขารวมเปนกรรมการโรงเรียน  เพิ่มเน้ือหาสาระและการปฏิบัติดานคุณธรรม

จริยธรรมโดยเฉพาะความซื่อสัตยในหลักสูตรการเรียนการสอน ผลิตบุคลากรทางการศึกษา 

ที่มีความสามารถในการกําหนดหลักสูตรและการถายทอดคําสอนในเชิงบูรณาการ  

และบุคลากรที่มีความสามารถในการผลิตส่ือหลากหลายรูปแบบที่จูงใจใหเห็นความสําคัญ

และเกิดทัศนคติที่ดีตอความซ่ือสัตย รวมท้ังผลรายของการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ

โดยเฉพาะการผลิตส่ือระดับชุมชน ซึ่งตองสอดคลองกับคานิยม วัฒนธรรมทองถิ่น และ

สามารถเชื่อมโยงบูรณาการใหเขากับวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ  ดานสถาบันศาสนาจะตอง

ปรับเปล่ียนแนวคิดในการดําเนินชีวิตของบุคคลและชุมชนใหสมดุลระหวางดานเศรษฐกิจและ

คุณธรรม สวนดานสภาพแวดลอมอื่นๆ ที่มีอิทธิพลสําคัญ ไดแก ส่ือมวลชนและลักษณะ
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ชุมชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและสังคมรอบตัวที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหการ

สรางคุณธรรมพฤติกรรมความซื่อสัตยตั้งแตวัยเยาวและตอกย้ําใหมั่นคงดวยการปฏิบัติในทุก

ชวงวัยของชีวิตจําเปนมากย่ิงขึ้น เพื่อใหเกิดเปนภูมิคุมกันจากสิ่งย่ัวยุตางๆ ใหสามารถดํารง

ตนเปนคนดีที่ซื่อสัตยในชุมชน เปนแบบอยางที่ดีและถายทอดสูอนุชนทั้งในการดํารงชีวิตและ

การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงงานบริการปวงชนเพื่อขยายผลดานธรรมาภิบาลตอไป       

เดิมแท ชาวหินฟา (2548) ศึกษาถึงคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมของประเทศไตหวัน จากการศึกษาพบวาคุณลักษณะดีเดนของชาวไตหวัน เชน 

ความกลาที่จะเผชิญกับอุปสรรคทุกประเภท  ความเปน นักตอสูกับปญหา  ความมีมารยาท 

ในสังคม การเปนนักธุรกิจที่ออนนอม มีนํ้าใจ ออนโยนมีเมตรากรุณาและโอบออมอารี   

ซึ่งผูศึกษาไดสรุปคุณลักษณะของคนไตหวัน  15 ขอ ดังน้ี กลาใชจาย หมุนเวียน ไมกักตุน, 

การใหเกียรติสูงตอสตรี, มีความคิดสรางสรรค, มีความซื่อตรง ซื่อสัตย, มีความตื่นตัวทาง

การเมือง, มีความฮึกเหิมมุงสรางสรรคสังคมประเทศจากความยากจนสูความมั่งค่ัง, มีความ

เครงครัดในระเบียบเพื่อสังคม, มีความสํานึกในเร่ืองเวลาสูงมาก, มีความออนนอม  

ขยันศึกษาใฝหาความรูเพื่อพัฒนาองคความรูของสังคม, มีความเคารพในคุณคาของความ

เปนคน, มีความอดทนตอภัยธรรมชาติ, กลาเชื่อวาทุกคนมีรากฐานเปนคนดี, กลาให บริจาค 

ทําบุญกับบุคคลและองคกรการกุศลอยางจริงจัง มากมาย  และมีจิตสํานึกโพธิสัตว   

ทั้ง น้ี ผูศึกษามีบทสรุปวิเคราะหในเชิงยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะและ

กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ดังน้ี 

คนรุนกอนของไตหวันมียุทธศาสตรการพัฒนา “คน” ใหมีทั้ง“ความสามารถ” ควบคู

ไปกับ “คุณธรรม” อยางสมดุลมากวา 50 ป  สังคมไตหวันจึงมีคนที่มีคุณภาพในระดับปจเจก

บุคคลและกลุมบุคคล  โดยที่คนไตหวันมีลักษณะพิเศษเมื่อเปรียบ เทียบกับคนไทย ไดแก 

คนไตหวันขยันกวา มีคามาตรฐานการครองชีพที่สูงกวา คิดคนวิเคราะหวิจัยไดมากกวา  

ชวยเหลือรวมมือกันมากกวา คาขายเกงกวา คอรัปชั่นนอยกวา  ปฏิบัติธรรมและทําทานเพื่อ

สวนรวมมากกวา  มีจิตเอาใจใสสภาพแวดลอมในสังคมมากกวา มีระเบียบวินัยมากกวา  

อนุรักษส่ิงแวดลอมมากกวา  

ขอเสนอแนะสําหรับสังคมไทย คือ การปฏิรูปการศึกษาใหเขาถึงคุณธรรมอยางแทจริง  

โดยเฉพาะคุณธรรมดานความเสียสละ ความซื่อสัตย ความรักเพื่อนมนุษย ซึ่งทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนตองรวมมือรวมใจไปในทิศทางเดียวกัน 
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นอกจากน้ี  ตองรณรงคใหคนไทยมีนิสัยบันทึกประจําวัน เพื่อใหเปนทุนทางสังคม 

ในอนาคต สรางส่ือคุณธรรมกระตุนสังคม เพื่อใหเกิดการศึกษาทบทวน ฟนฟูจิตสํานึก ความ

ภูมิใจในชาติและวัฒนธรรมของไทย   

สงคนไทยไปดูงานองคกรคุณธรรมในไตหวัน โดยเฉพาะการวิจัยดานกองทุน

หมุนเวียนและการพัฒนาคุณภาพของอาสาสมัคร เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวกับการแปรสภาพทุน 

เปนกระบวนการปลูกฝงคุณธรรม  

ยุทธศาสตรการแกความยากจนในสังคมไทย การไมคอรัปชั่น โดยการแกไขปญหา

ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนดวยการไมคอรัปชั่น ดวยการบริจาคใหกับองคกรคุณธรรม

ดวยความเชื่อมั่นวาเงินบริจาคจะถูกใชอยางเปนประโยชนจริง ซึ่งเปนแรงกระตุนใหคนรวย

อยากทําบุญ   

ร้ือฟนหรือสรางคานิยมทําใหเกิดความเชื่อมั่นวา “ยิ่งใหไปย่ิงไดมา” ซึ่งชวยลดปญหา

ชองวางเร่ืองฐานะในสังคม   

ขอเสนอลําดับการพัฒนาประเทศไทยใหถูกสัดสวน คือ เรงใหผูนําไทยเปนแบบฉบับ

ดานคุณธรรมของสังคมในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงรุกและรับ (เชิงรุกคือ ขยัน ศึกษา 

อุทิศความสามารถ เสียสละเพื่อสวนรวมอยางแทจริง  เชิงรับคือ ประหยัด ซื่อสัตย ไมติด

อบายมุข,  การเรงใหประชาชนทุกระดับไดเขาสูระบบการศึกษาที่มีการปฏิรูปอยางกวางขวาง 

เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูของคนไทย โดยอาศัยกระบวนการศึกษาเปนตัวอบรม 

ปรับปรุงประสิทธิภาพท่ียั่งยืน  และการเรงใหเกิดความหลากหลายในองคกรคุณธรรม 

ในสังคมไทย เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางเปาหมายที่มุงความหลุดพนสวนตัวกับเปาหมาย

ที่มุงความสุขสวนรวม 

การฟนฟูระบบทองจํา เชน อาขยานไทย โคลงโลกนิติ ภาษิต คําพังเพย ขึ้นมาเปน

บทเรียนแกเยาวชนไทย ควบคูไปกับการรณรงคยกยองคนดีในวงการตางๆ ภายใตกรอบ

ความคิด “ตัวอยางที่ดีมีคากวาคําสอน” โดยครูและผูปกครองเปนตัวแสดงเอกประกอบกับ

บททองจํา กระตุนใหเกิดความอยากทําดี เปนกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

โดยสมัครใจ  

รัฐบาลไทยควรสนับสนุนใหเกิดกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมโดยสมัครใจ 

แมวาดวยกระแสโลกาภิวัตน วัตถุนิยม บริโภคนิยม แตยังมีคนไทยอีกสวนที่สมัครใจยืนหยัด

ดําเนินชีวิตตามครรลองคลองธรรมที่เปนภูมิปญญาดั้งเดิมอยางสุขสบาย ดวยวิถีชีวิตที่ 
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เรียบงาย ประหยัด ขยัน เสียสละ โอบออมอารี เปนสังคมเอื้ออาทรโดยไมตองพึ่งพา 

ส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย 

รัฐไทยควรใหความคุมครองดานความเปนอิสระในการนับถือศาสนาและใหความ

เสมอภาคในการนับถือลัทธิ นิกาย ศาสนาอยางเทาเทียมกันจริงๆ เพื่อใหเกิดนวัตกรรม 

ดานศาสนา เพื่อใหเกิดการแขงขันกันทําดีโดยสุจริตและยุติธรรม  

เพิ่มกระบวนการยกยองคนไทยดวยกัน ทั้งที่มีความรู ความสามารถควบคูกับ

คุณธรรมขึ้นเปนตัวอยางแกสังคมไทย เพื่อปรับทิศทางการบมเพาะคุณภาพของ “คนไทย

ตนแบบ”  ในทุกระดับชั้นของสังคม โดยผลักดันใหเกิดสถาบันหรือพิพิธภัณฑบุคคลตนแบบ

ของสังคมไทยหลายๆ แหง ใหเยาวชนคนรุนหลังไดศึกษาคนควาและถอดรหัสความสําเร็จ 

และเดินตามรอยไดงายขึ้น เชนพิพิธภัณฑคนดีศรีสังคม  พิพิธภัณฑคนไทยแมกไซไซ และ

ควรจัดใหคนไทยตนแบบมีโอกาสทํากิจกรรมโดยมีส่ือมวลชนทําหนาที่เผยแพรขอมูล   

สูสังคมอยางตอเน่ือง 

เพิ่มสัดสวนวัฒนธรรม “การชม” มากกวา “การติ” เพื่อยกยองใหกําลังใจผูอื่น ไดแก

การจัด “สัปดาหชื่นชมกันในสังคมไทย” สรางเปนคานิยมใหมในทุกระดับ และควรมุงเนนหา

ขอเสียของตนเองมากกวา ซึ่งจะชวยทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานมากยิ่งขึ้น  

โดยที่องคกรคุณธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมควรเขามารวมในการขับเคล่ือนเร่ืองน้ีดวย                     

สวน ธัมมนันทาภิกษุณี (รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห) (2548) 

ศึกษาถึงคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของประเทศศรีลังกา  

จากการศึกษากลุมชาวสิงหลที่นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท (เชนเดียวกับประเทศไทย) 

ซึ่งมีจํานวนรอยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ ผูศึกษาสรุปวาแมในทางเศรษฐกิจประเทศ

ศรีลังกาจะดอยกวาไทยมาก  แตการพัฒนาคุณธรรมกลับไมเปนอุปสรรค เพราะไมนําการ

พัฒนาเชิงวัตถุนิยมเขามาใช  กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมไดผลดวยการอบรมส่ังสอนดวย

วาจาและการปฏิบัติใหเห็นเปนแบบอยาง  เร่ิมตั้งแตในครอบครัว โดยบิดา มารดา ผูปกครอง 

เกิดการหลอหลอมใหเคารพเชื่อฟงผูใหญ การอบรมส่ังสอนใหเปนคนดีจึงทําไดงาย   

ในขณะเดียวกันโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเปนสวนสําคัญย่ิงตอการสงเสริม

พัฒนาคุณธรรมของชาวศรีลังกา โดยยึดแนวทางการยกยองชมเชย และเนนใหเห็นแบบอยาง

ที่ดี เพื่อจูงใจใหทําตาม เนนวิธีการมากกวาเน้ือหาสาระ การใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรม  

ทําใหเกิดความรับผิดชอบ ทั้งน้ี นักเรียนที่จบจากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยน้ี จะไดรับ

คะแนนพิเศษ 10 คะแนนในการเขาเรียนตอระดับมหาวิทยาลัย  
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ครูโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยเปนอาสาสมัครที่ผานหลักสูตรพุทธศาสนาและ 

มีประกาศนียบัตรรับรอง (มีจํานวนมากถึง 71,000 คน) ทํางานฟรีโดยไดรับการยกยอง 

จากสังคมอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดงานยกยองครูที่สอนมา 10 ปในระดับจังหวัด มีการ

ฉลองและจัดขบวนแหอยางสมเกียรติ    

รัฐใหความสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรมทําใหเกิดความสําเร็จใจวงกวาง โดยรัฐ

รับผิดชอบจัดการดูแลเร่ืองหลักสูตรการสอนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยในสองระดับ 

คือ ระดับการผลิตตําราที่ใชในการเรียนการสอนทุกระดับ ทุกชั้นปฟรี เปนการสรางมาตรฐาน

องคความรูเดียวกันทั้งประเทศ เปนตําราที่บูรณาการทั้งพุทธประวัติและวัฒนธรรมของพุทธ

ซึ่งเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียน  และรัฐรับผิดชอบการศึกษาพุทธศาสนาขั้นสูงสุด คือ 

ชั้นที่ 10 โดยเปนผูออกขอสอบและออกใบประกาศนียบัตรแกนักเรียนที่จบการศึกษา   

ส่ือมีอิทธิพลตอการสงเสริมหรือหักลางคุณธรรมได การปลูกฝงคุณธรรมจะไดผลมาก 

หากสังคมทุกระดับมีการตอกยํ้าเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาคุณธรรมตางๆ เปนส่ิงที่ดี  

การหลอหลอมคุณธรรมทางพุทธศาสนาในศรีลังกา นอกจากใชการยกยองชมเชย  

การปฏิบัติใหเห็นแบบอยางที่ดี  โดยการหลอหลอมทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม  

และโรงเรียน ทําใหสังคมศรีลังกาเปนสังคมที่มีวิถีชีวิตที่เรียบงาย สมถะ ความแตกตาง

ระหวางคนจนกับคนม่ังมีไมมากนัก เปนการดําเนินชีวิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

อยางแทจริง 

กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจําแนกได ดังน้ี  

1)  กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมเร่ืองความออนนอม ความกตัญูกตเวที   

2)  กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมในเร่ืองความซื่อตรง การไมลักขโมย ความ

รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น     

3) กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมในเร่ืองชีวิตที่พอเพียง และชีวิตอันอุดมตาม  

แนวทางพุทธศาสนา  

ในการน้ี ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาปลูกฝง หลอหลอมคุณธรรมสําหรับ

ชาวไทย โดยเนนที่เยาวชนเปนหลัก ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว  โดยมีขอเสนอตอรัฐบาลใน

การใหความสําคัญกับการจัดระบบการศึกษาของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  ตั้ง

คณะกรรมการรับผิดชอบการผลิตตําราเรียน จัดโครงการอบรมครูที่สนใจสอนในโรงเรียน
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โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  และใหหนวยงานของรัฐประสานงานกับวัดสําคัญเพื่อ

รณรงคใหวัดเปนศูนยรวมการศึกษาอบรมพระพุทธศาสนาอยางแทจริง   

ศูนยคุณธรรมควรเปนประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการ

ประมวลสรุปภาพเกี่ยวกับโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย สํารวจและคนหาเพื่อเพิ่ม

จํานวน  ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการในการอบรมครู สนับสนุนหนวยงานของรัฐ 

ในการวางแผนผลิตเอกสารการเรียน ตํารา ใหไดมาตรฐาน และคัดสรรตําราของศรีลังกาและ

จางแปลในสวนที่เหมาะสมกับสังคมไทย  

นอกจากน้ี ในภาพรวมควรมีการจัดสัมมนาผูเกี่ยวของเพื่อศึกษาปญหาเรงดวนของ

สังคม แลวประยุกตใชคุณธรรมและจริยธรรมเปนตัวเสริมและแกไขปญหา การสัมมนาครู 

ในระดับโรงเรียน เพื่อทําใหเกิดการตื่นตัวทางคุณธรรมและการเรียนรูซึ่งกันและกัน   

การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําโครงการนํารอง (เร่ิมตนจากกลุมโรงเรียนที่มีความพรอม)  

ในการจัดหลักสูตรสอนคุณธรรมในศาสนาใหสอดคลองกันตั้งแตระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย 

โดยการศึกษาประยุกตใชหลักสูตรการสอนของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยของ 

ศรีลังกา  การจัดตั้งชมรมครูเพื่อปลูกฝงคุณธรรม  ใหเกิดความรูความเขาใจเน้ือหาและ

วิธีการสอน โดยมีการจัดหลักสูตรสอนคุณธรรมใหแกครูอาสาสมัครเหลาน้ีดวย  มีการยกยอง

ครูผูสอนคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม ในระดับอําเภอและจังหวัด  จัดรณรงคคานิยมใหม 

ในสังคมไทย คือคานิยมคุณธรรม เนนคนดี มิใชคนโกง มีคุณภาพ เปนประโยชนตอตนเอง

และสวนรวม เอื้อเฟอตอคนอื่น รักษาเวลา เที่ยงตรง กลายืนหยัดในความถูกตอง มีความ

ออนนอมถอมตน รูจัดประหยัด รักและอนุรักษธรรมชาติ และมีการจัดโครงการยกยองเชิดชู

บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาว เพื่อใหเปนตัวอยางแกสังคม โดยใหเขารวมโครงการอบรม

คุณธรรมสวนภูมิภาค จัดประกวดบทความคุณธรรมที่นักเรียนเห็นแลวชื่นชมยกยอง  

โดยประกาศเกียติคุณเปนชื่อเสียงของโรงเรียนที่ชนะการประกวด และศูนยคุณธรรมตอง 

สรางความตระหนักวาเรากําลังสรางมนุษยพันธุใหม เพื่อนําพาตัวเองและสังคมสูความรอด 

ในระยะยาว      

ธนพล  จาดใจดี (2548) ศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมของประเทศอินเดีย ซึ่งนับไดวาเปนประเทศประชาธิปไตยที่ใหญที่ สุดโลก   

เปนดินแดนแหงศาสนา (The Spiritual Land) เพราะเปนถิ่นกําเนิดศาสนาสําคัญๆ หลาย

ศาสนาและลัทธิความเชื่ออีกมากมาย  แตผลการศึกษาพบวาอินเดียมีขอจํากัดในแง  

การอบรมส่ังสอนตามหลักคําสอนของศาสนา เน่ืองจากอินเดียเปน Secular State คือแยก
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ศาสนาออกจากการเมือง ไมยึดศาสนาใดศาสนาหน่ึงเปนศาสนาประจําชาติ ทําใหกระบวนการ

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมกระทําในครอบครัวและสืบทอดกันมาชั่วลูกชั่วหลาน และท่ีสําคัญ

คนอินเดียเล่ือมใสศรัทธาและยึดมั่นในคําสอนของศาสนาฮินดูอยางเหนียวแนน   

การศึกษาดานศีลธรรมจริยธรรมมีมาตั้งแตโบราณกาล ดวยวิธีการที่ไมเปนทางการ 

กลาวคือ ทุกคนจะไดรับการอบรมส่ังสอนใหรูวาส่ิงไหนผิดส่ิงไหนถูก  ส่ิงไหนดีและ ส่ิงไหน

เลว โดยพื้นฐานความรูมาจากคัมภีรที่แปลโดยพราหมณ ซึ่งมีสวนหลอหลอมโครงสรางของ

วัฒนธรรมอินเดีย นอกจากนี้ ยังมีการแพรขยายศีลธรรมจากสมาชิกในครอบครัวที่ออกไปตั้ง

ครอบครัวใหมดวย   

คุณธรรมจริยธรรมอยูในหลักคําสอนของศาสนาฮินดู  ทั้งหมดของศาสนาฮินดู

เกี่ยวของกับความประพฤติ เปนวิถีชีวิตมากกวาหลักคําสอนที่เกี่ยวกับเทพเจาหรือระบบ

พิธีกรรม คุณธรรมมิไดเปนเร่ืองของกฎระเบียบเทาน้ัน หากแตเปนเร่ืองของการประพฤติ

ปฏิบัติ ซึ่งสวนใหญถูกกําหนดโดยสภาพแวดลอมทางสังคม 

อยางไรก็ตาม ขอจํากัดสําคัญคือการเปนรัฐ Secularism ซึ่งรัฐบาลอนุญาตใหสอนเร่ือง

ศาสนาไดเฉพาะในโรงเรียนเอกชนเทาน้ัน ทําใหชาวมุสลิมมีโรงเรียนสอนศาสนาเอกชน 

(madrassahs) มากมายหลายแหง ในขณะที่เด็กชาวฮินดูซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ 

ที่เรียนในโรงเรียนของรัฐบาลไมมีการสอนเร่ืองศาสนา สวนโรงเรียนของชาวคริสตมีการ 

สอนศาสนาแตไมมากนัก และมีวิชาศีลธรรมที่สอนใหเปนคนดี เคารพบิดามารดา สังคม และ

ทําแตความดี   

ดวยเหตุน้ี  ทําให มหาตมา คานธี และนักวิชาการอีกหลายคนเสนอใหมีการสอน 

หลักคําสอนของศาสนาตางๆ ในโรงเรียน เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม  

ซึ่งทําไดกวางๆ และไมสามารถเจาะลึกลงไปโดยยึดศาสนาใดศาสนาหน่ึงเปนหลัก  

ทั้งน้ี ราวินดรา กุมาร (อางถึงใน ธนพล จาดใจดี, 2548) นําเสนอวามหาตมา คานธี 

ใหการสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมเปนพื้นฐานอยางมาก เพราะวาการศึกษา 

คือ การขยายสวนที่ดีที่สุดในตัวเด็กและรางกายของมนุษย รวมทั้งในดานจิตใจและวิญญาณ 

ดังน้ัน นักเรียนควรไดรับการศึกษาภายใตระเบียบที่เขมงวดทางดานศีลธรรม การควบคุม

ตนเองและมีความคิดที่ถูกตอง และตองใหบริการแกสังคมโดยสวนรวม รวมท้ังใหความ

เคารพมารดา บิดา ครูอาจารยและผูสูงอายุดวย  

การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของชาวอินเดียผานวัฒนธรรมและศาสนาฮินดู  

สวนใหญทําโดยสถาบันครอบครัวและโรงเรียน เปนการอบรมส่ังสอนใหคนอินเดียเปนคนดี  
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มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ เมตตากรุณา ขยัน ประหยัด เคารพกฎกติกา เขาคิว ซึ่งมีปรากฏใน

คัมภีรสําคัญเชนคัมภีรพระเวท  คัมภีรมหาภารตะและรามา (รามเกียรติ์) โดยผานการ 

เลาเร่ือง เชน  รามายณะ (The Ramayana) ซึ่งสอนใหรักพี่นองและวิธีใหความเคารพและ

เสียสละ       

อินเดียไมมีองคกรทางศาสนามากมายเหมือนในไตหวัน และการเผยแพรคําสอนทาง

ศาสนาผานส่ือตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงทางโทรทัศนก็มีไมมากนัก ทั้งๆที่มีสถานีโทรทัศน

มากกวารอยชอง  

ขอเสนอแนะสําหรับคนไทย คือ ขยันศึกษาหาความรูและฝกนิสัยรักการอาน  อดออม

และอดทน ดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนทางศาสนาที่ตนเลื่อมใสศรัทธา  สงเสริมงานวิจัยที่มี

คุณคา และเร่ิมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจากครอบครัว โดยบิดามารดาและญาติผูใหญควร

เร่ิมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และทําตนใหเปนตัวอยางที่ดีแกบุตรหลานตั้งแตอายุยังนอย 

โดยใชนิทานธรรมะหรือเลาเร่ืองที่แฝงคติธรรม เพื่อชี้ใหเห็นส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด  การอบรม 

ส่ังสอนควรทําบอยๆ เพื่อใหเกิดการซึมซับและเกิดเปนคานิยมที่ดีในการดําเนินชีวิตประจําวัน        

จินตนา  พุทธเมตะ (2548) ศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมของประเทศเกาหลี พบวาแมเกาหลีจะบอบชํ้าจากสงคราม แตก็ยังสามารถยืนหยัด

พัฒนาประเทศจนกาวขึ้นเปนผูนําทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศได เพราะดําเนิน

นโยบายสําคัญ 3 นโยบาย คือ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  นโยบายดานเศรษฐกิจ และ

นโยบายการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม   

เกาหลีขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ จึงมุงเนนพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการปฏิรูป

การศึกษา ภายใตแนวคิด “เมื่อทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพ ยอมนําพาประเทศชาติ

เจริญรุงเรือง มั่นคง และม่ังคั่ง” ดําเนินควบคูไปกับนโยบายดานเศรษฐกิจ ดวยการสราง 

“เกาหลีใหม” ทําใหประชาชนทุกคนทุกวัยประหยัดและอดออม เรงพัฒนาเศรษฐกิจทั้งใน

เมืองและชนบท โดยเฉพาะในชนบทที่ประชาชนยากไรและอดอยากจํานวนมาก ทําให

ประชาชนทุกคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นทั่วกัน ซึ่งชวยลดปญหาการอพยพเขาสูเมือง  

ดวยการทําโครงการแซมาอึลวุนดง ปรัชญาคือ “ความขยันหมั่นเพียร การชวยตนเอง และ

ความรวมมือ” รัฐบาลสรางและปลูกฝงทัศนคติ คานิยมและจริยธรรมในการทํางานใหม 

เพื่อใหชาวชนบทเชื่อมั่นวาเราก็อยูดีกินดีได ถาเราขยันทํางาน และรวมมือกันดี และมีจิตใจ

พึ่งตนเอง โดยบุกเบิกแสดงหาผลประโยชนจากธรรมชาติแทนที่จะอาศัยแตชะตากรรมของ

ตนเอง โครงการนี้สําเร็จไดดวยชาวบานไดรับการกระตุนอยางสูงจากผูนําประเทศ และผูนํา
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หมูบานมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหมูบาน ผูนํามีความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ ทุกคนทุมเท

ทํางาน รวมทั้งขาราชการในทองถิ่นก็รวมมือรวมใจ ตั้งใจปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ภายใตการสนับสนุนอยางเต็มที่ของผูนําประเทศ ผูนําทางการเมือง และนักธุรกิจ และมีการ

ติดตามผลโครงการอยางใกลชิด นับเปนกระบวนการทางสังคมระดับชาติที่มีการรวมพลัง 

ที่ยิ่งใหญ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนทั้งเคร่ืองมือและเทคโนโลยี เพื่อใหการพัฒนา

ชนบทประสบความสําเร็จ   

นโยบายการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมน้ัน รัฐบาลใหความสําคัญย่ิง เพราะตระหนักวา

ความเจริญทางวัตถุจะกอใหเกิดปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม เพราะจะทําใหเกิดภาวะทาง

จิตใจแข็งกระดาง มุงประโยชนสวนตนและมีสังคมโดดเดี่ยว ดังน้ันจึงดําเนินโนบายน้ีควบคู 

ไปกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัวเกาหลี โดยยึดถือและปฏิบัติตามคําสอน

ของขงจ้ือ คือทุกส่ิงในโลกมีความแตกตางกัน การดํารงชีวิตในครอบครัว สังคม หรือประเทศ

ยอมแตกตางกัน ทุกอยางควรอยูในที่สมควร กษัตริยควรมีคุณสมบัติใหสมเปนกษัตริย  

พอควรมีคุณสมบัติใหสมเปนพอ ลูกควรมีคุณสมบัติที่สมเปนลูก เปนตน เมื่อทุกอยางปฏิบัติ

อยางเหมาะสมกับบทบาทของตนเอง ยอมสงผลใหสังคมมีระเบียบวินัย น่ันคือส่ิงที่มีมารยาท 

เปนเปนกฎระเบียบหนาที่ที่ควรปฏิบัติ  

จากการยึดมั่นและปฏิบัติตามคําสอนของขงจ้ือทําใหครอบครัวของคนเกาหลี 

มีคุณธรรมจริยธรรมสูง แมสังคมเปล่ียนแปลงไป แตทุกครอบครัวยังคงปฏิบัติตามคําสอน

อยางเครงครัด  โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือหนาที่ ประกอบดวย ซัมกัง คือ ลูกควรนับถือ

พอ ขุนนางควรนับถือกษัตริย และภรรยาควรนับถือสามี และโอรยุน หรือบัญญัติ 5 ประการ 

คือ กษัตริยกับขุนนางควรมีความไววางใจกัน  พอกับลูกชายควรผูกพันและสืบทอดกัน   

สามีกับภรรยาควรมีบทบาทและหนาที่ตางกัน  ผูใหญกับผูนอยควรมีลําดับอาวุโส  และ

ระหวางเพื่อนควรซื่อสัตยตอกัน ส่ิงเหลาน้ีทําใหบุตรหลานของแตละครอบครัวมีพื้นฐาน 

ทางความคิดในระดับเดียวกัน มีแนวทางปฏิบัติที่เต็มเปยมดวยคุณธรรมจริยธรรมใน 

บรรทัดฐานเดียวกัน ทําใหเปนสมาชิกที่มีคุณภาพและเปนกําลังสําคัญของสังคม รวมทั้ง 

เปนพลเมืองที่มีศักยภาพของประเทศ    

นอกจากน้ี มีหลักสูตรการสอนคุณธรรมจริยธรรมอยางชัดเจน คือหลักสูตรตรง  

โดยกําหนดวาระดับชั้นใดตองปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม มีการอภิปรายเพื่อหาเหตุผลที่ดีใน

การปฏิบัติตนใหเปนคนดีตามหลักจริยธรรม มีการยกกรณีปญหาคุณธรรมเปนส่ือ  
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ใหนักเรียนเปนผูคิดวิเคราะหหาความถูกตองของหลักการและเหตุผล  และมีหลักสูตรแฝง  

ที่มุงเนนใหนักเรียนเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมจากสถานการณและส่ิงแวดลอมจริง  มีการ

อภิปรายแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ซึ่งครูผูสอนจะมีอิทธิพลโดยตรงตอผูเรียนอยาง

ลึกซึ้งและยาวนานมากกวาหลักสูตรตรงในโรงเรียนหรือในหองเรียน ทั้งน้ี วิธีการสอน 

ทั้ง 2 วิธีดังกลาว มีแนวคิดและหลักการสอดคลองกับคําสอนของขงจื้อที่กลาววาทุกสรรพส่ิง

ในโลกเปนครูที่จะสอนทุกชีวิตในโลกใหเปนไปตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น  ดังน้ัน การปลูกฝง

คุณธรรมทั้งในบานและในสังคมจึงเปนเบาหลอมที่ทําใหเยาวชนของประเทศเกาหลี 

เปนเยาวชนที่ดีและมีแบบอยางเดียวกัน   

การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมกระทําอยางตอเน่ืองจนกลายเปนวัฒนธรรมที่เยาวชน

ยึดแบบอยางเปนแนวทางปฏิบัติ และคนเกาหลีเชื่อวาผูใหญและผูนําทางสังคมจะตองทําตัว

เปนตนแบบพฤติกรรมที่ดีงาม เพื่อใหเยาวชนไดเลียนแบบ  ดังเห็นไดวาหากผูบริหาร

ประเทศ ทํางานผิดพลาดทําใหเสียหายตอประเทศ จะลาออกหรือกระทําอัตวินิบาตกรรม  

สวนหลักธรรมของศาสนาทุกศาสนามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนเกาหลี แตยัง

นอยกวาหลักคําสอนของขงจ้ือที่มุงสอนระเบียบในสังคม วิถีชีวิตในครอบครัวและสังคม  

การปฏิบัติตนใหถูกตองตามครรลอง และการรูจักหนาที่ของตนเอง พรอมทั้งปฏิบัติตาม 

คําสอนอยางเครงครัด     

 Marja-Leena Heikkila-Horn (2548) ศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝง

คุณธรรมและจริยธรรมของประเทศฟนแลนด  พบวาระบบการศึกษาเปนส่ิงสําคัญใน

กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก  โดยระบบการศึกษาของฟนแลนดเปน

มาตรฐานทั่วประเทศ  ประชาชนทุกระดับเขาถึงการศึกษาที่มีมาตรฐานเดียวกันได และมีการ

เชื่อมตอระหวางสถาบันการศึกษา ครอบครัว และศาสนจักร    

 มีการสอนคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนตั้งแตวัยเยาว โดยพอแมผูปกครอง และใน

การศึกษากอนวัยเรียนผานศูนยรับเล้ียงเด็ก โรงเรียนอนุบาลหรือศูนยการศึกษากอนวัยเรียน

ในรูปแบบตางๆ โดยเนนการฝกอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กในดานคุณธรรมจริยธรรม  

ซึ่งรอยละ 90 ของประชากรวัย 6 ป เขาเรียนในศูนยรับเล้ียงเด็ก ซึ่งศูนยรับเล้ียงเด็กอยูใน

สังกัดกระทรวงกิจการสังคมและสาธารณสุข ทั้งน้ี มีการปฏิรูปการศึกษากอนวัยเรียน 

ในป 2000 กําหนดใหองคกรทองถิ่นตองจัดใหมีที่ เ รียนสําหรับเด็กวัย 6 ปทุกคน  

สวนพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดใหการจัดศึกษาปฐมวัยเปนหนาที่ขององคกร
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ทองถิ่นและเปนสิทธิของครอบครัวที่จะไดรับบริการการศึกษากอนวัยเรียน โดยไมเก็บ

คาใชจาย และเด็กยังคงไดรับบริการจากศูนยรับเลี้ยงเด็ก  

 นอกจากน้ี ศูนยรับเล้ียงเด็กแบบครอบครัว โดยหญิงผูดูแล 1 คนรับดูแลเด็ก 

ในละแวกบาน 5-6 คน จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณสวนหน่ึงจากรัฐบาล คาใชจาย 

สวนใหญเปนภาระของผูปกครองที่มีงานทํา โดยผูหญิงกลุมน้ีไดรับการอบรมในการดูแลเด็ก 

ภารกิจหลักคือการจัดอาหารใหเด็ก จัดใหเลนอยางปลอดภัย โดยไมมีขอกําหนดใหตอง 

“สอน”อะไรแกเด็ก      

 การศึกษาพื้นฐานซ่ึงเปนการศึกษาแบบใหเปลาสําหรับทุกคน โดยองคกรทองถิ่น

รับผิดชอบในการจัดและกํากับดูแลการศึกษาพื้นฐาน โดยรัฐบาลใหงบประมาณสนับสนุน 

พรอมทั้งจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน อาหาร 1 มื้อ ใหนักเรียนทุกคน โรงเรียนที่หางจาก

บานเด็ก 5 กิโลเมตรขึ้นไปตองจัดพาหนะรับสง ซึ่งเปนสภาพที่เกิดในชนบท เพราะในเมือง 

ไมมีโรงเรียนที่หางจากบานเกิน 5 กิโลเมตรเลย  สวนใหญเด็ก จะเดินหรือขี่จักรยาน  

 วัตถุประสงคของการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการสงเสริมใหนักเรียนมีจิตใจเมตตากรุณา 

เปนสมาชิกของสังคมที่มีความรับผิดชอบและมีทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต มีการสอน

คุณธรรมจริยธรรมในวิชาศาสนาหรือวิชาปรัชญาชีวิตตั้งแตในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึง

มัธยมปลาย  โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการอภิปรายในหองเรียนเร่ืองความถูกผิด ดีชั่ว 

โดยนักเรียนเปนผูใหคําจัดความ ครูเพียงแตใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา ปรัชญา 

หรือระบบกฎหมาย  ศาสนาที่สอนนอกจากคริสตไดแก พุทธ ฮินดู อิสลาม แตหากผูปกครอง

ไมประสงคจะใหบุตรเรียนวิชาศาสนา โรงเรียนจะจัดการสอนเร่ืองจริยธรรมแทน ซึ่งครูผูสอน

มีความสําคัญมาก อาจเปนนักเทววิทยา นักการศาสนา หรือผูที่ไดรับการอบรมพิเศษเกี่ยวกับ

จริยธรรม มีรูปแบบการเรียนการสอนทั้งการอภิปราย การแกปญหา การทํางานเปนทีม และ

ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน    

 การสอบวัดความรูเพื่อตรวจสอบวานักเรียนไดส่ังสมความรูและทักษะตามที่กําหนด 

ในหลักสูตรมัธยมปลายและมีระดับวุฒิภาวะเพียงพอหรือไมจัดพรอมกันทั่วประเทศ  

สวนระดับมหาวิทยาลัยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด โดยผูเรียนประเมินตนเองวาพรอมจึงไปขอสอบ และแตละคนมีสิทธิสอบกี่คร้ังก็ได

จนกวาจะผาน ถือเปนความรับผิดชอบและเปนการใหโอกาสผูเรียนไดศึกษาเรียนรูไดเต็ม

ศักยภาพ  
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 การศึกษาระดับอุดมศึกษามีมหาวิทยาลัยและโพลีเทคนิคกระจายอยูทั่วประเทศ  

เพื่อประกันความเสมอภาคและโอกาสในการศึกษาของทุกคน โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณ  

ซึ่งแบงภาระรับผิดชอบระหวางรัฐ องคกรทองถิ่น และผูจัดการศึกษา โดยมีหลักเกณฑการ

จัดสรรเงินสนับสนุนแกสถาบันการศึกษาเดียวกันไมวาสังกัดใดก็ตาม โดยกําหนดเงินอุดหนุน

จากรัฐตองไมนอยกวารอยละ 57 ของคาใชจายดําเนินการ  ปจจัยสําคัญในการกําหนดวงเงิน

อุดหนุนคือจํานวนนักศึกษา ซึ่งไมมีการกําหนดวาตองใชจายไปในเร่ืองใดเปนการเฉพาะ       

 ระบบการศึกษามีผลทําใหสังคมยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเขมงวด เชน  

กฎจราจร ทําใหมีสถิติอุบัติเหตุจราจรจํานวนนอย (400 คน จากประชากร 5.2 ลานคน)   

ซึ่งสอดคลองกับมีการ ฉอราษฎรบังหลวงนอย จากการจัดอันดับขององคการความโปรงใส

สากล (Transparency International –TI) ที่มีการฉอราษฎรบังหลวงนอยที่สุดติดตอกัน 

หลายป   

 ฟนแลนดมีกฎหมายหามการตีหรือทําโทษทางรางกาย  ทั้งครูและผูปกครองตองใช

การอธิบายดวยเหตุผลทําใหเด็กเกิดความเขาใจวาอะไรผิดอะไรถูก ซึ่งตองใชความอดทน

อยางสูง  ในขณะที่มีการลงโทษกรณีทําทุจริตที่เปนผล เชน การโกงการสอบมีโทษรุนแรงมาก 

คือ ใหออกจากโรงเรียนเปนเวลา 1 ป แตถาเปนการสอบวัดความรู ตองถูกหามสอบ 

ตลอดชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย และเปนที่นาอับอายในสังคมอยางย่ิง  

 สังคมโดยรวมมีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมตอจาก

ผูปกครองและครู และยึดถือคุณคาในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมรวมกัน ซึ่งมีรากฐานมาจาก

ศาสนาและปรัชญา อุดมคติทางการเมืองและแนวคิดเร่ืองความซื่อสัตย ความยุติธรรม  

ความเปนธรรม ความรับผิดชอบ โดยครอบครัวมีบทบาทในการอบรมและฝกสอนใหบุตรธิดา

เปนคนซื่อสัตย มีวินัยในตนเองและรับผิดชอบตอการกระทําของตน เชน ไมมีการจาย 

คานํ้ารอนนํ้าชาหรือเงินใตโตะ เพื่อใหบุตรไดเขาโรงเรียน ฝกใหบริหารเงินคาขนมรายสัปดาห 

การตัดสินใจเลือกเสื้อผา ฝกวินัยโดยอนุญาตใหซื้อขนมหวานไดสัปดาหละ 1 คร้ัง มีขอหาม 

ดูโทรทัศนและเลนเกมคอมพิวเตอร โดยผูปกครองอานหนังสือใหฟง หรือทํากิจกรรมอื่นๆ 

รวมกัน มีการกระตุนใหรักการอาน โดยพาไปแผนกหนังสือเด็ก หรือเขาหองสมุดสาธารณะ 

ที่มีในทุกเมือง ชานเมืองและหมูบาน ซึ่งเด็กทุกคนมีบัตรหองสมุด  

 ขอเสนอแนะสําหรับประเทศไทย คือ เด็กควรเร่ิมเขาโรงเรียนอยางเร็วที่สุดเมื่ออายุ  

6 ขวบ และไมควรใหอยูภายใตการดูแลของพี่เล้ียงตางชาติซึ่งไมไดรับการอบรมดูแลเด็ก 

โรงเรียนประถมศึกษาตองมีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน มีวัสดุอุปกรณครุภัณฑที่ครบครันที่เด็ก 
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ทุกระดับสามารถเขาโรงเรียนใกลบานได เพื่อลดปญหาจราจร และจําเปนตองพัฒนา 

ครูประถม  และควรนําระบบการสอบวัดความรูทั่วประเทศหรือการสอบ International 

Baccalaureate มาใช  เพื่อกระตุนใหโรงเรียนยกระดับมาตรฐาน  

นอกจากน้ี  มีควรมีการฝกอบรมจริยธรรมแกประชาชน เพื่อบังคับใชกฎหมายจราจร 

ที่เขมงวดย่ิงขึ้น เพื่อเปนการฝกวินัยในตนเองซึ่งเปนประโยชนแกประเทศโดยรวม ตํารวจ

จราจรตองไววางใจได และแทนที่จะเพิ่มเงินเดือนใหตํารวจจราจร  ควรใหสิทธิประโยชน 

อยางอื่น เปนการใหสิทธิประโยชนบนฐานความซ่ือสัตย เชน เงินกูดอกเบ้ียต่ําสําหรับ 

คาเลาเรียนบุตร เชนเดียวกับแนวนโยบายภูมิบุตรา(Bumiputra) ของ ดร.มหาธีร  โมฮัมหมัด 

และเพิ่มตํารวจหญิงใหมากขึ้น เพื่อสะทอนความเทาเทียมทางเพศและตํารวจหญิงมีแนวโนม 

ฉอราษฎรบังหลวงและใชความรุนแรงนอย       

สายฤดี  วรกิจโภคาทร และคณะ (2552) ศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทย พบวาคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเรงปลูกฝงใหกับประชาชน

ไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กและเยาวชน มี 10 ประการ ซึ่งแบงตามชุดคุณธรรมระดับบุคคล 

เพื่อมุงหมายสําเร็จของสวนรวมตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตาม

หนาที่ของแตละชุดคุณธรรม ดังน้ี  

ชุดคุณธรรมที่เปนปจจัยแรงผลักดัน ไดแก  

1) ความมีวินัย  

2) ความอดทน อดกล้ัน             

3) ความขยันหมั่นเพียร  
ชุดคุณธรรมที่เปนปจจัยหลอเลี้ยง ไดแก  

4) ความซื่อสัตย ซื่อตรง  
5) ความรับผิดชอบ 

ชุดคุณธรรมที่เปนปจจัยเหน่ียวรั้ง ไดแก  

6) ความมีสติ 
7) ความพอเพียง 

ชุดคุณธรรมที่เปนปจจัยสนับสนุน ไดแก  

8) ความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ              
9) ความกตัญู กตเวที   

10) ความเสียสละ  
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เมื่อพิจารณาถึงการนําไปปฏิบัติพบวาคุณธรรมสําคัญซึ่งชวยลดทอนคุณธรรม 10 

ประการ ใหเหลือเพียง 1 ประการ เพื่อผลแหงความสําเร็จของการปฏิบัติ โดยการสรางจุด

รวมความคิด (Focus Point) ของการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมสําหรับคนไทยใหเกิดพลัง

ในทางปฏิบัติ ไดแก คุณธรรมดาน “ความพอเพียง” ที่สามารถแตกออกเปนคุณธรรมตางๆ 

ไดครบทั้ง 10 ประการ เปรียบไดกับการลดความโลภ สอดคลองกับปญหาของสังคมไทย  

ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ตลอดจนภัยธรรมชาติที่คุกคามมนุษยอยูใน

ปจจุบัน     

รูปแบบและกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย มี 8 กลุมวิธีการ 

ไดแก  

 1) การสอนดวยวาจา 

 2) การสอนผานการจัดหาสิ่งที่เหมาะสมใหคนไดเรียนรูดวยตนเอง 

 3) การปฏิบัติใหดูเปนแบบอยาง/ใชคนดีเปนแบบอยาง 

 4) การสอนโดยสอดแทรกในกิจกรรมที่ทํารวมกัน  

5) การสอนโดยการใหรางวัลและการลงโทษ  

 6) การสอนดวยการนําเสนอผานส่ือมวลชนในรูปแบบตางๆ 

 7) การสอนโดยกระตุนใหคิดหาเหตุผลวาทําไมส่ิงหน่ึงจึงดีหรือไมดี 

 8) การสอนโดยการใหปฏิบัติในสถานการณจริง 

รูปแบบและกระบวนการที่สถาบันทางสังคมท้ัง 7 สถาบันนํามาใชถายทอดคุณธรรม

จริยธรรมอยางกวางขวาง หรือใชเปนหลัก คือ การสอนดวยวาจาและการจัดสภาพแวดลอม 

ซึ่งไมสอดคลองกับวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการถายทอดปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

น่ันคือ การประพฤติปฏิบัติใหดูเปนแบบอยาง  และการสอนดวยวิธีการนําเสนอผาน

ส่ือมวลชนในรูปแบบตางๆ ซึ่งเปนวิธีที่ไดรับความสนใจ ทําใหเกิดการจดจํา สรางความ

ประทับใจและใหแบอยางที่ดี  แมวาการสอนผานการสรางสรรคส่ือผานส่ือสารมวลชนจะมี

ขั้นตอนยุงยากและตนทุนสูง  และขาดบุคลากรในทุกขั้นตอนดําเนินการ ขาดทั้งความรูทาง

วิชาการ ความรูในการผลิต ความสนใจของผูสนับสนุน และที่สําคัญคือขาดแรงสนับสนุนจาก

ภาครัฐ  

นอกจากน้ี “ผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรม” มีความสําคัญอยางยิ่ง และเปนสวนสําคัญ

ในการผลักดันใหมิติตางๆในสังคมดําเนินงานโดยมีคุณธรรมจริยธรรมกํากับ ตลอดจนริเร่ิม
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สรางสรรคโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในสังคม  สรางสรรคส่ือที่

มีคุณธรรมจริยธรรม  เอื้อใหเกิดการสรางกฎระเบียบและมาตรฐานดานคุณธรรมในหนวยงาน

ที่บุคคลน้ันๆ สังกัด   

ขอบงชี้ สําคัญในระดับบุคคล คือ บุคคลน้ันๆ ลวนเติบโตมาในครอบครัวที่มี  

“ตนแบบคุณธรรม”  ที่ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการมนุษย 2 ทฤษฏี คือ ทฤษฎี

เซลลกระจกเงา  และทฤษฎีกระบวนการเ รียนรูจากพื้นฐานการทํางานของสมอง  

เมื่อประมวลผลการศึกษาแลว ไดกรอบและทิศทางที่ชัดเจนของการสรางคุณลักษณะ 

ดานคุณธรรมจริยธรรม คือ ตองมุงเนนที่การปลูกฝง “ความคิด” อันเปนรากฐานของ 

การกระทํา นิสัย และบุคลิกลักษณะ โดยมี 7 ตัวบงชี้สําคัญ ไดแก 

 1) มีตนแบบดานคุณธรรมที่ชัดเจน   

 2) เกิดความรูสึกรวม ความเห็นอกเห็นใจ เขาอกเขาใจ  

 3) กิจกรรมน้ันสรางใหเกิดขึ้นกับเด็กอายุ 0-6 ขวบ  

 4) สรางกิจกรรมผานประสาทการรับรูทั้ง 6 (ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ) 

เปนกิจกรรมที่เด็กไดทดลองกระทําดวยตนเอง                                      

 5) กิจกรรมน้ันควรเปนการบมเพาะวิธีคิด ควบคูไปกับการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรม   

 6) ขณะเรียนรูเด็กๆอยูในอารมณที่เพลิดเพลิน เปดรับการเรียนรู และ  

 7) กระทําดวยความถี่และความสม่ําเสมอ   

จากการศึกษายังไมพบรูปแบบและกระบวนการที่กิจกรรมในมิติตางๆ ของสังคม 

ที่เชื่อมโยงกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับกลุมเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ อีกทั้ง

โครงการและกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่ดําเนินอยูในสวนตางๆ ทั้งในองคกร 

หนวยงาน หรือกลุมบุคคลตางๆ ยังขาดความสม่ําเสมอ ขาดความจริงจัง ขาดระบบที่ดี และ 

ที่สําคัญขาดหลักทางวิชาการในเร่ืองการสงตอความคิดที่จะนําไปถึงจุดหมายของการสราง 

คนดีและสังคมดีอยางไดผล  

สถาบันที่ไดรับความคาดหมายใหทําหนาที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับสังคมไทย 

แตเดิมคือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา แตไดเปล่ียนแปลงไป

คาดหวังใหสถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักในการทําหนาที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  

มากถึงรอยละ 70 ในขณะที่สถาบันอื่นๆ สังคมคาดหวังไมถึงรอยละ 10 โดยที่สถาบันศาสนา
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ไมไดรับการสนับสนุนใหทําหนาที่ดานกลอมเกลาจิตใจปลูกฝงคุณธรรมความดีเหมือนที่เคย

เปนมา แตสถาบันอื่นกลายเปนสถาบันที่มีอิทธิพลตอการรับรูของประชาชนอยางสูง คือ 

สถาบันการเมืองการปกครอง ธุรกิจเอกชน ชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะส่ือสารมวลชน ในขณะที่

ทั้ง 4 สถาบันน้ียังขาดความตระหนักถึงหนาที่ในการเปนสวนหน่ึงของกระบวนการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการที่จะนําไปสูการปฏิบัติดานคุณธรรมจริยธรรม

อยางเปนรูปธรรมบนพื้นฐานของทฤษฎีพัฒนาการมนุษย มีดังน้ี 

คุณธรรมดาน “ความพอเพียง” เปนคุณธรรมสําคัญและไดรับการยอมรับจาก 

ทุกศาสนาในฐานะพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเปนคุณธรรม 

ที่สามารถขยายผลไปยังคุณธรรมทั้ง 10 ประการไดอยางเปนรูปธรรม  ดังน้ันหากทุก 

หนวยงานและทุกองคกรนอมนําแนวความคิดดานความพอเพียง ไปปฏิบัติในฐานะคุณธรรม

หลักของหนวยงานน้ันๆ ในทุกมิติสังคม ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน

ศาสนา สถาบันการเมืองการปกครอง ชุมชนทองถิ่น ธุรกิจเอกชน ส่ือและส่ือสารมวลชน ก็จะ

เปนการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เกิดการประสานการทํางานบนแกนเดียวกันจากทุกมิติ

สังคม พลังจากการปฏิบัติก็จะเกิดผลไปในทิศทางเดียวกัน กอเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางมีทิศทาง

ที่เหมาะสมและทําไดจริง   

ทั้งน้ี ควรใหความสําคัญกับชวงปฐมวัย และดําเนินโครงการบนพื้นฐานของการรับรู

และการเรียนรูของมนุษย โดยกลุมเปาหมายสําคัญคือ กลุมประชากรปฐมวัย (อายุ 0-6 

ขวบ) และองคกรที่ดําเนินงานดานปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมกับกลุมประชากรน้ี  และควร

ดําเนินไปในทุกภาคสวนของสังคมอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ สอดคลองและประสานกันทั้ง  

7 สถาบัน โดยมีการกําหนดกิจกรรมใหสอดคลองตามศักยภาพและระดับการเรียนรู 

ของประชากรแตละกลุมเปาหมาย  โดยมีเปาหมายเดียวกันน่ันคือยึดคุณธรรมดาน  

“ความพอเพียง” เปนแกนหลักในการออกแบบกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  

เพื่อใหการดําเนินงานของท้ัง 7 สถาบันเปนไปในทิศทางเดียวกัน ควรจัดตั้ง 

“หนวยงานที่เปนแกนกลาง”  ในการประสานความรวมมือจากทุกมิติสังคมในการเขามา  

มีบทบาทและเขารวมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในทุกระดับ โดยสถาบันแกนกลางดังกลาว 

ควรมีกลุมนักวิชาการ  เชนนักจิตวิทยา นักการศึกษา นักพัฒนาการเด็ก นักกิจกรรม                 

นักสังคมศาสตร นักปฏิบัติการดานส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ ผูปฏิบัติการจากกลุมศาสนา

ตางๆ เพื่อรวมสรางองคความรูจากหลักความพอเพียงสูการปฏิบัติ  และออกแบบกิจกรรม
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการมนุษย ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีการ

พัฒนาสมอง และทฤษฎีการพัฒนาการดานคุณธรรมและศีลธรรม  โดยมีหนาที่คือดําเนินงาน

ดานรณรงคระดับมหภาค  ดําเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรม  ทําหนาที่ผสานความรวมมือ

จาก 7 สถาบัน และดําเนินงานดานการอบรม สัมมนา เพื่อแลกเปล่ียนความรูระหวาง

ผูปฏิบัติงาน  

ขอเสนอแนะดานนโยบายของภาครัฐ มีดังน้ี 

 1) รัฐบาลควรพิจารณานําวาระ “คุณธรรมจริยธรรม” กําหนดเปนพันธกิจ

หลักของประเทศ ดวยการประกาศเปนวาระแหงชาติ และบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ใหเปนภาระความรับผิดชอบของทุกองคกร ทุกระดับของประเทศ ใหใช

คุณธรรมจริยธรรมเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการทํางานในทุกองคกรทุกระดับ โดยเฉพาะ

องคกรภาครัฐและภาคการเมือง 

  2) รัฐควรกําหนดแนวนโยบายดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

ส่ือมวลชนที่ภาครัฐกํากับดูแลอยางเครงครัด ทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น และ

ปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อใหมีกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม โดยกําหนดสัดสวนและเวลา 

ในการออกอากาศที่เหมาะสม  

 3)  รัฐพึงจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมแหงชาติ 

(สสค.)  เพื่อใหเปนองคกรแกนกลางประสานงานและเปนเจาภาพในการระดมคณะทํางาน

จากทุกมิติในสังคม  

เจือจันทร จงสถิตอยู และ รุงเรือง  สุขาภิรมย (2550) ศึกษาการสังเคราะหงานวิจัย

คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของประเทศตางๆ  จากรายงาน

การศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของประเทศตางๆ จํานวน 

10 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐเกาหลี ไตหวัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศรีลังกา 

อินเดีย ฟนแลนด สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน สวิตเซอรแลนด แคนาดา และนิวซีแลนด ซึ่ง

การเลือกประเทศมีการกระจายทั้งในแงสถานที่ตั้ง ศาสนา วัฒนธรรม และระดับของการ

พัฒนาประเทศ ภาพลักษณดานคุณธรรมจริยธรรมเปนรูปธรรม และมีคุณลักษณะที่เปน

เอกลักษณโดดเดนเฉพาะ   

ทั้งน้ี ผูศึกษาใชกรอบการวิเคราะหอิทธิพลที่สงผลตอการปลูกฝงคุณธรรมจากสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา บทบาทของรัฐ บทบาทผูนําผูเปนศูนยรวมแหง
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ศรัทธา บทบาทส่ือมวลชน ชุมชนและสังคม สภาพบริบท ปรัชญา ความเชื่อ หรือการบังคับใช

กฎหมาย    นอกจากน้ี มีการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม    

การถายทอดคุณธรรมจริยธรรมผานสถาบัน/องคกรหรือเครือขายภาคประชาสังคมของ

สังคมไทยวาดําเนินการอยางไร มีปญหาอุปสรรคหรือขอขัดของอยางไร มีบทเรียนการ 

ถายทอดคุณธรรมจริยธรรมที่ไดผล  เพื่อพิจารณาประกอบการสังเคราะหและจัดทํา

ขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบายและมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย  

จากการศึกษาพบวา ประเทศสวนใหญ มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานเพื่อการอยูรวมกัน

ในสังคมอยางสันติ รวมกันพัฒนาความเจริญและความมั่นคงของประเทศชาติได คือ ความ

ขยัน อดทน ซื่อสัตย มีวินัย เครงในระเบียบ ความรับผิดชอบ รูหนาที่ และประหยัด ในขณะที่

คนเอเชียมีคุณลักษณะเดนในดานความกตัญู  ความรักชาติ ความออนนอม  สวนลักษณะ

เดนของคนยุโรปอเมริกาเหนือ และแปซิฟคใต คือ การยอมรับในความแตกตางและความ

หลากหลาย 

ศาสนาเปนรากฐานสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ศาสนาพุทธนิกาย

มหายาน และคําสอนของขงจ๊ือในเกาหลี ไตหวัน และเวียดนาม มีอิทธิพลตอการปลูกฝง

คุณลักษณะและคุณธรรมจริยธรรมเดนเร่ืองความซื่อสัตย ความเคารพในอาวุโส  การจัด

ระเบียบของสังคม  ความสัมพันธและหนาที่ระหวางสมาชิกในครอบครัว  องคกร และสังคม

โดยรวม สวนศาสนาพุทธเถรวาทในศรีลังกาสงผลใหชาวพุทธสิงหลเปนคนออนนอมถอมและ

ซื่อสัตย ศาสนาฮินดูและคัมภีรพระเวทสงผลใหคนอินเดียเครงศาสนา ประเพณีและ

วัฒนธรรม เชื่อในโชคชะตา มุงทํากรรมดี   

ศาสนามีผลตอคุณลักษณะของคนในยุโรป อเมริกาเหนือ และแปซิฟค โดยไมสามารถ

ระบุชัดวามีผลจากศาสนาเดนดานใดหรือมากนอยเพียงใด   

 สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา เปนสถาบันที่ทุกประเทศใหความสําคัญใน

การหลอหลอมคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก และเยาวชน   

ประเทศในเอเชียน้ัน ครอบครัวไดถายทอดคําสอนจากศาสนา ลัทธิ และความเชื่อผาน

พอแมและญาติผูใหญสูลูกหลาน ที่ชวยหลอหลอมคุณลักษณะเดนชัดมากในเร่ืองความเคารพ

ในอาวุโส ความออนนอม ความกตัญู สวนประเทศในยุโรป อเมริกาเหนือ ครอบครัวหลอ

หลอมคุณลักษณะดานการชวยเหลือตนเอง ความมีวินัย และความมีระเบียบ   
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 การถายทอดคุณธรรมจริยธรรมผานสถาบันการศึกษา บางประเทศจัดสอนเปนรายวิชา 

ซึ่งมีทั้งวิชาดานศาสนาโดยตรง หรือวิชาอื่นที่มุงสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค  สวนประเทศ 

ที่ประชากรนับถือศาสนาหลากหลาย จะไมสอนวิชาศาสนาโดยตรง วิชาที่จะใชสอนเพื่อ 

หลอหลอมคุณลักษณะ ไดแก วิชาวาดวยพลเมืองดี  วิชาปรัชญาชีวิต  แตพบวาการเรียนการ

สอนที่สําคัญและไดผลดีในหลายประเทศ ไดแก การสอนผานกระบวนการกิจกรรมที่เชื่อมโยง

ชีวิตจริง  ส่ิงรอบขางและสภาพแวดลอม การสอนใหคิดวิเคราะห รูจักเหตุและผล การยอมรับ

ความแตกตาง การเคารพสิทธิผูอื่น  

 ปจจัยอื่นที่มีความสําคัญตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คือ ผูนําประเทศ หรือผูนํา

ศาสนา นักคิด นักปราชญ บทบาทของส่ือมวลชนและส่ือตางๆ การมีสวนรวมของชุมชน 

องคกร มูลนิธิ บทบาทของรัฐ การออกกฎหมายหรือระเบียบ ประวัติศาสตรและสภาพ

ภูมิศาสตร  อิทธิพลของปจจัยเหลาน้ีแตกตางกันออกไปในแตละประเทศ  บางปจจัยเกิดเอง

โดยธรรมชาติ หรือโดยไมไดตั้งใจ  แตบางประเทศไดใชปจจัยบางดานเปนยุทธศาสตรหลัก 

ในการหลอหลอมคุณลักษณะของประชากร 

 การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการตอเน่ืองและใชเวลา 

และใหเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต รัฐที่เขามามีบทบาทดําเนินการหรือสนับสนุนภาคสวนตางๆ  

ในสังคมดวยรูปแบบตางๆ จะเปนผลดีตอการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม

เปนอยางดี   

 จากขอสรุปขางตน มีขอเสนอแนะเบ้ืองตนที่ควรพิจารณาเพื่อปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมในสังคมไทยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังน้ี  

 รัฐบาลเรงพัฒนานโยบายสาธารณะดานการสรางเสริมคุณธรรม ยึดหลักการสําคัญ 

คือ  การบูรณาการงานของทุกหนวย  ที่ เกี่ยวของกับ “คน”  ใหสอดรับกันและกัน  

โดยวางระบบการบริหารจัดการและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปพรอมกันทุกระบบ  ประสาน

เชื่อมโยงและมุงสูเปาหมายเดียวกัน มีแนวทางชัดเจนเพื่อนํานโยบายสูการปฏิบัติใหได  

รวมทั้งมีระบบการกํากับติดตามที่ดี และการเชื่อมโยงพลังทางสังคม พลังวิชาการ พลังทาง

คุณธรรมและพลังทางการเมืองเปนเครือขายขับเคล่ือน 

 สืบทอดหลักคิดและคําสอนศูนยรวมแหงศรัทธาของประเทศ  ไดแก องค-

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  และผูนําศาสนา สูการปฏิบัติ  โดยวางกลไก

การถายทอดผานสถาบันการศึกษา ครอบครัว  ส่ือและส่ือมวลชน รวมทั้งเครือขายประชา-

สังคม 
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 เรงฟนฟูและสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวใหมีบทบาทสําคัญในการกลอม

เกลาเลี้ยงดูบุตรหลานดานคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมไทยควบคูไปกับการพัฒนาดาน

ตางๆ โดยที่รัฐควรมีมาตรการสนับสนุนดานตางๆ เชน จัดหลักสูตรฝกอบรมแกพอแมหรือ

รณรงคการเตรียมความพรอมกอนมีบุตร การลดภาษีเพื่อการเลี้ยงดูลูก  การจัดตั้งกองทุน

สนับสนุนเด็กและครอบครัว  

ปรับการเรียนการสอนในการศึกษาระดับตางๆ ใหเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของ

ผูเรียน เนนการสอนคิดวิเคราะห รูเหตุรูผล แยกแยะผิดถูก และถายถอดแนวคิดคําสอนของ

ศูนยรวมแหงศรัทธาสูการปฏิบัติ โดยเนนการเรียนผานกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสภาพการณ

หรือสภาพแวดลอมที่เปนจริงใหมากท่ีสุด   

สนับสนุนสถาบันศาสนาและพัฒนาศาสนบุคคล รวมท้ังอาจารยที่ เปนหลักใน

สถานศึกษาเพื่อขยายผล ใหเปนหลักในการถายทอดคุณธรรมจริยธรรมสูสังคม  

พัฒนาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยใหมีมาตรฐานและภาพลักษณเพื่อดึงดูดเด็กและ

เยาวชน สงเสริมโรงเรียนวิถีพุทธใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียน  และพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อใหจัดการเรียนการสอน 

มีคุณภาพไดมาตรฐานทั้งดานศาสนาและวิชาการทั่วไป รวมทั้งปรับปรุงการสอนของโรงเรียน

สอนศาสนาตางๆ ใหมีคุณภาพ 

รัฐควรสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินกิจกรรมขององคกร มูลนิธิ อาสาสมัคร หรือ

การรวมตัวในชุมชนที่มีจุดมุงหมายในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและประชาชน

ทั่วไป  ดวยกลไกที่มีอยูหรือสรางเพิ่มขึ้น 

รัฐควรมีมาตรการกํากับ ดูแลส่ือมวลชนอยางเหมาะสมแทนการปลอยเสรีเกินไป  

ควรจัดสรรเวลาผานส่ือมวลชนของรัฐเพื่อเผยแพรหลักธรรมคําสอน การเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม วัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิตดีงามของไทยใหมากข้ึนและในชวงเวลาที่เหมาะสม 

กับกลุมเปาหมาย ทั้งน้ี ควรสนับสนุนใหมี ชองการศึกษาและศาสนาโดยตรงอยางนอย 1 ชอง  

 ควรวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนใน

สังคมไทยผานสถาบันสังคมตางๆ อยางตอเน่ือง รวมท้ังการวิจัยเพื่อติดตามการดําเนินงาน

ของศาสนสถาน บุคลากรทางศาสนา องคกร มูลนิธิ ชุมชน หนวยงานของรัฐและเอกชน และ

สืบคนแบบอยางที่ดีเพื่อเผยแพรตอสาธารณะและขยายผลในวงกวาง  
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ศูนยคุณธรรมควรเปนหลักในการจัดเวทีอภิปรายระหวางผูเกี่ยวของและภาคสวน

ตางๆ เพื่อใหไดนโยบายและมาตรการนําไปสูการปฏิบัติที่ไดผลและเปนที่ยอมรับอยาง

กวางขวาง  

กลาวโดยสรุปไดวา ประเทศที่ทําการศึกษารวม 10 ประเทศน้ัน แมมีความแตกตางกัน

ในแงประวัติศาสตรและสภาพภูมิศาสตร สถานที่ตั้ง ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และระดับ

ของการพัฒนาประเทศ  แตมีความเหมือนกันในเร่ืองกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

หรือการหลอหลอมคุณลักษณะของประชากรในแตละประเทศ ดังน้ี 

คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมเกิดขึ้นไดจากกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 

(Socialization ) เปนหลัก  ซึ่งตองดําเนินการอยางตอเน่ือง และใชเวลา โดยที่ตองเชื่อมโยง

หลักคําสอนเขากับวิถีชีวิตจริงในทุกมิติ ทั้งในเชิงปจเจกบุคคล หรือกลุม องคกรและสถาบัน

ทุกระดับชั้นในสังคม  รวมท้ังทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ตองเขามามีสวนรวม 

 สถาบันหลักที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม ไดแก สถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา โดยมีภาครัฐ เปนแกนหลักในการบูรณาการหรือ

สงเสริมบทบาทของสถาบันอื่นๆ รวมท้ังส่ือมวลชน ชุมชน และองคกรทางสังคมหรือองคกรที่

ไมเปนทางการอื่นๆ  

คุณลักษณะดานความซ่ือตรงและซื่อสัตยเปนคุณลักษณะที่โดดเดนของคนศรีลังกา  

ไตหวัน ฟนแลนด  เยอรมัน สวิสเซอรแลนด และนิวซีแลนด 

2.3  แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาการทางจริยธรรม 

นักวิชาการตางประเทศที่มีแนวความคิดทฤษฎีการพัฒนาการทางจริยธรรมคือ 

นักจิตวิทยาชาวสวิส ชื่อ เพียเจต (Jean Piaget, 1956 อางถึงใน ขัตติยา กรรณสูต, 2547) 

กลาววา ขั้นตอนของการพัฒนาทางดานจริยธรรมมีความคลายคลึงกับขั้นตอนการพัฒนา

ทางดานสติปญญาของเด็ก โดยเชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กมีความสัมพันธ มีความ

สอดคลองกับการพัฒนาทางดานสติปญญา ซึ่งการพัฒนานั้นเกี่ยวของกับการที่เด็กมี

ปฏิ สัมพันธกับผูอื่นและส่ิงแวดลอม การที่ เด็กไดคบเพื่อนหรือเลนกับเพื่อน (peer 

interaction) ก็มีความสําคัญมากตอการพัฒนาจริยธรรม โดยแบงพัฒนาการทางจริยธรรมของ

เด็ก ออกเปน 4 ขั้นดังน้ี คือ  

   1)  ข้ันกอนจริยธรรม (Pre-moral stage) ในชวงส่ีปแรกของชีวิต เด็กยังไมมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของสังคม และไมรูวาระเบียบหรือกฎตางๆ มีไวเพื่อ
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อะไร หรือรูก็นอยมาก เด็กวัยน้ีจะเลนโดยไมคํานึงถึงกฎกติกาใดๆ แตอยางไรก็ตาม เชื่อวา

แนวคิดที่วาอะไรผิดอะไรถูก ไดรับการเร่ิมฝงรากมาบางตั้งแตวัยทารก 

    2)  ข้ันรูความหมายของจริยธรรม (Moral realism) เปนการพัฒนาทาง

จริยธรรมของเด็กในชวงอายุหาถึงเจ็ดป ขั้นตอนน้ีหรืออาจเรียกวาขั้นยอมรับกฎเกณฑ

ระเบียบ (Stage of heteronomous morality) การที่เด็กจะตัดสินใจวาอะไรผิดมากหรือนอย 

จะถือเอาขนาดของความเสียหายที่เด็กไดทําไป คือทําของเสียหายมากก็ผิดมาก ทําของ

เสียหายนอยก็ผิดนอย สวนในเร่ืองของเจตนาจะทําผิดหรือไมไดเจตนานั้นเด็กไมคํานึงถึงใน

วัยน้ี 

    3)  ข้ันระยะชวงตอระหวางข้ันที่ 2 และข้ันที่ 4 (Transitional stage) เปน

การพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กในชวงอายุเจ็ดถึงเกาปโดยประมาณ เด็กในวัยน้ีจะมีการเลน

กับเพื่อน คบเพื่อน และผูกความสัมพันธกับเพื่อนมากข้ึน ใกลชิดกับเพื่อนมากข้ึน เด็กเร่ิมมี

การใหและรับระหวางกันและกัน เด็กในวัยน้ีจะรูวาการทําผิดจะตองไดรับการลงโทษเปนการ

ตอบแทน และ 

     4)  ข้ันพิจารณาจริยธรรมจากความเกี่ยวโยง (Stage of moral relativism) 

เปนขั้นพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กอายุประมาณ 10 ถึง 11 ป เปนระยะท่ีเด็กเร่ิมพัฒนา

จริยธรรมขึ้นสูระดับมีความคิดวาอะไรผิดอะไรถูกโดยใชเหตุผล โดยคํานึงถึงความยุติธรรมใน

ความคิดอานของเขา เด็กมีเพื่อนมากขึ้นและสังคมกับเพื่อนมากขึ้น เด็กเร่ิมมีกฎเกณฑ มี

ความคิดของตัวเอง หรือยึดหลักแหงตน (Autonomous moral thinking) เด็กจะพิจารณาจาก

ผลที่เกิดจากการกระทําของตนดวย เด็กโตจะตัดสินใจผิดถูกจากสถานการณและความเกี่ยว

โยงของสถานการณ หรือความเกี่ยวโยงของเหตุการณน้ันกับบุคคล เด็กวัยน้ียังเชื่อวา 

กฎระเบียบตางๆ อาจเปล่ียนแปลงไดบาง ตามแตสถานการณ และการยอมรับหรือการตกลง

กันในกลุมกับเพื่อนๆ เชนในการเลมเกมสเปนตน ในเร่ืองเกี่ยวกับ กฎระเบียบเด็กถือวาเปน

ผลผลิตของการปฏิสัมพันธกับเพื่อนในสังคมจึงอาจเปล่ียนแปลงได 

  นอกจากเพียเจต (Jean Piaget) แลวยังมีนักวิชาการที่ศึกษาถึงทฤษฎีการ

พัฒนาการทางจริยธรรม ไดแกนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อลอเรนซ โคลเบิรก (Lawrence  

Kohlberg, 1987 อางถึงใน ขัตติยา กรรณสูต, 2547) ที่ไดศึกษาเหตุผลของคําตอบและ

จัดลําดับการพัฒนาจริยธรรมออกเปนขั้นตางๆ รวม 3 ระดับ แตละระดับแบงเปน 2 ขั้นตอน 

รวมมีระดับการพัฒนาจริยธรรมทั้งหมด 6 ขั้นตอน โดยเรียงลําดับตั้งแตเด็กไปจนถึงระดับ

ผูใหญ ดังน้ี 
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   ระดับ 1:  ระดับกอนกฎเกณฑ (Pre-conventional level) เปนระดับกอนมี

จริยธรรมอยางมีเหตุมีผลหรือกอนกฎเกณฑสังคม เด็กสวนใหญที่อยูในระดับน้ีจะมีอายุต่ํา

กวาเกาป การคิดเหตุผลทางจริยธรรมของเด็กยังอาศัยรูปธรรมและทัศนะของแตละคน  

การคิดเหตุผลทางจริยธรรมที่เปนนามธรรมไดจะตองมีวัยและการพัฒนาทางสังคมและ

สติปญญาที่สูงกวาระดับน้ี เหตุผลทางจริยธรรมที่เปนรูปธรรม คือเหตุผลที่สามารถสังเกตเห็น

หรือจับตองได กฎระเบียบของสังคมที่เด็กในระดับน้ี ที่เด็กยึดถือทั้งหมดมาจากคําสอน 

แนะนํา ของพอแมหรือครู ทั้งน้ีการพัฒนาจริยธรรมระดับน้ีแบงออกเปนสองขั้นตอน 

    ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนหลบหลีกการลงโทษ (Punishment and 

obedience orientation) เปนขั้นการปรับตัวตามการถูกลงโทษหรือการยอมทําตาม เชื่อฟงตาม

คําส่ัง เด็กมีเหตุผลที่จะกระทําความดี เพราะไมอยากถูกลงโทษ เด็กวัยน้ี (อายุสองถึงเจ็ดป) 

จะยังไมสนใจในความคิดเห็นของผูอื่น 

    ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนถือผลประโยชนของตน (Individualism) 

เปนขั้นตอนที่ถือเอาผลประโยชนของตนเองเปนใหญหรือเปนหลัก เด็กในวัยน้ีจะตัดสินใจเอา

ทางเลือกที่คิดวาถูกและมีความเหมาะสมทางจริยธรรม โดยขึ้นอยูกับความสนใจของเขา ใน

ชั้นน้ีพฤติกรรมที่ดีงามถูกตองตามเหตุผลของเด็กจะขึ้นอยูกับรางวัลตอบแทนหรือคําชมเชย 

หรือส่ิงตอบแทนตางๆ เชนขนม หรือ เงินที่ไดรับจากการกระทํา ในขั้นตอนน้ีเด็กยังยึดตนเอง

เปนใหญหรือเปนศูนยกลาง (Egocentrism or Egoistic orientation) อยูมาก ดังน้ันชวงวัยน้ี

เด็กจะยังไมสนใจพิจารณาเหตุผลของเด็กคนอื่นและเหตุผลทางจริยธรรมที่เด็กคนหน่ึงเห็นวา

ดีงามถูกตอง อาจไมตรงหรือขัดกับเด็กคนอื่นก็ได 

  ระดับที่ 2:  ระดับตามกฎเกณฑ (Conventional level) เปนระดับมีกฎเกณฑ

ทางสังคม คนหนุมสาวและผูใหญในสังคมสวนใหญ จะมีการพัฒนาจริยธรรมอยูในระดับน้ี มี

เหตุผลของการตัดสินใจวาอะไรดีงามท่ีเกี่ยวของกับการเห็นชอบของผูอื่นดวย บุคคลที่อยูใน

การพัฒนาจริยธรรมระดับน้ี เร่ิมใชกฎเกณฑตางๆ ของสังคมมากขึ้น มากําหนดความถูกตอง

และความดีตามควร ทั้งน้ีเหตุผลทางจริยธรรมน้ีแบงไดเปนสองขั้นตอน คือ 

  ข้ันตอนที่ 3  ข้ันตอนคลอยตามผูอื่น (Mutual interpersonal 

normative morality) เปนระดับคลอยตามความคาดหวังทางสังคมหรือการยอมรับของกลุม  

ผูที่พัฒนาการทางจริยธรรมอยูในขั้นตอนน้ี (อายุ 10-13 ป) ตองการการยอมรับของกลุมวา

เปนคนดี บุคคลในระดับน้ีจะกระทําในส่ิงที่สังคมคาดหวัง ผูที่อยูในขั้นตอนน้ีจะปฏิบัติตน

ตามระเบียบขอบังคับและคําส่ังของเจาหนาที่ ซึ่งทําใหเขามีพฤติกรรมเปนที่ยอมรับของสังคม 
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การกระทําความดีหรือไมดี ยังคํานึงถึงเจตนาดวย เพตุผลในการท่ีเขาตัดสินวาดีหรือถูก

จะตองพิจารณาจากการที่กลุมหรือสังคมเห็นวาเขาเปนคนดี 

  ข้ันตอนที่ 4  ข้ันตอนการทําตามระเบียบของสังคม (Law and 

Order Orientation) เปนระดับการปรับตัวใหเขากับกฎหมายและระเบียบของสังคม ในขั้นน้ี

พฤติกรรมที่ดีงาม ที่ถูกตอง ขึ้นอยูกับ การปฏิบัติตามระเบียบประเพณี การเคารพกฎหมาย 

หรือกฎเกณฑที่สังคมกําหนดไวหรือตั้งไวเปนสําคัญ (Social System and conscience) บุคคล

ในระดับน้ีจะมองสังคมอยางเปนระบบ เขาใจบทบาทหนาที่ของตน เพื่อใหสถาบันของสังคม

ดํารงอยูตอไป เชน ชายไทยที่บวชเรียนระยะหน่ึงถือวาเปนการปฏิบัติตนดีงาม มีนอยรายมาก

ที่บุคคลอาจหลีกเล่ียงในการปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อกฎหมายน้ันขัดกับหนาที่ทางสังคมและ

การตัดสินใจเกี่ยวกับการทําความดี 

   ระดับ 3:  ระดับเหนือกฎเกณฑ (Post conventional level) เปนระดับเลย

กฎเกณฑสังคม เปนระดับพัฒนาการทางจริยธรรมท่ีมีวิจารณญาณอยางมีหลักการ ซึ่งเปน

พัฒนาการทางจริยธรรมในระดับสูงสุด มีผูใหญที่พัฒนาทางจริยธรรมถึงระดับน้ีจํานวน 

ไมมากนัก ทั้งน้ีผูที่มีพัฒนาการทางจริยธรรมอยูในระดับน้ี จะตองไมเห็นแกตัวเอง มี

วิจารณญาณในกฎเกณฑและจะตองประพฤติตามหลักปฏิบัติจริยธรรมเทาน้ัน มีจิตสํานึกของ

ตนเองในการรูสึกผิดชอบชั่วดี ตองมีพฤติกรรมที่ดีงาม บุคคลสามารถเรียนรูและพัฒนา

จริยธรรม ปฏิบัติดี ปฏิบัติงามดวยตนเอง ในลักษณะที่เปนสากลนิยมไดแบงการพัฒนา

จริยธรรมระดับน้ีออกเปนสองขั้นตอนคือ 

  ข้ันตอนที่ 5 ข้ันตอนทําตามสัญญาของสังคม (Social Contract 

Orientation) เปนการปรับตัวปฏิบัติตนตามสัญญาของสังคม บุคคลในขั้นน้ีมีพฤติกรรมที่

ถูกตองดีงาม ขึ้นอยูกับระเบียบประเพณีและกฎเกณฑของสังคมท่ีกําหนดไว มีจิตสํานึกที่จะ

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสังคมเปนสําคัญ มีความเชื่อมั่นวากฎหมายเปนหลักยึด

หํ้าดี และจําเปนตองปฏิบัติตามแมจะขัดกับความคิดเห็นขอองคนสวนใหญ มีความเขาใจถึง

เหตุผลในการทําส่ิงที่ถูกตอง และปฏิบัติตามกฎหมายเพราะเขาใจอยางถองแทวากฎหมาย

ตราขึ้นก็เพื่อสวัสดิภาพของประชาชนทั่วไป 

  ข้ันตอนที่ 6 ข้ันตอนยึดอุดมคติสากล (Universal Principles 

under- lying moral reasoning) เปนขั้นการยึดถือคุณธรรมที่ไดรับการยอมรับเปนคุณธรรม

สากลหรือขั้นหลักการจริยธรรมสากล โดยเชื่อวาความดีงามความถูกตองที่เปนสากล เปนที่

ยอมรับจากคนสวนมากท่ัวโลกและทุกสังคม 
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2.4  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ (2542) ไดใหความหมายของ  

การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง กระบวนการทางสังคมกับจิตวิทยาซึ่งมีผลทําใหบุคคลมี

บุคลิกภาพตามแนวทางท่ีสังคมตองการ เด็กที่เกิดมาจะตองไดรับการอบรมส่ังสอนใหมีความ

เปนคนโดยแทจริง สามารถอยูรวมและมีความสัมพันธกับคนอื่นไดอยางราบร่ืน  

 สวน Popenoe (อางถึงในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 

2551) กลาววา การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง กระบวนการของคนในสังคมในการกระทํา

ระหวางกันทางสังคม การไดรับรูปแบบของบุคลิกภาพ (Personality) และการเรียนรู 

(Learning) การดําเนินวิถีชีวิตในรูปแบบตางๆ จากสังคมและกลุม สอดคลองกับ Theodrson 

(อางถึงในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551) การขัดเกลาทาง

สังคม หมายถึง กระบวนการเรียนรูวัฒนธรรมและวัฒนธรรมยอยของคนในสังคมหรือกลุม

สังคม รวมถึงพฤติกรรมและการกระทําที่จะตองแสดงตามสถานภาพและบทบาทที่เปล่ียนไป  

 ทั้งน้ี คลังปญญาไทย (2552) กลาววา การขัดเกลาทางสังคม คือ กระบวนการ 

ที่สังคมหรือกลุมส่ังสอนโดยตรงหรือโดยออมใหผูที่จะเปนสมาชิกของกลุมไดเรียนรูและ 

รับเอาระเบียบวิธีกฎเกณฑ ความประพฤติ และคานิยมตางๆ ที่กลุมไดกําหนดไวเปนระเบียบ

ของความประพฤติและความสัมพันธของสมาชิกของสังคมน้ัน ซึ่งสมาชิกของสังคมจะตอง 

ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมตลอดชีวิต ทั้งโดยตรงและโดยออม (อางถึงใน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551)  

 โดยสรุปแลว การขัดเกลาทางสังคม คือ การเรียนรูของสมาชิกในสังคมทั้งรูปแบบ 

ที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามความตองการของสังคม  

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (2551) อธิบายวาแนวคิด

เกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม ที่สําคัญมี 3 แนวคิดดังน้ี  

 1) การขัดเกลาทางสังคมเปนการสืบทอดวัฒนธรรมระหวางคนรุนหน่ึงกับคน 

อีกรุนหน่ึง (Socialization as enculturation)  

แนวคิดน้ีมองวา บุคคลรับเอาวัฒนธรรมเขามาเปนสวนหน่ึงของบุคลิกเขา

อยางตรงไปตรงมา โดยอัตโนมัติ เพราะเกิดขึ้นจากการรับรูซ้ําๆ ซากๆ เปนเวลานานจน 

ซึมซาบเขาไปโดยที่เกือบจะไมมีการแปรสภาพวัฒนธรรมน้ันๆ เลย  

นัยยะสําคัญของแนวคิดน้ี อธิบายไดใน 3 ลักษณะ คือ  
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1.1)  เด็กรับเอาวัฒนธรรมอยางตรงไปตรงมา ไมมีปฏิกิริยาตอบโตหรือ

กล่ันกรองวัฒนธรรมแตอยางใด (Passive Recipient)  

 1.2) วัฒนธรรมมีความมั่นคงถาวร (Stable Culture) คงเสนคงวา 

(consistent content) ไมขัดแยงกัน  

 1.3)  กระบวนการขัดเกลาทางสังคมมีความสัมพันธกับกระบวนการ

ปฏิสัมพันธทางสังคมอื่นๆ อยางเปนเหตุเปนผลกัน แยกออกจากกันไดยาก และเกื้อหนุนการ

คงอยูของวัฒนธรรมอยางเปนระบบ  

          แนวคิดน้ีมุงแสดงใหเห็นถึงพลังในเชิงอนุรักษของสังคม โดยพัฒนามา

จากวิชามานุษยา (Anthropology) ที่ศึกษาสังคมขนาดเล็ก มีเสถียรภาพสูง ไมเปล่ียนแปลง

หรือเปล่ียนแปลงแตนอย จึงทําใหมองเห็นภาพของการขัดเกลาทางสังคมในรูปของ

กระบวนการ ซึ่งทําใหสังคมดํารงอยูตามแบบฉบับเดิม  

 2) การขัดเกลาทางสังคม เปนกระบวนการควบคุมแรงดลสวนบุคคล 

(Impulse control)  

 แนวคิดน้ีมองวา กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เปนกระบวนการจํากัด

ขอบเขตแรงกระตุนทางธรรมชาติของบุคคลที่ติดตัวมาแตกําเนิด ซึ่งหากปลอยใหมีผลตอ

พฤติกรรมโดยลําพังแลว อาจทําใหเกิดความระส่ําระสายในสังคมได กระบวนการทางสังคม 

จึงทําหนาที่หลอหลอมใหบุคคลผันแปรพฤติกรรม ที่เกิดจากแรงกระตุนธรรมชาติน้ัน ไป

ในทางที่สังคมยอมรับได  

         แนวคิดน้ีมีที่มาจากทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psycho-Analysis) ซึ่งมองวามนุษยมี

ความตองการทางธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งมีมาแตกําเนิดกอนที่จะมาเปนสมาชิกของสังคม เชน 

ความกาวราว หรือตัณหาของบุคคล ซึ่งบุคลิกภาพน้ีฟรอยด (Freud: นักทฤษฎีจิตวิเคราะห) 

เรียกวา “อภิอัตตา” (Super Ego)  

         แนวคิดน้ีเชื่อวาการควบคุมดวยการขัดเกลาทางสังคมไมใชวาจะกระทําไดผล

แกทุกคนเสมอไป แตโดยเฉล่ียแลวสังคมประสบความสําเร็จในการปองกันมิใหคนสวนใหญ

ในสังคมแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม อันเกิดจากแรงกระตุนทางธรรมชาติสวนบุคคล ซึ่งกอใหเกิด

ความระสํ่าระสายในสังคม  
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 3)  การขัดเกลาทางสังคมเปนการเตรียมบุคคลเขารับบทบาทตาง ๆ ในสังคม 

(Role training)  

แนวคิดน้ีมองวา กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการของสังคม ใน

อันที่จะทําใหปจเจกบุคคลตองปฏิบัติตามปทัสถาน (Norms) ของสังคม  

ที่มาของแนวคิดน้ีเกิดจากการมองวา การที่สังคมจะดํารงโครงสรางของมันอยู

ไดก็ดวยการสรร หาบุคคลตางๆ มาสวมบทบาทตางๆ ในสังคมได บุคลิกภาพ (Personality) 

ของบุคคลและโครงสรางทางสังคม (Social Structure) จึงเปนระบบที่แยกตางหากออกจาก

กัน และความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพสวนบุคคลกับโครงสรางทางสังคมจึงอาจมีหลาย

แนวทาง โดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจะทําหนาที่เปนตัวเชื่อมรอยใหสองระบบ 

ไปดวยกันได  

 ดังน้ัน การขัดเกลาทางสังคมจึงมีความสําคัญอยางย่ิงในการหลอหลอม

พฤติกรรมของบุคคล และเปนตัวแปรสําคัญที่สงผลตอการดํารงอยู ความขัดแยง และการ

เปล่ียนแปลงของสังคม  

 สวนพื้นฐานทางชีวภาพที่ทําใหเกิดการขัดเกลาทางสังคม ไดแก 

  1)  การปราศจากสัญชาตญาณของมนุษย  

  2)  การตองพึ่งพาผูอื่นยามเยาววัย  

  3)  ความสามารถในการเรียนรู  

  4)  ภาษา  

 โดยความมุงหมายของการขัดเกลาทางสังคม ไดแก 

  1) ปลูกฝงระเบียบวินัย  

  2) ปลูกฝงความมุงหวัง และแรงบันดาลใจ  

  3) สอนใหรูจักบทบาทและทัศนคติตางๆ  

  4) สอนใหเกิดความชํานาญหรือทักษะ  

 การขัดเกลาทางสังคมชวยสรางตัวตนขึ้นมา 3 อยาง คือ 

  1) ภาพเกี่ยวกับตัวตน (Self-image) โดยอาศัยการปะทะสัมพันธ 

กับคนอื่น และโดยอาศัยภาษา ทําใหบุคคลเกิดความคิดเกี่ยวกับตนเองวาเปน “ฉัน” (I) 

“พฤติกรรมของคนที่มีตอบุคคลน้ันเปนเหมือนกระจกเงาที่ชวยใหมองเห็นตัวเองวาเปนใคร  
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 2) ตัวตนในอุดมคติ (Ideal-self) สรางขึ้นจากทัศนคติที่คนอื่นมีตอตน 

คนอาจสรางภาพของส่ิงที่ควรจะเปน เพื่อแสวงหาความรักและการรับรอง  

  3) ตัวตนปฏิบัติการ (Ego) เปนส่ิงที่เราไดทําไปในแตละวัน โดยไดรับ

การอบรมส่ังสอนจากพอแมเพื่อมุงหวังใหเด็กควบคุมและพึ่งตนเองได ซึ่งเปนชวงสําหรับการ

ปฏิบัติหนาที่ควบคุมและสงเสริมการเปนปกแผนของตัวตน เชน ความอดทน การมีระเบียบ 

การยอมรับผิด  

 โดยวัยที่จะเปนตอการขัดเกลาทางสังคม คือ เด็ก และวัยรุน สวนองคกรที่ทําหนาที่ขัด

เกลาทางสังคม คือ ครอบครัว กลุมเพื่อนสถานศึกษา สํานักงานหรือองคกรที่บุคคลสังกัดอยู 

สถาบันศาสนา และส่ือสารมวลชน 

2.5 หลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพขาราชการ 10 ประการของพระบาทสมเด็จ-

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่6 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล า เจ าอยู หั ว  รัชกาลที่  6 ทรงพระราชนิพนธ  

“หลักราชการ” โดยทรงพิมพพระราชทานแจกขาราชการในการพระราชพิธีตะรุษะสงกรานต 

พระพุทธศักราช 2457 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2457 วา การเปนขาราชการมีแตเพียง

ความรู เทา น้ันไม เพียงพอ จําเปนตองมี “คุณวิเศษ” 10 ประการดวย ไดแก (1) 

ความสามารถ (2) ความเพียร (3) ความไหวพริบ (4) ความรูเทาถึงการณ  (5) ความ

ซื่อตรงตอหนาที่ (6) ความซื่อตรงตอคนทั่วไป (7) ความรูจักนิสัยคน (8) ความรูจักผอนผัน  

(9) ความมีหลักฐาน  (10) ความจงรักภักดี  (วีรวิท  คงศักดิ์, 2552) 

“ความซ่ือตรงตอหนาที่ หมายถึง ตั้งใจกระทํากิจการ ซึ่งไดรับมอบให

เปนหนาที่ของตนน้ัน โดยซ่ือสัตยสุจริต ใชความอุตสาหวิริยภาพเต็มสติกําลัง

ของตน ดวยความมุงมั่น ใหกิจการน้ันๆ บรรลุถึงซึ่งความสําเร็จโดยอาการอัน

งดงามที่สุดที่จะพึงมีหนทางจัดไปได” 

“ความซื่อตรงตอคนทั่วไป หมายถึง รักษาตนใหเปนคนควรเขา

ทั้งหลายจะเช่ือถือได  โดยรักษาวาจาสัตย พูดอะไรเปนมั่น ไมเหียนหัน

เปล่ียนแปลงคําพูดไป เพื่อความสะดวกเฉพาะคร้ัง 1 คราว 1” 

“สังคมคุณธรรม”  คือสังคมที่อยูรวมกันดวยความดี ความถูกตอง และมีความเปน

ธรรม ความดี ตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง การกระทําที่กอใหเกิดความสุขและเปน
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ประโยชน เกิดความสุขแกตนเอง ผูอื่น และสังคม และเปนประโยชนที่เกิดจากความสมดุล

ระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม   

ความถูกตอง  หมายถึง  การกระทําที่เปนไปตามกฎ กติกา มารยาท ที่กําหนดไวเปน

บรรทัดฐาน (Norms) ของสังคม ซึ่งสังคมประชาธิปไตยบรรทัดฐานที่กําหนดขึ้น จะตองเกิด

จากการมีสวนรวมของคนในสังคม เพื่อใหเกิดการ “ยอมรับ” และนําไปสูการปฏิบัติจนเปน 

“ลักษณะนิสัย”  

ความเปนธรรม  หมายถึง  การปฏิบัติตอกันดวยความเสมอภาค ยุติธรรม และไม

เลือกปฏิบัติ  

โดยสรุป “สังคมคุณธรรม” จะเกิดไดเมื่อทุกคนในสังคมปฏิบัติตนอยูในบทบาท

หนาที่ และความรับผิดชอบตามบรรทัดฐานที่คนในสังคมรวมกันกําหนด โดยยึดถือ

ประโยชนสวนรวมเปนหลัก   

ธรรมาภิบาลจะดํารงคงอยูในสังคมไทยได ทุกคนตองสรางคุณคาพื้นฐาน คือ ความ

ซื่อตรง (Integrity) ดวยการสรางวินัย ในตัวขาราชการของรัฐให “คิด พูด ทํา” ตรงกัน และ

ใชอํานาจรัฐทั้งปวงที่ไดรับมอบโดยคํานึงถึงประโยชนของชาติและสวนรวมตลอดเวลา   

(วีรวิท คงศักดิ์, 2551)        

หมายเหตุ  “หลักราชการ” ซึ่งรัชกาลที่6 พระราชทานเฉพาะแก  “ขาราชการ” ซึ่งทํางาน

ภายใตพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย  (ขาราชการนับเปนวิชาชีพแรก(Professional) 

ของสังคมไทย-วริยา  ชินวรรโณ, ..)    

  1)  ความสามารถ  หมายถึง  ความชํานาญในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ให

เปนผลสําเร็จไดดียิ่งกวาผูมีโอกาสเทา ๆ กัน 

  2)  ความเพียร  หมายถึง  ความกลาหาญไมยอทอตอความลําบากและบากบ่ัน

เพื่อจะขามความขัดของใหจงได โดยใชความวิริยภาพมิไดลดหยอน 

  3)  ความมีไหวพริบ  หมายถึง  รูจักสังเกตเห็นโดยไมตองมีใครเตือนวา เมื่อมี

เหตุเชนน้ันจะตองปฏิบัติการอยางน้ัน เพื่อใหบังเกิดผลดีที่สุดแกกิจการทั่วไป และรีบทําการ

อันเห็นควรน้ันโดยฉับพลัน 

  4)  ความรูเทาถึงการณ  หมายถึง  รูจักปฏิบัติการอยางไร จึงจะเหมาะสมแก

เวลา และอยางไรที่ไดรับเหตุผลสมถึงจะเปนประโยชนสูงสุด 
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  5) ความซื่อตรงตอหนาที่  หมายถึง  ตั้งใจกระทํากิจการซึ่งไดรับมอบใหเปน

หนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

  6)  ความซื่อตรงตอคนทั่วไป  หมายถึง  ใหประพฤติซื่อตรงตอคนทั่วไป รักษา

ตนใหเปนคนที่เขาจะเชื่อถือได 

  7)  ความรูจักนิสัยคน  เปนขอที่มีความสําคัญสําหรับผูมีหนาที่ติดตอกับผูอื่น 

ไมวาจะเปนผูใหญหรือผูนอย 

  8)  ความรูจักผอนผัน  หมายถึง  ตองเปนผูที่รูจักผอนส้ัน ผอนยาว เมื่อใด

ควรตัดขาดและเมื่อใดควรโอนออนหรือผอนผันได มิใชแตจะยึดถือหลักเกณฑหรือระเบียบ

อยางเดียวซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียควรจะยืดหยุนได 

  9) ความมีหลักฐาน  ประกอบดวย หลักสําคัญ 3 ประการ คือ มีบานอยูเปนที่

เปนทางมีครอบครัวอันมั่นคง และตั้งตนไวในที่ชอบ 

  10)  ความจงรักภักดี  หมายถึง  ยอมเสียสละเพื่อประโยชนแหงชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย   

โดยสามารถจําแนกเปนคุณธรรมหลัก 3 ประการ คือคุณธรรมตอตนเอง ไดแก  

ขอ 1-3 คุณธรรมตอหนาที่ ไดแก ขอ4-9 และคุณธรรมตอพระมหากษัตริย ขอ 10  

กมล ทองธรรมชาติ และพรศักดิ์ ผองแผว (2547) อางถึงใน สํานักงาน ก.พ. (2551) 

2.6  ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเพ่ือปลูกฝงความซื่อตรง ซื่อสัตย 

คุณธรรม จริยธรรม แกพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

(รัชกาลที่ 9) 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเปนนักปรัชญาที่ทรงปฏิบัติองค

เปนแบบอยางใหแกพสกนิกรไดเปนอยางดี พระราชจริยวัตรตางๆ ของพระองคไดแสดงให

เห็นถึงความเปนเลิศในทุกๆ สาขาวิชา ทรงแสดงใหเห็นถึงหลักปรัชญาที่สมบูรณยิ่ง และไมวา

พระองคจะทรงงานใดท้ังภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ พระองคจะทรงแทรกปรัชญาไวเสมอ จะ

เห็นไดชัดเจนในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสที่พระราชทานแกประชาชน และคณะ

บุคคลในวาระตางๆ กัน ซึ่งลวนเปนการทรงงานที่เกิดจากพระปรีชาสามารถอยางลึกซึ้ง 

รอบคอบดวยพระองคเอง ดังน้ันพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสตางๆ จึงเปนส่ิงที่มีคาสูง 

ควรแกการศึกษาวิเคราะหอยางละเอียด และสามารถนํามายึดเปนหลักในการปฏิบัติได การ
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ศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจึงขอประมวลตัวอยางพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสเน่ืองในวโรกาส

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปลูกฝงคุณธรรมใหแกบุคคลในสังคม  

    คลังปญญาไทย (2552) ไดประมวลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เพื่อปลูกฝงความซ่ือตรง ซื่อสัตย คุณธรรม 

จริยธรรม แกพสกนิกรเน่ืองในวาระโอกาสตางๆ ยกตัวอยางเชน 

1) พระบรมราโชวาท พระราชทานแกนิสิตที่ สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2499  

 “...การที่ประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีน้ัน ยอมตองอาศัย

ความอุตสาหะพากเพียร ความซ่ือสัตย สุจริต เปนรากฐานสําคัญ และ

พรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหเกิด แกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย...”  

2) พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2499  

  “...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปน ผลดีน้ัน ยอมตอง

อาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความซื่อสัตยเปนรากฐานสําคัญ 

ประกอบกับจะ ตองเปนผูมีจิตใจเมตตา กรุณา ไมเบียดเบียนผูอื่นและ

ยอมที่จะ บําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาส  

อีกดวย...”  

3) พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ณ 

อาคารใหม สวนอัมพร 8 กรกฎาคม 2520  

“...การที่จะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือที่เปน

ประโยชนและเปนธรรมดวยน้ัน จะอาศัยความรูแตเพียงอยางเดียวมิได 

จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกตองเปน

ธรรม ประกอบดวย...”  

 4) พระบรมราโชวาท เน่ืองในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

รามคําแหง ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2521 

     “...วิชากับความคิดน้ีถาพิจารณาดูจะเห็นวา ความคิดเปนตัวนํา

วิชา คือความคิดจะตองเกิดขึ้นกอน จึงจะนําเอาวิชามาใชได แตการคิด

น้ันอาจคิดไดหลายอยาง จะคิดใหวัฒนะ คือคิดแลวทําใหเจริญงอกงาม
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ก็ได จะคิดใหหายนะ คือคิดแลวทําใหพินาศฉิบหายก็ได การคิดใหเจริญ

จึงตองมีหลักอาศัย หมายความวาเมื่อคิดเร่ืองใดส่ิงใด ตองตั้งใจให

มั่นคงในความเปนกลาง ไมปลอยใหอคติอยางหน่ึงอยางใดครอบงํา ให

มีแตความจริงใจ อันเที่ยงตรงตามเหตุตามผลที่ถูกแทและเปนธรรม ซึ่ง

จะทําใหหย่ังทราบถึงจุดมุงหมายและประโยชนที่แทจริงของภารกิจที่จะ

ทํา พรอมทั้งวิถีทาง ที่จะทําการน้ันโดยถูกถวนแนนอน และเมื่อความคิด

เชนน้ีเกิดขึ้นแลว ก็จะสามารถนําเอาวิชาการมาใชสรางสรรคประโยชน 

ความสําเ ร็จ  และความเจ ริญ  ให สํ า เ ร็จไดอย างสมบูรณและมี

ประสิทธิภาพเต็มเปยม...” 

5) พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร 22 มิถุนายน 2522  

“...ผูที่มีที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามส่ิงที่ ยึดมั่นน้ันคือ ความดีเปนผู

ที่เจริญ เพราะวาคนเราถาทํางานอะไร ไมมีความคิดที่แจมใส ไมมี

ความ คิดที่บริสุทธิ์ไมสามารถที่ปฏิบัติงานไดเปน ผลสําเร็จที่ดีงามและ

ยั่งยืน...”  

“...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน น้ัน ที่สําคัญไดแก

ความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตยสุจริต ทั้ง

ในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบ

ผูอื่นความ ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหน่ึงที่สําคัญ เปนพิเศษ 

คือความขยันหมั่นเพียรดานความซ่ือสัตยสุจริต...” 

6)  พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522 

     “...คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงาย 

ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมท่ีสําคัญอันใดได ผูที่มีความ

สุจริตและความมุงมั่นเทาน้ัน จึงจะทํางานสําคัญย่ิงใหญที่เปนคุณ เปน

ประโยชนแทจริงไดสําเร็จ...” 

 7)  พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะคณาจารยโรงเรียนตางๆ ณ พระตําหนัก

จิตรลดารโหฐาน 18 มีนาคม 2523  
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 “...ผูที่ทีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทํา

ประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมีความ รูมากแตไมมีความสุจริต

ไมมีความบริสุทธิ์ใจ...”  

8) พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

19 ธันวาคม 2528  

“...ความเจริญน้ันจะเกิดขึ้นได ยอมตอง อาศัยเหตุปจจัย

ประกอบกันหลายอยาง นอกจากวิทยาการที่ดีแลว จะตองอาศัยความ

ยุติธรรมเที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซึ่งตองเปนไป พรอมทั้งใน

ความคิดและการกระทํา...”  

9) พระบรมราโชวาท พระราชทานเน่ืองในวันเด็กแหงชาติ ป 2531 

   “...ความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐานของความดีทุกอยาง เด็กๆ 

จึงตองฝกฝนอบรมให เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมี 

ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง...” 

10)  พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2 สิงหาคม 2533  

 “...เมื่อคิดเร่ืองใดส่ิงใดตองทําใจ ใหมั่นคงเปนกลาง มีเหตุ 

มีผล ความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรม เพื่อความคิดจักไดกระจาง 

แนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนที่แท ของภารกิจของตน อยาง

ถูกตอง ครบถวนมีอิสรภาพ...”  

11) พระราชดํ า รัส  พระราชทานแกคณะบุคคลต างๆ  ในโอกาสวัน เฉ ลิม 

พระชนมพรรษา ณ ศาสาดุสิตาลัย 4 ธันวาคม 2533  

“...ทุกคนในชาติมีหนาที่ของตัว และถาแตละคนทําใหไดอยาง

เขมแข็ง ซื่อสัตย สุจริต ประเทศชาติก็ยอมตองปลอดภัย และกาวหนา

ไปอยางดี...”  

12) พระราดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล  

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย 4 ธันวาคม 2541  
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

“...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความ โลภนอย เมื่อมี

ความโลภนอยก็เบียดเบียน คนอื่นนอย ถามีความคิดอันน้ี มีความ คิด

วาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอ ประมาณซื่อตรง ไมโลภ

อยางมากคนเราก็อยูเปนสุข...”  

   เชนเดียวกับ ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (2552) ไดประมวล

พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

(รัชกาลที่ 9) เพื่อปลูกฝงความซ่ือตรง ซื่อสัตย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับวัยเด็ก และ 

วัยเรียน เน่ืองในวาระโอกาสตางๆ ยกตัวอยางเชน 

  1)  พระบรมราโชวาท สําหรับพระราชทานลงพิมพในหนังสือ “วันเด็ก” พ.ศ.2515 

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2515 

  “...วัยเด็กเปนเวลาสําคัญที่สุดที่จะขวนขวายหาความรูความดี 

ฝกหัดดัดกายใจใหมีวินัยและมีความสุจริต สําหรับนําพาชีวิตใหกาว

ไปสูความสุขความเจริญ และความสําเร็จตามที่พอใจปรารถนา...” 

  2)  พระราชดํารัส พระราชทานในโอกาสปเด็กสากล ในวันจันทรที่ 1 มกราคม 2522 

     “...เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกส่ิงทุกอยางตอจากผูใหญ รวมท้ัง

ภาระรับผิดชอบในการธํารงรักษาความผาสุกสงบของประชากรในโลก 

ดังน้ันเด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเล้ียงดู

อยางถูกตองเหมาะสม ใหมีความสามารถสราง สรรคประโยชนตางๆ 

พรอมทั้งการฝกหัดขัดเกลาความคิดจิตใจใหประณีต ใหมีศรัทรา

มั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอยสุจริต และมีปญญา

ฉลาดแจมใสในเหตุในผล  

     หนาที่น้ีเปนของทุกคน ที่จะตองรวมมือกันกระทําโดยพรอม

เพรียงสม่ําเสมอ คือผูที่เกิดกอน ผานชีวิตมากอน จะตองสงเคราะห 

อนุเคราะห ผูเกิดตามมาภายหลัง ดวยการถายทอดความรู ความดี และ

ประสบการณ อันมีคาทั้งปวงให ดวยความเมตตาเอ็นดู และดวยความ

บริสุทธิ์ใจใหเขาทราบ ใหเขาเขาใจ และสําคัญที่สุด ใหเขารูจักคิดดวย

แหตุผลที่ถูกตองจนเห็นจริงดวยตนเองไดในความเจริญและความเสื่อม  
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

โดยนัยน้ี บิดามารดาตองสอนบุตรธิดา พี่จึงตองสอนนอง คนรุน

ใหญจึงตองสอนคนรุนเล็ก และเมื่อรุนเล็กเปนผูใหญขึ้น จึงตองสอน

คนรุนหลังตอๆ ไป ไมใหขาดสาย ความรู ความดี ความเจริญงอกงาม

ทั้งมวล จึงจะแผไพศาลไปไดไมมีประมาณ เปนพื้นฐานของความ

วัฒนาผาสุกอันย่ังยืนในโลกสืบไป...” 

 3) พระบรมราโชวาทพระราชทานแกคณะอาจารย ครู และนักเรียนโรงเรียนวังไกล

กังวล ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล ในวันศุกรที่ 8 มิถุนายน 2522 

    “...วิชาการตางๆ ที่เรียนที่สอบไลกันไดน้ัน โดยลําพัง ไมใชส่ิงที่

จะชวยใหนักเรียนเอาตัวรอดได และไมใชส่ิงที่จะชวยสรางสรรคส่ิงใด

ใหเปนประโยชนแกตัว แกผูอื่น แกบานเมืองได ผูมีวิชาการแลวจําเปน

จะตองมีสมบัติในตัวเอง นอกจากวิชาความรูดวย จึงจะนําตนนําชาติ

ใหรอดและเจริญได คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้น ไดแก ความ

ละอายชั่ว กลัวบาป ความซ่ือสัตยสุจริต ทั้งในความคิดและการกระทํา 

ความกตัญูรูคุณชาติบานเมือง และผูที่อุปการะตัวมา ความไมเห็น

แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น หากมีแตความจริงใจ มีความ

ปรารถนาดีตอกัน เอื้อเฟอกันตามฐานะและหนาที่ และท่ีสําคัญอยาง

มากก็คือ ความขยันหมั่นเพียร พยายามฝกหัดประกอบการงานทั้งเล็ก 

ใหญ งาย ยาก ดวยตนเอง ดวยความตั้งใจ ไมทอดธุระ เพื่อหาความ

สะดวกสบายจากการเกียจคราน ไมมักงาย หยาบคาย สะเพรา 

คุณธรรมเหลาน้ีแหละเปนองคประกอบที่ สําคัญและจําเปนของ

การศึกษา ไมเปนรองไปกวาวิชาการ ดังน้ัน ครูจะตองปลูกฝงให

นักเรียน และนักเรียนจะตองบํารุงรักษาใหเจริญขึ้นในตัวใหครบถวน 

เพื่อใหมีการศึกษาที่สมบูรณ ที่ชวยใหเปนคนเต็มคน ที่สามารถสราง

ประโยชนใหแกตนเองและประเทศชาติได...” 

 4) พระบรมราโชวาท ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเน่ืองในงานวันคลายวัน

สถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ณ สนามศุภชลาศัย ในวันอาทิตยที่ 1 กรกฎาคม 2522 

    “...เยาวชนทั้งหลายที่อยูในวัยเรียน ยอมมีความมุงมั่นที่จะศึกษา

วิชาการตางๆ ใหไดมากๆ เพื่อนําไปใชทําประโยชน สรางสมความสุข

ความเจริญใหแกตัวตลอดจนสวนรวม แตการใชวิชาความรูน้ัน จําเปน
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

จะตองใชอยางถูกตอง ดวยคุณธรรมและความสามารถที่เหมาะสม จึง

จะไดผลเต็มเปยม ทําใหการงานมีประสิทธิภาพแนนอน ดังน้ัน

นอกจากวิชาการ เยาวชนจะตองฝกฝนอบรมตนเองเพื่อสรางเสริม

คุณสมบัติประจําตัวใหเกิดขึ้นดวยทั้งดานความคิดจิตใจ ความสามารถ 

และความขยันหมั่นเพียร เพื่อนํามาใชประกอบกับวิชาความรูที่มีอยู

เปนพื้นฐาน...” 

 5)  พระราชดํารัส ในพิธีทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติกิตติมศักดิ์ของ  

5 สถาบัน ณ ศาลาดุสิตดาลัย ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2532       

              “การสอนคนใหเกงน้ี ถาดูเฉพาะบางแงบางมุม อาจเห็นวาดี วา

สอดคลองกับสมัยเรงรัดพัฒนา แตถามองใหถี่ถวนรอบดานแลว จะ

เห็นวาการมุงสอนคนใหเกงเปนเกณฑ อาจทําใหเกิดจุดบกพรองตางๆ 

ขึ้นในตัวบุคคลไดไมนอย ที่สําคัญก็มี 

   ขอหน่ึง บกพรองในความคิดพิจารณาที่รอบคอบและกวางไกล 

เพราะใจรอนเรงจะทําการใหเสร็จโดยเร็ว เปนเหตุใหการงานผิดพลาด 

ขัดของ และลมเหลว 

   ขอสอง บกพรองในความนับถือและเกรงใจผูอื่น เพราะถือตนวา

เปนเลิศเปนเหตุใหเยอหย่ิง มองขามความสําคัญของบุคคลอื่น และ

มักกอความขัดแยงทําลายไมตรีจิตมิตรภาพตลอดจนความสามัคคี

ระหวางกัน 

   ขอสาม บกพรองในความมัธยัสถพอเหมาะพอดีในการกระทําทั้ง

ปวง เพราะมุงหนาแตจะทําตัวใหเดน ใหกาวหนา เปนเหตุใหเห็นแก

ตัว เอารัดเอาเปรียบ 

   ขอส่ี บกพรองในจริยธรรมและความรูจักผิดชอบชั่วดี เพราะมุง

แตจะแสวงหาผลประโยชนเฉพาะตัวใหเพิ่มพูนขึ้น เปนเหตุใหทํา

ความผิดและความชั่วทุจริตไดโดยไมสะดุงสะเทือน 

  ผูที่มีจุดบกพรองดังกลาวน้ี เห็นกันอยูวามักจับเหตุจับผล  

จับหลักการไมถูก สวนใหญจึงประสบปญหาและความผิดพลาด ไม

อาจสรางความเจริญกาวหนาที่มั่นคงแทจริงใหแกตนแกบานเมืองได

ตามเปาหมาย ดังน้ัน นอกจากจะสอนคนใหเกงแลว จําเปนอยางยิ่งที่
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

จะตองอบรมใหดีพรอมกันไปดวย ประเทศของเราจึงจะไดคนที่มี

คุณภาพพรอม คือทั้งเกงทั้งดี มาเปนกําลังของบานเมือง...”               

ตอเน่ืองมายัง ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (2552) ที่ไดประมวล

พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

(รัชกาลที่ 9) เพื่อปลูกฝงความซ่ือตรง ซื่อสัตย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับหนุมสาว เน่ือง

ในวาระโอกาสตางๆ ยกตัวอยางเชน    

1) พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ณ อาคารใหม สวนอัมพร ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2520   

    “...ความบังคับตนน้ันเกิดขึ้นไดจากความรูสึกระลึกไดวาอะไร

เปนอะไร หรือเรียกส้ันๆ วา “สติ” กลาวคือ กอนที่บุคคลจะทําจะพูด 

หรือแมแตจะคิดเร่ืองตางๆ สติหรือความรูสึกระลึกไดน้ันจะทําใหหยุด

คิด วาส่ิงที่จะทําน้ันผิดชอบชั่วดีอยางไร จะมีผลเสียหายหรือจะเปน

ประโยชนอยางไรตอไปในระยะยาว เมื่อบุคคลคิดได ก็จะสามารถตัดสิน

การกระทําของตนไดถูกตอง แลวก็จะกระทําแตเฉพาะส่ิงที่สุจริตที่มี

ประโยชนอันย่ังยืน ไมกระทําส่ิงที่จะเปนความผิดเสียหายทั้งแกตนและ

สวนรวม ความมีสติน้ัน จะชวยใหสามารถศึกษาทุกส่ิงทุกอยางไดอยาง

ละเอียดประณีต คือเมื่อจะศึกษาสิ่งใด ก็จะพิจารณากล่ันกรองส่ิงที่มิใช

ความถูกตองแทจริงออกเสียกอน  เพื่อใหไดมาแตเน้ือแทที่ปราศจากโทษ 

บัณฑิตทั้งปวงผูหวังความม่ันคงปลอดภัยทั้งของตนของชาติบานเมือง 

เมื่อจะทําการงานใดๆ ที่สําคัญ ควรอยางย่ิงที่จะหยุดคิดสักหนอย กอน

ทุกคร้ัง แลวทานจะไมตองประสบกับความผิดหวังและผิดพลาดใน

ชีวิต…” 

2)  พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ณ อาคารใหมสวนอัมพร ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2521 

 “...วิชากับความคิดน้ีถาพิจารณาดูจะเห็นวา ความคิดเปนตัวนํา

วิชา คือความคิดจะตองเกิดขึ้นกอน จึงจะนําเอาวิชามาใชได แตการคิด

น้ันอาจคิดไดหลายอยาง จะคิดใหวัฒนะ คือคิดแลวทําใหเจริญงอกงาม

ก็ได จะคิดใหหายนะ คือคิดแลวทําใหพินาศฉิบหายก็ได การคิดใหเจริญ

จึงตองมีหลักอาศัย หมายความวาเมื่อคิดเร่ืองใดส่ิงใด ตองตั้งใจให
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

มั่นคงในความเปนกลาง ไมปลอยใหอคติอยางหน่ึงอยางใดครอบงํา ให

มีแตความจริงใจ อันเที่ยงตรงตามเหตุตามผลที่ถูกแทและเปนธรรม ซึ่ง

จะทําใหหยั่งทราบถึงจุดมุงหมายและประโยชนที่แทจริงของภารกิจที่จะ

ทํา พรอมทั้งวิถีทาง ที่จะทําการน้ันโดยถูกถวนแนนอน และเมื่อความคิด

เชนน้ีเกิดขึ้นแลว ก็จะสามารถนําเอาวิชาการมาใชสรางสรรคประโยชน 

ความสําเ ร็จ  และความเจ ริญ  ให สํ า เ ร็จไดอย างสมบูรณและมี

ประสิทธิภาพเต็มเปยม...” 

3)   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2533  

     “...บัณฑิตน้ัน เมื่อจะทํา จะพูด หรือจะคิด ยอมพยายามทําใหดี 

พูดใหดี คิดใหดีเสมอ ทําใหดี หมายถึงทําดวยความตั้งใจและจริงใจ ให

เปนการสรางสรรคแท ไมวาการเล็กการใหญ ก็พยายามทําอยางดีที่สุด 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายและประโยชนของการที่ทําน้ันโดยครบถวน ไมทํา

โดยเพทุบาย หรือมีเจตนาไมบริสุทธิ์แอบแฝง การพูดใหดี หมายถึง การ

กลาววาจาชอบใหเกิดประโยชน เชน กลาวในส่ิงที่จะกอใหเกิดความรู 

ความฉลาด ความเจริญ ความดี ความสามัคคีปรองดอง ไมกลาวในส่ิงที่

ไมรูจริง ที่กอใหเกิดความสับสน หรือทําลายความดีงาม ความเจริญ

มั่นคง การคิดใหดีน้ัน หมายถึงการคิดดวยความมีสติตั้งมั่น เปนกลางไม

ถูกเหน่ียวนําดวยอคติ หากอาศัยความถูกตองดวยหลักวิชา เหตุผล

ความเปนจริง และศีลธรรมจริยธรรม เปนพื้นฐานเคร่ืองวินิจฉัย เพื่อให

ความคิดน้ันปราศจากพิษภัย เปนคุณ เปนประโยชนแทจริง...” 

    รวมถึง ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (2552) ไดประมวล 

พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

(รัชกาลที่ 9) เพื่อปลูกฝงความซ่ือตรง ซื่อสัตย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับวัยทํางาน เน่ืองใน

วาระโอกาสตางๆ ยกตัวอยางเชน    

1)  พระราชดํารัสพระราชทานแกสมาชิกสมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย  

ณ สมาคมนักหนังสือพิมพ แหงประเทศไทย 299 ถนนนครราชสีมาเหนือ พระนคร  

ในวันเสารที่ 26 มิถุนายน 2516 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

        “...ขาพเจาขอฝากความคิดไวสําหรับทานทั้งหลายวา ทุกคน ไมวา

จะมีอาชีพใดตางมีหนาที่รวมกันอยูประการหน่ึงเหมือนกันหมด คือ

หนาที่ที่จะทําตัวใหเปนคนมีประโยชนและมีคาตอบานเมืองและสวนรวม 

ไดแก การทํางานดวยความตั้งใจจริง ประพฤติสุจริตและตั้งตนอยูดวย

คุณธรรม เพื่อใหผลการปฏิบัติน้ันบังเกิดเปนความสุขความเจริญ และ

ความสงบเรียบรอยของชาติบานเมือง...”        

   2)    พระราชดํารัส พระราชทานแกผูบังคับบัญชา อาจารย และนายทหารนักเรียน 

โรงเรียนเสนาธิการการทหารบกชุดที่ 57 ซึ่งเดินทางไปศึกษาภูมิประเทศทั่วๆ ไป ทางภาคใต 

ในโอกาสเขาเฝาทูลละออง ธุลีพระบาท ณ ศาลาบุหลัน ทักษิณราชนิเวศน ในวันอังคารที่ 28 

สิงหาคม 2522     

        “...ถาบุคคลใดมีความซ่ือสัตยสุจริตแทๆ หมายความวาทําจิตใจ

ไปทางที่ดี ก็ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่อยูแลว แตวาถาบอกวาทํางานการ

อะไรโดยมีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่เทาน้ันไมพอ เพราะวาถาไปพูดวา

ตอหนาที่ บอกวาเรามีหนาที่อยางน้ันๆ อื่นๆ ไมตองซื่อสัตยสุจริตอยางน้ี

ไมได โดยมากก็ชอบไปเลนล้ินกัน ก็ขอดักคอไววาความซื่อสัตยสุจริตน้ัน 

ขอวิเคราะหศัพทวาความตรงไปตรงมาตอส่ิงทั้งหมดนอยใหญ สวนงาน

ของราชการ สวนงานของตัวเปนสวนตัว ทั้งหมดคือความซ่ือสัตยสุจริต 

และคําวาสุจริตน้ีก็มาจากคําวาการทองเที่ยวของจิตในทางที่ดี หรือคิดให

ดี คิดใหสุจริต ทั้งฉลาดดวย ทั้งไมเบียดเบียนผูอื่นหรือการงานของตัว 

ทั้งไมเบียดเบียนสวนรวมดวย จึงจะเปนผูสุจริต...” 

3)  พระบรมราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เน่ืองในวันขาราชการ  

พลเรือน ในวันศุกรที่ 1 เมษายน 2526 

     “...การทําการงานสรางเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญกาวหนาน้ัน 

นอกจากจะตองใชวิชาความรูที่ดีแลว แตละคนยังตองมีจิตใจที่มั่นคงใน

ความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศ

โลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีก

หลายประการ  
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

      ประการแรก ไดแกการสรางศรัทราความเชื่อถือในงานที่กระทํา 

ซึ่งเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียรพยายามอยาง

สําคัญ ในอันที่จะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ  

      ประการที่สอง ไดแกการไมประมาทปญญาความรู ความฉลาด

สามารถ ทั้งของตนเองทั้งของผูอื่น ซึ่งเปนเคร่ืองชวยใหทํางานได

กาวหนากวางไกล  

      ประการที่สาม ไดแกการตามรักษาความจริงใจ ทั้งตอผูอื่นทั้งตอ

ตัวเอง ซึ่งเปนเคร่ืองทําใหไววางใจรวมมือกัน และทํางานใหสําเร็จไดโดย

ราบร่ืน  

      ประการที่ส่ี ไดแกการกําจัดจิตใจที่ต่ําทราม รวมท้ังสรางเสริม

ความคิดจิตใจที่สะอาด เขมแข็ง ซึ่งจะชวยใหฝกใฝแตในการที่จะปฏิบัติดี 

ใหเกิดความกาวหนา  

      ประการที่หา ไดแกการรูจักสงบใจ ซึ่งเปนเคร่ืองชวยใหยั้งคิดได

ในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหว่ันไหวฟุงซาน และสามารถพิจารณาแกไข

ปญหาไดโดยถูกตอง คุณสมบัติหรือคุณธรรมที่กลาวแลว ทั้งที่เปนสวน

รากฐาน ทั้งที่เปนสวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน และเกื้อกูล

สงเสริมกันอยูทั้งหมด จะอาศัยเพียงขอหน่ึงขอใด หรือเพียงบางสวนบาง

ขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผล หรือไดผลนอย ดังน้ันจึงจําเปนที่

จะตองพยายามอบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ และทุกขอ เมื่อ

คุณสมบัติดังกลาวประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะบันดาลผลเลิศใหเกิดขึ้น

สมบูรณบริบูรณ เปนประโยชนชวยตัว ชวยผูอื่นไดอยางแทจริง…” 

4)  พระบรมราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เน่ืองในวันขาราชการ 

พลเรือน ในวันจันทรที่ 1 เมษายน 2528 

  “...การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยางเปน

สําคัญ คือสามารถในการใชวิชาความรูอยางหน่ึง สามารถในการประสาน

สัมพันธกับผูอื่นอยางหน่ึง ทั้งสองประการน้ีตองดําเนินคูกันไป และ

จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกายสุจริตใจ ดวยความคิดความเห็นที่

เปนอิสระปราศจากอคติ และดวยความถูกตองตามเหตุตามผลดวย จึงจะ
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึงประสงคโดยครบถวน

แทจริง…” 

5)  พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2528 

    “...ความเจริญน้ันจะเกิดขึ้นได ยอมตองอาศัยปจจัยประกอบกัน

หลายอยาง นอกจากวิทยาการที่ดีแลว อยางหนึ่งจะตองอาศัยความ

ยุติธรรม เที่ยงตรง และความสะอาดสุจริต ซึ่งตองเปนไปพรอมทั้งใน

ความคิดและการกระทํา อยางหน่ึง จะตองอาศัยความมีปญญา คือมี

ความฉลาดรูทั่ว รูจริง ในเหตุผลและในความเจริญความเส่ือม อีกอยาง

หน่ึง จะตองอาศัยความขยันหมั่นปฏิบัติ ดวยความเอาใจใสและความเพิ่ง

พินิจไมประกอบกิจการงานดวยความประมาทหละหลวม และโดย

ประการสําคัญจะตองอาศัยความเสร็จสมบูรณ พอเหมาะพอดี ในการ

ปฏิบัติงานทั้งปวง เชนเมื่อทํางานใหญๆ ซึ่งประกอบดวยสวนยอยหลายๆ 

สวน หรือมีขั้นตอนปฏิบัติหลายขั้นตอน ก็ตองถือวางานทุกขั้นทุกสวนมี

ความสําคัญ และตองพยายามทํางานแตละสวนแตละขั้นตอนนั้นใหเสร็จ

สมบูรณ พอเหมาะพอดีเสมอกัน ไมละเวนหรือไมเนนหนักในสวนหน่ึง

สวนใดเกินพอดีไป งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณแทจริงโดยไมมี

จุดบกพรอง...” 

6)  พระบรมราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เน่ืองในวันขาราชการ  

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2536 

    “...ขาราชการมีหนาที่สําคัญสวนหน่ึง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติ

ตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ วางตัวใหพอเหมาะสมกับฐานะ

ตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพออนโยนไวเหนียวแนนสม่ําเสมอ 

นอกจากน้ันยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจ ใหอภัย ทั้งโอน

ออนผอนตามกันและกันดวยเหตุผล และสําคัญที่สุด จะตองหัดทําใจให

กวางขวาง หนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็นแมกระทั่งคําวิพากษวิจารณ

จากผูอื่นอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริงคือการ

ระดมสติปญญาและประสบการณอันหลายหลาก มาอํานวยประโยชนใน

การปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณน่ันเอง...” 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

7)   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันเสารที่ 10 กรกฎาคม 2536 

      “...การปฏิบัติงานทั้งปวงน้ันกลาวโดยหลักการตองอาศัย

ปจจัยพื้นฐานประกอบกันสองอยาง อยางหน่ึง ไดแกความรูความ 

สามารถ ตองอาศัยปจจัยพื้นฐานประกอบกันสองอยาง อยางหน่ึง ไดแก

ความรูความสามารถโดยเบ็ดเสร็จองผูปฏิบัติ อีกอยางหน่ึง ไดแก

ระเบียบแบบแผนและวิธีการที่กําหนดไวใหใชในการปฏิบัติน้ันๆ เมื่อใด

ปจจัยทั้งสองประกอบพรอมกัน เมื่อน้ันงานก็ดําเนินไปได แตโดยความ

จริงที่ปรากฏงานที่อาศัยเฉพาะปจจัยสองประการน้ัน ไมแนวาจะสําเร็จ

ผลดีไดเสมอไป อาจไมสําเร็จผลสมบูรณตามตองการ หรือไมสําเร็จผล

เลยก็เปนได ทั้งน้ีเพราะงานทุกอยางมีบุคคล ซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึก

คิด เปนผูกระทํา ถาผูทํามีจิตใจไมพรอมที่จะทํางาน เชนไมศรัทธาใน

งาน ไมสนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทําก็ยอมบกพรองไมคงที่ ตอเมื่อผู

ปฏิบัติมีศรัทธา เขาใจซึ้งถึงประโยชนของงาน พรอมใจและพอใจที่จะ

ขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกําลังความสามารถ งานจึงจะดําเนินไปได

โดยราบร่ืนและบรรลุผลตามที่มุงหมาย เห็นไดวาการปฏิบัติงานทั้งใหญ

นอย ทุกประเภท ทุกสาขา จําเปนตองอาศัยปจจัยสวนความรูสึกนึกคิด 

เขาประกอบเกื้อกูลดวยเสมอ ทานทั้งหลายจะตองทําการงานตอไปอีก

มากมายตลอดชีวิต ขอใหพยายามขัดเกลานิสัยจิตใจใหเขมแข็ง สุจรติ

เที่ยงตรง มีศรัทธาและคุณสมบัติของนักปฏิบัติงานพรอมสมบูรณ แลว

ทานจะสามารถปฏิบัติภาระหนาที่ทุกอยางใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางดี

เลิศสมความประสงค...” 

ตลอดจน ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (2552) พระบรม

ราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 

9) เพื่อปลูกฝงความซ่ือตรง ซื่อสัตย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับวัยผูใหญ เน่ืองในวาระ

โอกาสตางๆ ยกตัวอยางเชน  

1) พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในการเปดประชุมสมาคม 

พุทธศาสนาทั่วราช อาณาจักร คร้ังที่ 46 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันศุกรที่ 27 

ตุลาคม 2547 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

    “...แนวทางการปฏิบัติที่สําคัญประการหน่ึง คือการปฏิบัติในทาง

สายกลางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไว วาเปนทางปฏิบัติ

อันประเสริฐสุด การปฏิบัติในทางสายกลางน้ี นอกจากเปนทางปฏิบัติ

ในการคนหาความจริงในทางธรรมแลว ยงอาจนอมนํามาใชในการ

ดําเนินชีวิตและปฏิบัติกิจการงานไดเปนอยางดี คนเราถารูจักประพฤติ

ตนปฏิบัติงานใหพอดีพอเหมาะ ไมเครงครัดหรือยอหยอนจนเกินไป 

และมีใจที่เที่ยงตรงเปนกลางไมมีเจือปนดวยอคติแลว ก็จะกอใหเกิด

ผลดีหลายประการ  ประการแรกจะมีปญญารูเหตุรูผล รูผิดชอบชั่วดี

โดยกระจางชัด เพราะมีใจเปนอิสระพนอํานาจครอบงําของอคติ  

ประการที่สองจะไมมีความทุจริตใดๆ ทั้งในกายวาจาใจมาเกลือกกลั้ว 

เพราะเห็นจริงชัดในกุศลและอกุศล ประการที่สาม เมื่อไมมีความ

ทุจริตในทุกๆ ทางแลว ความเดือดรอนจากบาปทุจริตก็ไมมาแผวพาน

ผูประพฤติ ตนปฏิบัติงานในทางสายกลาง จึงไดรับแตผลสําเร็จอันเลิศ 

คือมีชีวิตที่สวาง สะอาด สงบ และประสบแตความสุขความเจริญทุก

เมื่อไมมีตกต่ํา...” 

2)   พระบรมราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร  
เข็มวิทยฐานะแกผูทรงคุณวุฒิและผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร, วิทยาลัยการทัพบก, วิทยาลัยการทัพเรือ, วิทยาลัยการทัพอากาศ, 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  

ณ ศาลาดุสิดาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2550 

      “...ในฐานะที่ทานเปนผูใหญ เปนผู นําของหนวยงาน การ

ประพฤติตัวปฏิบัติงานของทาน ยอมมีความสําคัญอยางมาก ถาทาน

ประพฤติดีปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความเขมแข็งรับผิดชอบ ก็จะเกิด

เปนการนําที่ดีเปนตัวอยางที่ดี ใหผูใตบังคับบัญชาไดประพฤติปฏิบัติ

ตาม ส่ิงที่แตละคนแตละหนวยงานปฏิบัติ ก็จะประกอบสงเสริมกัน ให

งานสวนรวมของชาติดําเนินไปสูเปาหมายท่ีพึงประสงค คือความมั่นคง

ปลอดภัยของบานเมืองและความวัฒนาผาสุกของประชาชน...” 

3) พระราชดํารัส พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปใหมพุทธศักราช 

2537 ในวันศุกรที่ 30 ธันวาคม 2536   
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

        “...เวลาน้ีบานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและพัฒนา

อยางมีประสิทธิภาพโดยเรงรีบ เพื่อใหไดรับประโยชนเต็มเม็ดเต็ม

หนวยจากทรัพยากรในพื้นภูมิประเทศของเรา และจากกําลังงานกําลัง

ปญญาของคนไทยทุกคน จะลังเลหนวงเหน่ียวใหชักชาดวยเหตุผล

ใดๆ ไมไดเพราะจะทําใหเสียประโยชนที่จะพึงไดไปเปลาๆ ซึ่งในยาม

น้ีจะตองถือเปนความเสียหาย ทางที่เราจะชวยกันได ก็คือการทํา

ความคิดความเห็นใหถูก และแนวแน ในอันที่จะยึดถือประโยชนของ

ชาติบานเมืองเปนที่หมาย ตองเพลาการคิดถึงประโยชนเฉพาะตัวและ

ความขดัแยงกันในส่ิงที่มิใชสาระลงใหได ผูใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็

เรงกระทําใหสําเร็จลุลวงไปโดยเต็มกําลังความรู ความคิด และ

ความสามารถ ดวยความจริงใจ ดวยความเมตตาปรองดองและความ

มุงดีปรารถนาดีตอกัน ผลงานของทุกคนจักไดประมวลกันขึ้นเปน

ประโยชนสุข ความมั่นคง และความวัฒนาถาวรของประเทศชาติ ซึ่ง

เปนจุดหมายอันสูงสุดของเรา...” 

นอกจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เพื่อปลูกฝงความซ่ือตรง ซื่อสัตย คุณธรรม จริยธรรม  

แกวัยเด็ก วัยเรียน วัยหนุมสาว และวัยทํางานแลว ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิง

คุณธรรม (2552) ยังไดประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส เพื่อปลูกฝงความ

ซื่อตรง ซื่อสัตย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับการทํางานใหสวนรวม เน่ืองในวาระโอกาสตางๆ  

อีกดวย ยกตัวอยางเชน  

1)   พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2499 

  “...การที่จะประกอบกิจใดๆ ใหเจริญเปนผลดีน้ัน ยอมตอง

อาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความซื่อสัตยสุจริตเปนฐานราก

สําคัญประกอบกับจะตองเปนผูมีจิตใจเมตตากรุณาไมเบียดเบียนผูอื่น 

และพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนใหเกิดแกสวนรวมตามโอกาสอีกดวย 

ถาปฏิบัติไดดัง น้ีการงานของานก็จะสําเ ร็จสมความปรารถนา 

ทุกประการ...” 
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2)    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก นิ สิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2522 

  “...นอกจากวิชาความรูที่เปนเคร่ืองมือแลว ทุกคนยังจะตองมี

รากฐานรองรับ พรอมกับวิธีการใชอยางถูกตองเที่ยงตรงประกอบอีก

ดวย จึงจะสามารถสรางประโยชนใหสําเร็จเพียบพรอมสมบูรณได 

รากฐานท่ีทุกคนตองมีน้ัน ไดแกความหนักแนน มั่นคงในสุจริตธรรม

ประการหนึ่ง ความมุงมั่นในการประกอบกิจการงานทุกอยางใหสําเร็จ

อีกประการหน่ึง คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมัก

งาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมท่ีสําคัญอันใดได ผูที่มี

ความสุจริตและความมุงมั่นเทาน้ัน จึงจะทํางานสําคัญย่ิงใหญที่เปนคุณ

เปนประโยชนแทจริงไดสําเร็จ...” 

3)   พระราชดํารัสพระราชทานแกผูบังคับบัญชาลูกเสือในโอกาสเฝาทูลละออง  
ธุ ลีพระบาทและ รับพระราชทานเหรียญลูกเ สือสดุดี  ณ  ศาลาดุ สิต  ใน วันอั งคาร  

ที่ 10 กรกฎาคม 2527 

  “...การที่บุคคลจะทําความดีใหไดจริง และตอเน่ืองไปโดยตลอด

ได จะตองอาศัยหลักปฏิบัติที่ถูกตองแนนอน ประการแรก จะตองมี

ศรัทธาเชื่อมั่นในความดี เห็นวาความดีหรือสุจริตธรรม ยอมไมทําลาย

ผูใด หากแตสงเสริมใหเปนคนสะอาดบริสุทธิ์และเจริญมั่นคง เมื่อเกิด

ศรัทธราแนวแนในความดีแลว ก็จะตองตั้งกฎเกณฑ ตั้งระเบียบใหแก

ตนเอง สําหรับควบคุมประคับประครองใหปฏิบัติแตความดี และ

รักษาความดีไวอยางเหน่ียวแนน ไมใหบกพรองคลอนแคลน พรอม

กันน้ัน ก็จะตองพยายามเพิกถอน ลด ละ การกระทําและความคิด อัน

จะเปนเหตุบ่ันทอนการกระทําดีของตนดวยตลอดเวลา สําคัญย่ิงกวา

อื่น ทุกคนจะตองอาศัยปญญา ความฉลาดรูเหตุผล เปนเคร่ือง

ตรวจสอบ พิจารณา วินิจฉัยการกระทําความประพฤติทุกอยางอยู

เสมอโดยไมประมาท เพื่อมิใหผิดพลาดเส่ือมเสีย เมื่อประกอบความดี

ไดโดยถูกถวน ก็ยอมไดรับประโยชนที่สมบูรณแทจริง คือประโยชนที่

เกื้อกูลใหมีความสุขความเจริญไดในปจจุบันและยั่งยืนมั่นคงตลอดไป



        

 

79 
 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ถึงภายหนา ขาพเจาจึงขอฝากหลักปฏิบัติความดีน้ีไวใหทานทั้งหลาย

รับไปพิจารณาปฏิบัติตอไป…” 

4) พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ณ หองประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันศุกรที่ 18 กรกฎาคม 2531 

  “...ความเจริญมั่นคงของสวนรวมน้ันตองอาศัยความเจริญมั่นคง

ของแตละบุคคลเปนพื้นฐานสําคัญ ถาบุคคลอันเปนองคประกอบของ

สวนรวมไมมีความเจริญและมั่นคง สวนรวมจะเจริญและมั่นคงไดยาก

ยิ่ง ดังน้ันแตละคนจึงตองควรจะมุงสรางความมั่นคงใหแกฐานะ และ

สรางความเจริญกาวหนาใหแกการงานของตัว เปนขอแรกและขอใหญ 

และในการน้ันจําเปนจะตองถือหลักปฏิบัติสําคัญอยางเครงครัดสองขอ 

ขอแรกจะตองมุงกระทําเฉพาะกิจการงานที่สุจริต ที่เปนประโยชน ที่

เปนการสรางสรรคกับจะตองไมประพฤติปฏิบัติการส่ิงใดทวนกระแส

ความถูกตองเปนธรรมและบอนทําลายผูอื่นโดยเด็ดขาด คร้ันเมื่อทําดีมี

ผลแลวขอตอไปจะตองมุงประสานประโยชนและความเจริญกาวหนา

ของแตละคนเขาดวยกันดวยความมุงดีและเมตตาปรองดอง โดยไมเพง

ถึงประโยชนเฉพาะตัวเกินไปจนปดบังมิใหเห็นความสําคัญของผูอื่น 

เมื่อตั้งตัวตั้งใจใหมั่นคงเหนียวแนนอยูในหลักการดังน้ีได ก็เปนอันหวัง

ไดแนนอนวาจะสามารถสรางหลักฐานความเจริญใหแกตัว พรอมทั้ง

เสริมสรางความมั่นคงกาวหนาใหเกิดแกสวนรวมไดดวย จึงขอใหแตละ

คนนําขอปฏิบัติน้ีไปคิดวินิจฉัยใหไดประโยชนสําหรับตัว สําหรับ

สวนรวม และชาติบานเมืองตอไป...” 

5) พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม เน่ืองในงานพระราชพิธี 

กาญจนาภิเษก ณ ทองสนามหลวง ในวันอาทิตยที่ 9 มิถุนายน 2534 

  “...ทุกคนยอมปรารถนาใหบานเมืองมีความผาสุกมั่นคง และ

ประชาราษฎรสวนใหญมีฐานะความเปนอยูดีสมอัตภาพ ความ

ปรารถนานี้มิใชจะเกิดมีขึ้นเองได แตหากทุกคนทุกฝาย โดยเฉพาะ

อยางย่ิงผูมีหนาที่ปฏิบัติบริหารงานแผนดิน จะตองชวยกันเสริมสราง

ขึ้นดวยการเรงรัดปฏิบัติหนาที่ของตนใหสนับสนุนสงเสริมกันโดย

พรอมเพรียง ใหสําเร็จผลตรงตามเปาหมาย ในโอกาสพิเศษน้ี  
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ขาพเจาจึงใครขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมน้ี ตลอดจนประชาชน

ชาวไทยทั่วหนา ไดตั้งความคิดจิตใจใหแนวแนหนักแนนอยูในความ

สัจสุจริต และความขยันหมั่นเพียร ความเพียรที่ถูกตองเปนธรรมและ

พึงประสงคน้ัน คือความเพียรที่จะกําจัดความเส่ือมใหหมดไปและ

ระวังปองกันมิใหเกิดขึ้นใหม อยางหนึ่งกับความเพียรที่จะสรางสรรค

ความดีความเจริญใหเกิดขึ้น และระวังรักษามิใหเส่ือมส้ินไป อยางหน่ึง 

ความเพียรทั้งสองประการน้ี เปนอุปการะอยางสําคัญแกการปฏิบัติตน

ปฏิบัติงาน ถาทุกคนในชาติจะไดตั้งตนตั้งใจอยูในความเพียรดังกลาว 

ประโยชนและความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพรอมทั้งแกสวนตัวและสวนรวม 

ประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเปนปรกติมั่นคงพรอมกับ

พัฒนาใหเจริญรุดหนาไปไดดังปรารถนา...” 

6) พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ 60 ป ณ พระที่น่ังอนันตสมาคม ในวันศุกรที่ 9 มิถุนายน 2549 

  “...นํ้าใจไมตรีของประชาชนชาวไทยท่ีรวมแสดงออกกันทั่ว

ประเทศ รวมท้ังที่พรอมเพรียงกันมาในวันน้ี นาปลาบปล้ืมใจมาก 

เพราะแตละคนไดแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึง

ขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดีและความเปน

อันหน่ึงอันเดียวกันของทุกคนทุกฝายน้ี ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจ

มากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคี ที่ทําให

คนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองให

เจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง ประการแรก คือการที่ทุกคน 

พูด ทํา ดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญ ประสานงาน ประสานประโยชน

กัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอื่น และแกประเทศชาติ 

ประการที่สาม คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ใน

กฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียมเสมอกัน ประการที่ส่ี 

คือการที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง

เที่ยงตรงและมั่นคงอยูในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการ

ประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญน้ี ยังมีพรอมมูลอยู

ในกายในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทย จะดํารงม่ันคงอยู

ตลอดไปได จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมน้ี ทั้งประชาชนชาว
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ไทยทุกหมูเหลา ไดรักษาจิตและคุณธรรมน้ีไวใหเหนียวแนน และ

ถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไปอยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติ

ของเราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภาย

ภาคหนา...” 

7) พระบรมราโชวาท พระราชทานแกทหารรักษาพระองค ในพธิถีวายสัตยปฏิญาณ

ตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค ในวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2550 

 “...ไทยเรารักษาเอกราชและผืนแผนดินใหมั่นคงเปนปกแผนมา

ได ก็เพราะเราทุกคนมีความสํานึกตระหนักในความเปนไทย และหนาที่

ที่จะธํารงรักษาชาติประเทศไวใหเปนอิสระมั่นคง ตามประวัติการณที่

ปรากฏมาคนไทยจึงมีจิตใจผูกพันปรองดองเปนอันหน่ึงอันเดียวกันไม

แยกพวกแยกเหลา  มีปรกติสามัคคีพรอมเพรียงกันเสมอ  แต

สถานการณบานเมืองเราในทุกวันน้ี เปนที่ทราบแกใจของเราทุกคนอยู

แลววา ไมนาไววางใจ พูดไดวา หากคนไทยขาดความสํานึกในชาติ ขาด

ความสามัคคี ก็อาจประสบเคราะหกรรมกันทั้งชาติ จึงขอใหทหารทุก

คน และชาวไทยทุกหมูทุกเหลา ไดพิจารณาตัดสินใจวาประเทศชาติของ

เราน้ัน สําคัญควรที่เราจะรักษาไว ใหยั่งยืนตอไปหรือไม ถาเห็นวา

สําคัญ มั่นใจก็ขอใหสังวรระวังกายใจใหตั้งมั่นอยูในความสัตยสุจริต 

พยายามลดอคติและสรางเสริมความเมตตาสามัคคีในกันและกัน ไมวา

จะทําการส่ิงใดใหยึดเอาความมั่นคงปลอดภัยของชาติเปนที่หมายสูงสุด

...” 

 

8) พระราชดํารัส พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม  

พุทธศักราช 2551 ในวันจันทรที่ 31 ธันวาคม 2550 

  “...เปนหนาที่ของเราทุกคน ที่จะตองชวยกันประคับประครอง

กิจการของบานเมือง ใหดําเนินไปดวยดี ใหมีความเปนปกแผนและ

รมเย็นเปนปรกติสุข ทางที่เราจะชวยกันได ก็คือการทําความคิดใหถูก

ตรงและแนวแน ในอันที่จะยึดถือชาติบานเมืองเปนเปาหมาย แตละคน

แตละฝายจะตองเพลาการคิดถึงประโยชนเฉพาะตัว พยายามโอนออน
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ผอนปรนเขาหากัน ดวยไมตรีจิตและความเมตตากรุณาอยากอปญหา

และกอเงื่อนไขอันเปนเหตุใหเกิดความไมสงบและความแตกแยก...” 

นอกจากน้ีมูลนิธิพระดาบส (2553) ไดประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่เกี่ยวของกับ

เศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานแกพสกนิกรเน่ืองในวาระโอกาสตางๆ ยกตัวอยางเชน 

1)  พระราชดํารัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอานในพิธีเปดสัมมนาเร่ือง “การพัฒนา

สังคมในดานศีลธรรมและจิตใจ” ณ โรงแรมนารายณ  กรุงเทพมหานคร  วันเสารที่ 15 

ธันวาคม 2516 

 “...จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบเปนรากฐาน

สําคัญของชีวิต  ทั้งจิตใจทั้งความประพฤติดังน้ันใชจะเกิดมีขึ้นเองได  

หากแตจําตองฝกหัดอบรมและสนับสนุนสงเสริมกันอยางจริงจัง

สม่ําเสมอ  นับตั้งแตบุคคลเกิด  ดังที่มนุษยไมวาชาติใดภาษาใดไดเฝา

พยายามกระทําสืบตอกันมาทุกยุคทุกสมัย  ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถรักษาตัว

และมีความสุขความสําเร็จในการครองชีวิต  ทั้งใหสามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นไดดวยความผาสุกสงบ  ดังน้ันถึงแมเราจะอยูในทามกลางความ

เจริญรุดหนาแหงยุคปจจุบันอยางไร  เราก็ทอดทิ้งการศึกษาทางดาน

จิตใจและศีลธรรมจรรยาไปไมได  ตรงขามเราควรเอาใจใสส่ังสอนกัน

ใหหนักแนนทั่วถึง ย่ิงขึ้นเพื่อใหมีความคิด  ความเขาใจถูกตอง

สอดคลองกับสภาพการณแวดลอมทั้งหลายที่วิวัฒนาไปไมหยุดยั้ง...”   

2)  พระราชดํารัสพระราชทานแกผูบังคับบัญชา  อาจารย และนายทหาร  นักเรียน

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 57  ซึ่งเดินทางมาศึกษาภูมิประเทศทั่วๆ ไปทางภาคใตใน

โอกาสเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาบุหลัน  ทักษิณราชนิเวศน  วันอังคารที่ 28 

สิงหาคม 2522 

 “. . .ความซ่ือสัตย สุจ ริต น้ัน   ขอวิเคราะหศัพทว าความ

ตรงไปตรงมาตอส่ิงทั้งหมดนอยใหญ  สวนงานของราชการ  สวนงาน

ของตัวเองเปนสวนตัว  ทั้งหมดคือความซ่ือสัตยสุจริต  และคําวาสุจริต

น้ีก็มาจากคําวาการทองเที่ยวของจิตในทางที่ดีหรือคิดใหดี  คิดให
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สุจริต  ทั้งฉลาดดวยทั้งไมเบียดเบียนผูอื่นหรือการงานของตัว  ทั้งไม

เบียดเบียนสวนรวมดวย  จึงจะเปนผูสุจริต...”   

3)  พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ณ อาคารใหม  สวนอัมพร  วันพุธที่ 11 มีนาคม 2524 

“...รากฐานที่นับวาสําคัญ คือ รากฐานทางจิตใจ  อันไดแก  

ความหนักแนน มั่นคงในสุจริตธรรมอยางหน่ึง  ในความมุงมั่นที่จะ

ประกอบกิจการงานใหดีจนสําเร็จอีกอยางหน่ึง  เหตุใดจึงตองมีความ

สุจริตและความมุงมั่น  ก็เพราะความสุจริตน้ันยอมกีดกั้นบุคคลออก

จากความช่ัวและความเสื่อมเสียทั้งหมดได...”   

4) พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2526 

   “...คุณธรรม ที่ทุกคนควรจะตั้งไวประจําตัวประจําใจใหมั่น

เสมอประการหนึ่ง ก็คือ การรูจักคิด  พิจารณาใหจนกระจางชัดไมวา

จะพิจารณาเร่ืองราว ปญหา สถานการณ หรือแมบุคคลใดๆ ก็ตาม  

ก็พยายามพิจารณาดวยจิตใจที่มั่นคงเปนกลาง  ไมหว่ันไมสะเทือน

ดวยอคติ เพื่อจิตใจที่มั่นคงเปนกลางน้ัน  จักไดประคับประคอง

ความคิดความเห็นใหพุงตรงเขาสูสาระ คือ แกนและความสําคัญของ

เร่ือง ทั้งจับเหตุจับผลของเร่ืองน้ันๆ ซึ่งเกี่ยวเน่ืองถึงกันและกันเปน

กระบวนการไดทั้งหมด ทุกขั้นตอน ทําใหความรูความเห็นในเร่ืองที่

พิจารณากระจางแจมแจงและสามารถจําแนกแจกแจงประเด็นไดโดย

ถูกตองแมนยําวาส่ิงใดผิดส่ิงใดถูก ส่ิงใดดีส่ิงใดชั่ว ส่ิงใดควรทําไม

ควรทํา อยางไร เพียงใด การทําความรูความคิดใหแจงน้ีคือปญญาซ่ึง

มีอุปการะแกการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานเปนอันมาก เพราะเปนปจจัย

สรางสรรคความดีความเจริญทุกอยางไดอยางวิเศษสุด...”   

5)  พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบ่ีและปริญญาบัตรแกวาที่รอยตํารวจตรีที่

สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายรอยตํารวจประจําปการศึกษา 2528  ณ อาคารใหม  

สวนอัมพร  วันจันทรที่ 10 มีนาคม 2529 
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“...การทําความดีน้ัน  โดยมากเปนการเดินทวนกระแสความ

พอใจและความตองการของมนุษย  จึงทําไดยากและเห็นผลชา  แตก็

จําเปนตองทําเพราะหาไม ความชั่วซ่ึงทําไดงาย จะเขามาแทนที่ แลว

จะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว...”  

 6) พระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพในหนังสือวันเด็กปพุทธศักราช 

2531  พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2530 

“...ความซ่ือสัตยสุจริตเปนพื้นฐานของความดีทุกอยาง 

เด็กๆ จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดมีขึ้นในตนเอง  เพื่อจักไดเติบโตขึ้น

เปนคนดีมีประโยชนและมีชีวิตที่สะอาด  ที่เจริญมั่นคง...”   

2.7  ดัชนีชี้วัดทัศนคติหรือความเชื่อที่เกี่ยวของกับความซ่ือตรง 

 2.7.1 ดัชนีชี้วัดทัศนคติที่เกี่ยวของกับความซ่ือตรงของประเทศมาเลเซียป 2007 

(National  Integrity Perceptions Index of Malaysia, 2007)  

ดัชนีชี้วัดทัศนคติที่เกี่ยวของกับความซ่ือตรงของประเทศมาเลเซียจัดทําขึ้นเพื่อให

แนใจวาแผนการพัฒนาความซ่ือตรงตามแผน National Integrity Plan หรือNIP เปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ และความพยายามปรับปรุงและสานตอแผนการพัฒนาความซ่ือตรง สถาบัน

พัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติ (Malaysian Institute of integrity: IIM) จึงไดทําการพัฒนา 

National Integrity Perception Index ของตนเองขึ้นมา เน่ืองจากในอดีต สถาบันพัฒนาความ

ซื่อตรงแหงชาติไดนําตัวชี้วัดจากหลายประเทศมาทําการวัด ซึ่งตัวชี้วัดบางตัวก็ไมเหมาะสมกับ

บริบทของประเทศมาเลเซียเอง 

ทั้งน้ี ดัชนีชี้วัดทัศนคติที่เกี่ยวของกับความซ่ือตรงของประเทศมาเลเซีย (National 

Integrity Perception Index) ถูกพัฒนาโดย สถาบันพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติมาเลเซีย  

เพื่อใชวัดระดับความซ่ือตรงของประเทศมาเลเซียทั้งดานส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และสังคม 

ประกอบดวย 6 ตัวชี้วัดยอย ดังน้ี 

1)  ดัชนีทัศนคติที่มีตอการคอรรัปชั่นของมาเลเซีย 

2)  ดัชนีทัศนคติที่มีตอคุณภาพของการบริการสาธารณะ 

3)  ดัชนีทัศนคติที่มีตอการบริหารธุรกิจตามหลักจริยธรรมและความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
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4)  ดัชนีทัศนคติที่มีตอความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและสังคม  

5) ดัชนีทัศนคติที่มีตอคุณภาพชีวิตและสภาพความเปนอยูที่ดีของสังคม 

6) ดัชนีทัศนคติที่มีตอความมีมารยาทและความเอื้อเฟอเผื่อแผที่พึงมขีอง

มาเลเซีย 

ตัวชี้วัดยอยจะถูกคํานวณโดยใชขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม จัดทําโดยสํานักงาน

สถิติแหงชาติมาเลเซีย และถูกตรวจสอบโดย IIM กอนที่จะมีการคํานวณหาคาดัชนีโดย คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตรเชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา (UiTM) 

ซึ่งทางสถาบันความซ่ือตรงแหงชาติมาเลเซียไดศึกษาและพัฒนาดัชนีโดยการสราง

เคร่ืองมือจากองคประกอบของดัชนีทั้ง 6 กลุม และมีการทําการประชุมกลุมหลายคร้ังโดย

เชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ ทั้งภาควิชาการ พนักงานสถาบันตาง ๆ และหนวยงาน

ของรัฐ ตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของมารวมกันคิด 

การเก็บขอมูลมีทั้งการใชการสัมภาษณแบบตัวตอตัว จากผูแทนครัวเรือน และมี

กลุมขาราชการพลเรือน โดยแตละหนวยงานเก็บรวบรวมเพียง 30 ตัวอยาง ทั้งน้ี รอยละ 20 

เปนผูแทนจากกลุมวิชาชีพ ขณะที่รอยละ 80 เปนกลุมสนับสนุน สวนแบบสอบถามสําหรับ

กลุมเศรษฐกิจใชในการสัมภาษณเจาหนาที่อาวุโส 

ดัชนีทัศนคติที่มีตอการคอรรัปชั่นของมาเลเซีย มีองคประกอบ 2 ประเด็น 

 1) ความเขาใจเร่ืองการทุจริต เชน การอางวาเปนความผิด การใชอํานาจ 

มิชอบ ธนกิจการเมือง และการใหเงินตอบแทน 

 2) ความเชื่อเกี่ยวกับการทุจริต เชน คําจํากัดความของการทุจริต ความ

พอเพียงและการปรับใชกฎหมาย ระดับของการทุจริตและการทุจริตในทางการเมือง 

 ผูที่ตอบคําถามเหลาน้ีคือคน 3 กลุม คือ ประชาชนที่จําแนกตามครัวเรือน 

ขาราชการและภาคธุรกิจ 

 ผลการวัด พบวา มีระดับ 6.76 ซึ่งจัดวาดี เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการวัดของ

องคกร ความโปรงใสนานาชาติ เมื่อป 2550 ซึ่งมาเลเซียได 5.1 อยูอันดับ 43 จาก 179 

ประเทศ นอกจากน้ี ประชาชนรอยละ 53.9 ตอบวาการทุจริตในประเทศอยูระดับสูง 

 ทั้งน้ี ขาราชการ ใหความเห็นสําคัญกับการทุจริตวา มีการทุจริต รอยละ 54.5  

สวนภาคธุรกิจรอยละ 57.5 เชื่อวามีการทุจริต ขณะท่ีประชาชนทั่วไป รอยละ 49.8 เชื่อวา 

มีการทุจริต 
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 แตอยางไรก็ตาม ประชากรรอยละ 58.2 เห็นวา มาตรการปองกันการทุจริต 

ประสิทธิผล แตควรสรางความเขาใจ เร่ืองการทุจริตในหมูขาราชการ 

 นอกจากน้ี สังคมมาเลเซียยังไมชัดเจนวาการเขาไปเกี่ยวของกับการใหคนใน

ครอบครัวไดรับประโยชน  เชน สัญญาจางตางๆ เปนการทุจริต เพราะรอยละ 29 เห็นวา 

ไมเปนการทุจริต แตรอยละ 36.5 เห็นวาการแตงตั้งคนในครอบครัวในตําแหนงที่วางลงไม

เปนการทุจริต   รอยละ 52.5 ตอบวา การทุจริตในภาคการเมืองควบคุมไมได 

 นอกจากน้ี ความเขาใจเร่ืองการทุจริตของคนที่อยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ต่ํากวากลุมอื่น รอยละ 60.5 ของผูตอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เห็นวาการใชเงิน 

ของทางการเพื่อประโยชนสวนตัวเปนการทุจริต แสดงวาอีกรอยละ 39.5 เห็นวาไมเปนไร  

ขณะที่ขาราชการทั่วไปเห็นวาเปนการทุจริตที่ระดับ 70.7 แตระดับ 6.76 โดยภาพรวมเห็นวา

ต่ํา 

 ปจจัยที่มีผลตอดัชนีน้ี คือ การสอบสวนในเร่ืองการกระทําการทุจริต ระดับของการ

เปดเผยและความโปรงใสของรัฐบาล ความหวงกังวลในสังคมในประเด็นการทุจริต ที่กรณีการ

ทุจริตตางๆ ปรากฏในหนังสือพิมพ ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของการรองเรียน การตรวจสอบ 

การจับกุม ซึ่งทําใหสังคมมีความตระหนักในเร่ืองการทุจริตและใชอํานาจมิชอบ 

 ดัชนีทัศนคติที่มีตอคุณภาพของการบริการสาธารณะ ดัชนีน้ีมีองคประกอบ  

2 ประการ คือ 

1)  คุณภาพของการบริการสาธารณะ เชน การตรวจเวลา ระดับความรูทัศนคติ 

ความสะดวกในการรับบริการ เวลารอคอย และการปกปองเปนความลับ  

 2)  ความเชื่อของขาราชการเกี่ยวกับที่ทํางานของตน  

 ผลการศึกษาพบวา คะแนนรวมอยูประมาน 6.6 ผูตอบจากครัวเรือนตางๆ รอยละ 

35.7 รูสึกวาเวลาการบริการไมเปนไปตามที่ตกลง ขณะท่ีรอยละ 44.1 และรอยละ 41.1  

ของภาคธุรกิจและภาคราชการรูสึกเชนน้ี  

 จากการศึกษาของสถาบันความซื่อตรงแหงชาติมาเลเซีย พบวา ปจจัยที่มีผลตอ

คุณภาพการบริการ คือ การเพิ่มคาตอบแทนใหขาราชการ ทําใหประชาชนคาดหวังส่ิงที่ดี

กวาเดิม การมีองคการพัฒนาเอกชนที่คอยใหขอมูลตอสาธารณชนเรื่องพฤติกรรมที่ 

ไมพึงประสงคในการใหบริการ การเปดเผยขอมูลของสํานักงานตรวจการแผนดิน บทบาทของ

ส่ือมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ อิเล็กทรอนิกส  ที่ใหขอมูลเร่ืองการกระทําผิด ทําใหเกิดความเชื่อ 
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ในทางที่เปนลบตอคุณภาพการใหบริการ ตลอดจนการบริการที่ไมดีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการใหบริการพื้นฐาน เชน การจัดการขยะ การระบายนํ้า ตัดหญา ตลอดจนการ

ตอบสนองความตองการของประชาชน  

 ดัชนีทัศนคติที่มีตอการบริหารธุรกิจตามหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรดัชนีน้ีมีองคประกอบ 2 ประการคือ 

 1)  ความเชื่อของผูบริโภค ตอการกระทําที่มีจริยธรรมของภาคธุรกิจ และความ

รับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ 

 2)  ความเชื่อขององคกรธุรกิจ ตอการกระทําที่มีจริยธรรมของภาคธุรกิจ และความ

รับผิดชอบทางสังคมของบริษัทที่เปนที่ยอมรับ  

 ผลการศึกษาพบวา คาดัชนีอยูที่ 6.9 ทั้งน้ีรอยละ 70.8 ของผูบริโภคพอใจกับการ

ขาดการเอาใจใสของธุรกิจ ซึ่งเปนประเด็นที่ไมนาพอใจ และรอยละ 70.2 พอใจกับคุณภาพ

การใหบริการของภาคธุรกิจ นอกจากน้ีระดับความรับผิดชอบตอสังคมยังต่ําอยู  

 ปจจัยที่มีผลตอดัชนี คือ บทบาทขององคกรที่มีความกาวหนาในการประสานกับรัฐ

และมีบริบทที่รับวามีประมวลจริยธรรมและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ และมีความเขาใจในการ

รับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการมีโครงการที่เสริมสรางความซื่อตรงมากข้ึน เชน โครงการที่

สภาหอการคามาเลเซียดําเนินการรวมกับ สถาบันความซ่ือตรงแหงชาติมาเลเซีย ในการจัด

สัมมนาแกภาคธุรกิจ 

ดัชนีทัศนคติที่มีตอความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและสังคม มีองคประกอบ

สําคัญ 2 ประการ คือ 

 1)  ความเชื่อตอความเขมแข็งของครอบครัว เชน การใชเวลารวมกันของผูนํา

ครอบครัวและสมาชิก การแสดงความรักตอกัน การส่ือสารกันระหวางครอบครัว วินัยใน

ครอบครัว  

 2)  ความเชื่อในเร่ืองของเพื่อนบาน  

 ผลการศึกษาพบวา คาดัชนีอยูที่ 7.38 และความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว

และชุมชนยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ ซึ่งรอยละ 79.2 ของผูใหขอมูลตอบวา พวกเขามีเวลา

เพียงพอแกครอบครัว ซึ่งในกรณีการแสดงออกซ่ึงความรักในครอบครัวน้ัน รอยละ 83.3  

เชื่อวาความรักระหวางคนในครอบครัวมีความเขมแข็ง 
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 นอกจากนี้ ในกรณีสังคมเพื่อนบาน รอยละ 59.3 ตอบวา สังคมเพื่อนบาน

ปลอดภัย รอยละ 62.8 เห็นวาไมมีปญหาอะไร และรอยละ 61.9 เห็นวาองคกรของ

อาสาสมัครมีความกระตือรือรนในชุมชนละแวกบาน 

 ในกรณีปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชุมชน คือ รอยละ 76.9  

เห็นวาในสังคมมีมิตรภาพอันดีตอกัน 

 ดัชนีทัศนคติที่มีตอคุณภาพชีวิตและสภาพความเปนอยูที่ดีของสังคม  ดัชนีน้ี 

มาจากคําถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่รวมเร่ืองส่ิงอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค  

การคมนาคม การสื่อสาร ระบบการระบายนํ้าเสีย การบริการจัดเก็บขยะ และอิสรภาพในการ

นับถือศาสนา เปนตน 

 ผลที่ไดรับ คือ คาดัชนีอยูที่ 7.41 และดัชนีน้ีแสดงถึงความพอใจของสังคมตอ

ประเด็นของชีวิตและคุณภาพชีวิต ซึ่งรอยละ 68.9 ตอบวาพอใจกับการบริการคมนาคม และ 

72.8 พอใจกับการบริการพื้นฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดให รอยละ 72.5 พอใจใน

สถานะทางการเงินของครอบครัว และรอยละ 77.7 พอใจกับมาตรฐานความเปนอยูของ

ครอบครัว 

 ทั้งน้ีปจจัยที่มีผลตอดัชนีน้ี คือ ความพยายามของรัฐในการดูแลประเด็นสังคมและ

ส่ิงจําเปนพื้นฐานที่ทําใหประชาชนชอบ/พอใจ ดังน้ันสังคมทั่วไปมีความเชื่อที่ดีขึ้น 

  ดัชนีทัศนคติที่มีตอความมีมารยาทและความเอื้อเฟอเผื่อแผที่พึงมีของมาเลเซีย 

ดัชนีน้ีไมมีคําถามเฉพาะ แตคําถามเร่ืองน้ีรวมอยูในดัชนีความเช่ือเร่ืองคุณภาพการใหบริการ

สาธารณะและอื่นๆ  ผลพบวา คาดัชนีอยูที่ 7.07 และความสัมพันธที่เปนนํ้าหน่ึงใจเดียว

ระหวางเพื่อนรวมช้ันเรียน พบวา รอยละ 72.8 เชื่อวามี  ปจจัยที่มีผลตอดัชนีน้ี คือ การ

รณรงคดานน้ีที่รัฐบาลพยายามอยู โครงการศึกษาของรัฐบาลและประชาชน และหลักสูตรใน

โรงเรียน ตลอดจนบทบาทของส่ือมวลชนในการสงเสริมดานน้ี 
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ตาราง 2.1  ผลการศึกษาเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดยอย ทั้ง 6 ดชันีชี้วัด 

เพื่อวัดระดบัทัศนคติที่เกี่ยวของกับความซ่ือตรงของประเทศมาเลเซีย (ป 2007) 

ดัชน ี
คาดัชนี 

ป 2007 

ดัชนีทัศนคติที่มีตอการคอรรัปชั่นของมาเลเซีย 6.76 

ดัชนีทัศนคติที่มีตอประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะของมาเลเซีย 6.60 

ดัชนีทัศนคติที่มีตอการบริหารธุรกิจตามหลักจริยธรรมและความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกรของมาเลเซีย 
6.90 

ดัชนีทัศนคติที่มีตอความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและสังคม 

ของมาเลเซีย 
7.38 

ดัชนีทัศนคติที่มีตอคุณภาพชีวิตและสภาพความเปนอยูที่ดขีองสังคม 

ของมาเลเซีย 
7.41 

ดัชนีทัศนคติที่มีตออธัยาศัยที่พึงมีของมาเลเซีย 7.07 

ดัชนีชี้วัดระดับทัศนคตทิี่มีตอความซ่ือตรงระดับชาติ 6.97 

ที่มา :  สถาบันพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติมาเลเซีย, 2007 

ขอสรุป 

1) ถึงแมวาคาดัชนีทัศนคติที่มีตอการคอรรัปชั่นของมาเลเซียป 2007 (6.76) จะ

อยูในระดับที่ถือวาดี โดยยึดทัศนคติของประชากรมาเลเซียเองเปนหลัก เมื่อเปรียบเทียบกับ

คาดัชนีทัศนคติที่มีตอการคอรรัปชั่นของมาเลเซียป 2007 (5.10) ซึ่งยึดทัศนคติของนัก

ธุรกิจและพอคาตางชาติ พบวาสถานการณถูกคาดหวังใหเพิ่มมากขึ้นในป 2008 และเพิ่มขึ้น

เร่ือยๆ การคาดการณน้ีอยูในนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีความโปรงใสและ

การพัฒนาใหดีขึ้น รวมไปถึงการประกาศใหมีการเปล่ียนองคกรตอตานคอรรัปชั่นเปนองคกร

อิสระในสถานะของคณะกรรมการ การพัฒนาน้ีจะเพิ่มความม่ันใจและเปลี่ยนทัศนคติดานลบ

ที่หลงเหลืออยูบางสวน 

2)  โดยทั่วไป ประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะในประเทศน้ีอยูในเกณฑดี 

ถึงแมวาคาดัชนีทัศนคติที่มีตอประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะ (6.60) มีคาต่ําสุดใน 
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6 ดัชนี แตมีการถกเถียงกันมากเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของ

การบริการของเจาหนาที่ทองถิ่น การพัฒนาตองดําเนินการอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะอยางย่ิงใน

เร่ืองของเวลาในการรอรับบริการ การตัดสินใจของผูใหบริการสาธารณะในเร่ืองเวลาและการ

ใหบริการสําหรับประชาชนในประเทศ 

2.7.2 แนวคิดเรื่องดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวของกับความซ่ือตรงโดยนักวิชาการชาวไทย  

นอกจากการศึกษาเร่ืองดัชนีชี้ วัดทรรศนะของประเทศมาเลเซียแลว ยังมี

นักวิชาการของไทยที่ศึกษาถึงเร่ืองตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับความซ่ือตรงไดแก นงลักษณ วิรัชชัย 

รุงนภา ภิรมยสมบัติ และศจีมาจ ณ วิเชียร (2550) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การวิจัยและ

พัฒนาตัวบงชี้คุณธรรมจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาตัวบงชี้คุณธรรม

จริยธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทยและตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นในดานความ

เที่ยง (Reliability) ความตรง (Validity) ความเปนไปได (Feasibility) ความเปนประโยชน 

(Utility) ความเหมาะสม (Appropriateness) และความเชื่อถือได (Credibility) 2) วิเคราะห

ความไว (Sensitivity) และความไมแนนอน (Uncertainty) ของตัวบงช้ีคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อใชแหลงขอมูล และวิธีการรวมคะแนนตัวบงชี้ที่แตกตางกันและ 3) เพื่อสํารวจสภาพ

คุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในสังคมไทยตามตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น 

วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การกําหนดวัตถุประสงคของ

การพัฒนาตัวบงชี้คุณธรรมจริยธรรม 2) การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ วิเคราะหจัดแยก

หมวดหมูมาวิเคราะหเปนกรอบตัวบงชี้คุณธรรมจริยธรรมทั้งตัวบงชี้หลัก และตัวบงชี้ยอย 

3) การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 4) การสุมตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมูล  

ผลการศึกษาเมื่อพิจารณาคะแนนและลําดับคุณธรรม จริยธรรมแตละดานของกลุม

ตัวอยางจําแนกตามเพศ พบวาระดับคะแนนคุณธรรมจริยธรรม ของเพศหญิงสูงกวาเพศชาย 

เมื่อจําแนกตามอายุพบวากลุมตัวอยางที่มีอายุสูงกวา 60 ป มีคะแนนรวมคุณธรรมจริยธรรม

สูงสุด เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษากลุมตัวอยางที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับ

คะแนนคุณธรรมจริยธรรมสูงสุด เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวาครู อาจารยมีระดับคะแนน

คุณธรรมจริยธรรมสูงสุด เมื่อจําแนกตามภูมิลําเนา (จังหวัด) พบวาจังหวัดลําพูนมีคะแนน

คุณธรรมจริยธรรมสูงสุด เมื่อจําแนกตามภูมิลําเนา (ภาค) พบวากลุมตัวอยางภาคกลางมี

คะแนนคุณธรรมจริยธรรมรวมสูงสุด นอกจากน้ียังสามารถจัดลําดับคุณธรรมที่สําคัญตาม

กลุม/อาชีพ ดังน้ี  
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สามารถจําแนกคุณธรรมอันดับหน่ึง และคุณธรรมอันดับสองจําแนกตามอาชีพได

ดังตอไปน้ี 1) อาชีพกรรมกร/ลูกจาง ไดแก อดทน และขยันหมั่นเพียร  2) อาชีพครูอาจารย 

ไดแก รับผิดชอบ และสติสัมปชัญญะ 3) อาชีพทนาย/ผูพิพากษา ไดแก ยุติธรรม และ

ซื่อสัตยสุจริต 4) อาชีพนักการเมือง ไดแก ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ 5) อาชีพทหาร/

ตํารวจ ไดแก วินัย และอดทน 6) อาชีพนักธุรกิจ/พอคา แมคา ไดแก ขยันหมั่นเพียร และ

ซื่อสัตยสุจริต 7) อาชีพนักบัญชี ไดแก ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ 8) อาชีพนักเรียน/

นักศึกษา ไดแก ขยันหมั่นเพียรและกตัญูกตเวที 9) อาชีพพระสงฆ/ผูนําศาสนา ไดแก วินัย 

และเปนกัลยาณมิตร 10) อาชีพนักวิจัย ไดแก มุงผลสัมฤทธิ์ฯ และวินัย 11) อาชีพ

ส่ือมวลชน ไดแกมุงผลสัมฤทธิ์ฯ และรับผิดชอบ 12) อาชีพแพทย/พยาบาล ไดแก 

สติสัมปชัญญะ และรับผิดชอบ 13) อาชีพวิศวกร/สถาปนิก ไดแก มุงผลสัมฤทธิ์ฯ และ

รับผิดชอบ 

สวนนงลักษณ วิรัชชัย และรุงนภา ตั้งจิตรเจริญกุล (2550) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง 

การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา

ระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยรายไตรมาสตามตัวบงชี้คุณธรรมจริยธรรม 2) ศึกษา

พัฒนาการและแนวโนมการเปล่ียนแปลงระยะยาวของระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย

ตามตัวบงชี้คุณธรรมจริยธรรม 3) ศึกษาบทบาทในการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมของคน

ไทย การวิจัยคร้ังน้ีกําหนดขอบเขตของตัวบงชี้คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝาระวัง 7 ตัวบงชี้ 

ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต ความมีสติสัมปชัญญะ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความ

ขยันหมั่นเพยีร ความมีวินัย และความอดทน 

การวิจัยในคร้ังน้ี ศึกษาตัวบงชี้คุณธรรม จริยธรรมท่ีคัดสรรเฉพาะบางตัวบงชี้ที่

สําคัญและแนวทางในการดําเนินการวัดตัวบงชี้คุณธรรม จริยธรรมรายไตรมาสสําหรับ

การศึกษา ติดตามพัฒนาการและแนวโนมคุณธรรม จริยธรรม โดยพิจารณาจากผลการ

วิเคราะหตัวบงชี้คุณธรรม จริยธรรมที่มีความสําคัญในสังคมไทยจําแนกตามกลุมวิชาชีพ/

อาชีพ พบวาตัวบงชี้คูณธรรมจริยธรรม 5 อันดับแรกที่ควรมีในทุกกลุมวิชาชีพ/อาชีพ 

ประกอบดวย 1) ความซื่อสัตย 2) ความรับผิดชอบ 3) ความมีสติสัมปชัญญะ 4) ความ

ขยันหมั่นเพียร 5) ความมีวินัย ดังน้ันตัวบงชี้คุณธรรมจริยธรรมทั้ง 5 ตัวน้ีจึงเปนตัวบงชี้

คุณธรรมจริยธรรมที่จําเปนเรงดวนสําหรับการเฝาระวังระดับคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มอีกสอง

ตัว คือ 1) ความยุติธรรม และ 2) ความอดทน โดยตัวแปรตนที่สําคัญในการศึกษาวิจัยใน

คร้ังน้ี และตัวแปรบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ไดแกระดับการศึกษา อายุ เพศ 

และสถานภาพ ดังน้ันโมเดลในการวิจัยแสดงไดดังภาพ 2.1 
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ภาพ 2.2  โมเดลตัวบงชี้คุณธรรม จริยธรรมที่ควรเฝาระวังในสังคมไทย 

  ผลการศึกษาพบวาระดับการศึกษาสงผลตอตัวบงชี้คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝาระวัง

ใหสังคมไทย โดยกลุมเส่ียงที่ควรเรงรัดพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝาระวัง ไดแกกลุม

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา กลุมกรรมกร/ผูใชแรงงาน/ลูกจาง กลุมเกษตรกร และกลุมคน

วางงาน และบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับบุคคลไดแก การอบรมส่ังสอนจาก

พอแม การอบรมส่ังสอนจากโรงเรียน การเลียนแบบบุคคลสําคัญที่มีคุณธรรม ระดับ

ครอบครัว ไดแกการชักชวนใหสมาชิกในครอบครัวทําความดีเพิ่มขึ้น การเอาใจใสดูแลการ

กระทําของสมาชิกในครอบครัว และการตักเตือนสมาชิกในครอบครัวทําในส่ิงที่ถูกตอง ระดับ

สังคม ไดแกการจัดประชุมสมาชิกชมรมในดานคุณธรรมจริยธรรม การเปนกรรมการ/ผู

ดําเนินงานจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และการจัดรายการคุณธรรมจริยธรรมทางโทรทัศน 

ดังน้ันทางรัฐบาลจึงควรสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทั้งในระดับบุคคล ระดับ

ครอบครัว และระดับสังคมผานบทบาทดังกลาว  

  

ตัวบงช้ีคุณธรรม  

จริยธรรมที่ควรเฝาระวัง 

ตัวแปรบทบาทในการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

เพศ 

สถานภาพ 

ระดับ

อายุ 

ชวงเวลา 5 ครั้ง 

ความซื่อสัตยสุจริต 

ความขยันหม่ันเพียร 

ความมีสติสัมปชัญญะ 

ความรับผิดชอบ 

ความยุติธรรม 

ความมีวินัย 

ความอดทน 
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2.8 แผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติมาเลเซีย (Malaysia National Integrity Plan) 

2.8.1  ความเปนมาของ National Integrity Plan หรือ NIP   

   เกิดจากความตองการพัฒนาประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่พัฒนาอยาง

สมบูรณในป ค.ศ.2020 ใหเปนประเทศที่มีศักยภาพเขมแข็ง และมีเกียรติยศศักดิ์ศรี ซึ่งไม

สามารถทําไดแตเพียงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางเทคโนโลยีเทาน้ัน แต

จําเปนตองพัฒนาดานสังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญาและจิตวิญญาณดวย   เพื่อบรรลุเปาหมาย

น้ี จําตองยกระดับคุณธรรมและความซื่อตรง (ethics and integrity) เพราะเปนสวนหน่ึงที่

มีความสําคัญของสังคม เปนคุณคาและแบบแผน (values and norms)ที่จะสรางความย่ังยืน

และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน   

  The Prime Minister’s Directive No.1 of 1998 ซึ่งมีเปาหมายในการ

ส ง เส ริม  “ความซื่ อตรง” (Integrity) ในการบริหารงานของรัฐบาล  (Government 

Administration) มีการตั้ง ”คณะกรรมาธิการวาดวยความซ่ือตรง” (The Integrity 

Management Committee) ในทุกกระทรวง ทุกหนวยงานของรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลกลาง 

แตขาดกลไกดึงภาคสวนอื่นๆ เขารวม  ดังน้ัน รัฐบาลจึงกําหนด “แผนพัฒนาความซ่ือตรง

แหงชาติ” (The National Integrity Plan/NIP) เพื่อเปนแผนแมบท (Master Plan) ใหทุก

ภาคสวน ทั้งภาคเอกชน พรรคการเมือง องคกรพัฒนาเอกชน กลุมศาสนา ส่ือมวลชน  ผูหญิง 

เยาวชนและนักเรียน  ไดเขามารวมในการสรางความซื่อตรง        

    NIP กําหนดขึ้นโดยยึดเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ ปรัชญาและ

หลักการของ Rukun Negara เปนเหมือน The Aspirations of Vision 2020 โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อกอตั้งคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม โดยพลเมืองตองเครงครัดในหลัก

ศาสนาและคุณคาทางจิตใจ และกระตุนใหเกิดมาตรฐานจริยธรรมที่สูงขึ้น  

  NIP พัฒนาขึ้นจากความปรารถนาของประชาชนและของชาติ เกิดเปนรูปแบบ

ของมาเลเซียเอง (own mould) ประกอบไปดวยคนทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา เปนผูมีสวนไดเสีย  

แผนงานน้ี ไดเปดใหเสนอมุมมองและขอเสนอแนะในการสัมมนาตางๆ รวมไปถึงผูแทนจาก

ภาคสวนตางๆของสังคม ดังน้ัน NIP จึงสะทอนความหวังและความปรารถนาทั้งของผูนํา

ประเทศและประชาชนทั่วไป 
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 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ NIP ตองแยกแยะกลุมเปาหมายและความ

เรงดวน โดยกําหนดเปน Target 2008 เปนเปาหมายเรงดวน 5 ประการ ในชวง 5 ปแรก 

(ค.ศ.2004-2008) คือ   

1)  ลดคอรัปชัน่ การกระทําผิดและการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ  

2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะและการปฏิบัติงานในระบบ
ราชการ 

3) สงเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของภาคธุรกิจเอกชน 

4) สรางความเขมแข็งสถาบันครอบครัว   
5) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของประชาชน 

 กลยุทธ คือ ดึงทุกภาคสวนของสังคมเขามาสนับสนุนและรวมในเจตนารมณ

ของ NIP โดยการประสานงานและใหความรวมมือกันในการดําเนินโครงการตางๆ ดวย   

 ในการนี้  ไดกําหนดใหมีการตรวจสอบประจําปและการประเมินผลซึ่ง

เหมาะสมกับสังคมมาเลเซีย และสอดคลองกับมาตรฐานของนานาชาติ มี 2 วิธีการสําหรับ

ประเมินประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตรและโครงการตางๆ ดังน้ี (1) วิธีการแรก  การ

ประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ มี 3 วิธี ไดแก การจัดทํารายงานของผูมีสวนเกี่ยวของเสนอใน 

Convention of Integrity ระดับภาคและประเทศ ผลประเมินจากแบบสอบถาม และผลสํารวจ

เกี่ยวกับคุณธรรมและความซื่อตรงจากทุกภาคสวน และทุกระดับของประเทศ     

  การพัฒนาสงเสริมความซ่ือตรงตองเปดใหมีสวนรวมตั้งแตระดับรากหญาขึ้น

ไปถึงระดับสูงของสังคม ประกอบดวยภาคสวนตางๆ ทั้งครอบครัว ชุมชน  ภาคประชาสังคม 

(รวมไปถึงองคกรพัฒนาเอกชน) กลุมศาสนา  กลุมวัฒนธรรมทางสังคม (การศึกษา สุขภาพ 

การกีฬาและนันทนาการ ส่ือมวลชน ศิลปะ วรรณกรรมและมรดกชาติ) เศรษฐกิจ การเมือง

และการบริหาร)   

  มีการจัดตั้ง The Integrity Institute of Malaysia (IIM) เพื่อทําหนาที่ในการ

สงเสริมและประสานงานในการบังคับใช NIP ของทุกภาคสวนของสังคม  

  ความมุงม่ัน (Commitment) ของรัฐบาลแสดงออกโดยการกําหนดนโยบาย

พัฒนาประเทศ อันเปนนโยบายของชาติที่ประกอบดวยฝายการเมือง ฝายปกครอง/ขาราชการ 

ภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม ซึ่งจะบรรลุผลสําเร็จได ตองไดรับการสนับสนุนอยางแข็งขัน

จากภาคเอกชนและภาคสวนอื่นๆ ของสังคม   
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  มีการประกาศใช Three Long Term Perspective Plans คือ The New 

Economic Policy (1971-1990) The National Development Policy (1991-2000) และ 

The Vision Development Policy (2001-2010) ซึ่งทั้งหมดมีหลักการตามรัฐธรรมนูญ, 

Rukun Negara และ Vision 2020 

 2.8.2  การสงเสริมคุณธรรมและความซื่อตรงในภาครัฐ   

   เร่ิมดําเนินการในภาครัฐ เพราะเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการบริหารจัดการ 

การปกครอง  การใหบริการและการพัฒนาประเทศ  ซึ่งการมีคุณธรรมและความซื่อตรงจะ

สงผลกระทบตอภาคสวนอื่นๆ การผนึกกําลัง การพัฒนาปรับปรุงภายในและการใหคุณคาแก

คุณธรรม การไมมีคอรัปชั่น และการใชอํานาจโดยมิชอบสามารถทําไดอยางเขมแข็งและ

ตอเน่ือง  

  รัฐบาลกําหนดโครงการจํานวนมากเพื่อสงเสริมการใหคุณคาแกคุณธรรม

และความซื่อตรงในการใหบริการสาธารณะ ตั้งแตศตวรรษ 1980 มุงเนนหลักการ “Clean, 

Efficient and Trustworthy”  “Integrity of Islamic Values”  “Excellent Work Culture”  

“Code of Work Ethics”  “Client’s Charter”  และ “ISO 9000”  

  รัฐบาลออกกฎหมาย (ผานรัฐสภา) ไดแก พระราชบัญญัติปองกันการ

คอรัปชั่น ค.ศ.1961(โดยยกเลิกพระราชกฤษฎีกาวาดวยการปองกันการคอรัปชั่น ค.ศ.

1950) จัดตั้ง The Anti-Corruption Agency ในป ค.ศ.1967 ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติม

กฎหมาย เมื่อป ค.ศ.1971 และไดประกาศใชกฎหมายใหม คือ พระราชบัญญัติวาดวยการ

ปองกันคอรัปชั่น ค.ศ.1997 ซึ่ง The Anti-Corruption Agency ไดทําหนาที่สําคัญในการ

ปราบปรามคอรัปชั่น รักษาความซ่ือตรงในการบริหารราชการแผนดิน  และเสริมสรางความ

ตระหนักในปญหาคอรัปชั่นและการใชอํานาจโดยมิชอบ  

  รัฐบาลจัดตั้ง The Public Complaints Bureau (PCB) เพื่อรับเร่ืองรองเรียน 

รองทุกขเกี่ยวกับการทุจริตและการใชอํานาจโดยมิชอบในการใหบริการสาธารณะ  

 จัดตั้ง The Auditor General’s Department เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ

งบประมาณและการใชจายภาครัฐ  

 จัดตั้ง The Malaysian Administrative, Modernisation and Management 

Planning Units (MAMPU) เพื่อเสนอแนะการเปล่ียนแปลงปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ

ใหทันสมัย มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ 
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 จัดตั้ง The Special Cabinet on Government Management Integrity เพื่อ

รับผิดชอบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับความซ่ือตรงของรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน

ประธาน 

 จัดตั้ง The Integrity Management Committee ในสวนกลาง มลรัฐ และระดับ

ตําบล มีความจําเปนตองสรางความซื่อตรงในทุกระดับชั้น โดยกลไกภาครัฐ จากระดับบนลงสู

ระดับลางคือรากหญา โดยทําหนาที่ในการเสนอรายงานเพื่อสรางความเขมแข็งในการสงเสริม

ความซื่อตรงในระบบบริหารงานภาครัฐ  

 รัฐบาลกําหนด Core Values เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติของเจาหนาที่และ

หนวยงานภาครัฐ คือ honesty, trustworthiness, wisdom, fairness, transparency, and 

gratitude นอกจากนี้ มี Secondary Values เชน การพัฒนาจากขางลางซึ่งทําใหเกิดความ

เหมาะสมและเกี่ยวของกับหนวยงานปฏิบัติโดยตรง   

 รับผิดชอบ Core Values และ Secondary Values โดย The Integrity 

Management Committee ภายใตขอบเขต 8 ประการ ไดแก Legislations, System and Work 

Procedure, Noble Values and Ethics, Recognition, Internal Control, investigative, 

Punitive Action and Rehabilitation 

 Code of Ethics for Judges (1994) และ Code of Ethics for Members of 

the Administration (1997)  

 2.8.3  การสงเสริมคุณธรรมและความซื่อตรงในภาคเอกชน 

 การใหของขวัญ และเจาหนาที่รัฐรับของขวัญตาม The Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) Anti-Bribery Convention ซึ่งมี 35 

ประเทศใหสัตยาบัน ในค.ศ.1999 เพื่อควบคุมและปองกันการใหสินบนของบริษัทขามชาติ

และสงเสริมความซ่ือตรง ทําใหใหการใหสินบนเปนการกระทําผิดกฎหมาย  

  จัดตั้ง The Malaysian Companies Commission and the Securities 

Commission เพื่อสงเสริมความซ่ือตรงและเจริญย่ังยืนของเศรษฐกิจ  

จัดตั้ง A High Level Finance Committee ค.ศ.1998 

 มี Code on Corporate governance “The Malaysian Code on Corporate 

Governance (MCCG) ค.ศ.2000  
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  มี The Malaysian Securities Exchange Berhad (MSEB)   

 ในภาคธุรกิจการเงิน มี Central Bank of Malaysia ออก A Master Plan for A 

Secure Future 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาภายในและการบริโภค ประกาศใช Rukuniaga 

Malaysia–A Set of business ethics ป ค.ศ.2000 มีหลัก 6 ประการในการทําธุรกิจ คือ 

ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอลูกคา ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม การเคารพ

ความเปนมนุษย ความเปนธรรมตอลูกคา และการทบทวนตรวจสอบความสําเร็จในการทํา

ธุรกิจ   

2.8.4 การสงเสริมคุณธรรมและความซื่อตรงในภาคสวนอื่นๆ  

 องคกรวิชาชีพ และองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ มีประมวลจริยธรรมวิชาชีพเพื่อ

สงเสริมคุณธรรมและความซื่อตรงในหนาที่และความรับผิดชอบของตน   

 กลาวโดยสรุป ทุกภาคสวนของสังคมมาเลเซียตางมีกฎเกณฑ กลไก มาตรการ

สงเสริมคุณธรรมและความซื่อตรง แตยังขาดแนวทางเพื่อทําใหทุกภาคสวนเดินไปสูจุดหมาย

รวมกัน  ดังน้ัน จําเปนตองจัดตั้งกลไกการสรางความเขาใจทุกภาคสวน และเพื่อการ

ประสานงานในการขับเคล่ือนสงเสริมความซื่อตรง จึงมีการจัดทํา The National Integrity 

Plan (NIP) และไดจัดตั้ง The Integrity Institute of Malaysia (IIM) เพื่อใหเปนกลไก

การสงเสริมและประสานการบังคับใช NIP   

 NIP และ IIM ทําใหจินตนาการของชาวมาเลเซียแจมชัดขึ้น และทําใหเกิดผล

สําเร็จตามเปาหมาย เพราะนับวาเปนตัวเรงใหเกิดการเสริมสรางความซื่อตรง และทําให

มาเลเซียเปนชาติที่พัฒนาในแบบของตนเอง เปนประเทศที่เปนเลิศ เจริญรุงโรจนและโดด

เดนเปนพิเศษ  

 จากการศึกษา พบวาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการพัฒนาความซ่ือตรงในสังคม

มาเลเซีย คือ ผูนําประเทศตองมีความมุงมั่นและมีภาวะผูนําอยางสูง เพื่อทําใหเจตจํานงทาง

การเมืองเกิดสัมฤทธิ์ผลขึ้นไดในทางปฏิบัติ และตองทําใหทุกภาคสวนในสังคมตระหนักรูและ

เขารวมในกระบวนการเสริมสรางและพัฒนาความซ่ือตรง   

 ทั้งน้ี โดยมีองคความรูที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุ และ

แนวทางการแกไขตามหลักวิชาการ ดวยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ซึ่งพบวา
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ปจจัยที่มีผลตอความบกพรองในความซื่อตรง มี 5 ประการ คือ ปจเจกบุคคล ภาวะความเปน

ผูนํา ระบบและกระบวนการ โครงสรางและสถาบัน และวัฒนธรรม ดังภาพ 2.3  

 นอกจากมีแผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติอันเปนแผนระดับชาติแลว ยังมีกล

ยุทธและแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่กําหนดขึ้นตามความเหมาะสม

และสอดคลองกับกลุมเปาหมายแตละกลุม พรอมมีตัวชี้วัดการบรรลุผลไวอยางชัดเจน 

 กระบวนการปลูกฝงและกลอมเกลาทางสังคม ผานสถาบันหลักอันไดแก 

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ส่ือมวลชน และหนวยงานภาครัฐ นับเปน

สวนสําคัญที่มีผลตอการเสริมสรางและพัฒนาความซ่ือตรงของสังคมมาเลเซีย  

 

ภาพ 2.3  ปจจัยที่ผลตอการเสื่อมลงของระดับความซ่ือตรงของประเทศมาเลเซีย 

 

 

ปจเจกบุคคล 

จุดออนของปจเจกบุคคล 

    - ดอยการศึกษา ดอยคา 

    - คุณธรรมในการทํางานต่ํา 

    - โลภ 

    - ไมยอมรับจุดออนของตนเอง 

ความตองการของชีวิต 

วัฒนธรรม 

วัฒนธรรมที่ไมใหความสําคัญกับ

ประเด็นความซื่อตรง 

    - ขาดการรายงานในประเด็น 

       ความซื่อตรง 

    - ขาดความตระหนักและทัศนคต ิ

       ดานความซื่อตรง 

    - หวาดกลวักับผลลัพธ 

    - ทัศนคติที่แตกตางกัน 

    - ปฏิเสธการทําหนาที่ตรวจสอบ 

    - ทัศนคติที่วา “อะไรก็ได” และ

การไมกลาโตแยง ประจบสอพลอ 

ระบบและกระบวนการ 

ระดับความโปรงใสตํ่า 

ขาดระบบและ

กระบวนการทีด่ ี

ขาดการบังคับใชระบบ

และกระบวนการ 

มีเลือกปฏิบัติในการ

บังคับใชระบบและ

กระบวนการ 

ขาดการเฝาระวงั  

ติดตามผล 

ทรัพยากรถูกจํากัด/

ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 

กฎหมายมีความลาหลัง 

และมีความขัดแยงกันเองใน

ตัวบทกฎหมาย 

โครงสรางและสถาบัน 

 โครงสราง 

      - โครงสรางไมเหมาะสมและไมไดรับความ

สนใจ 

      - เปาหมายไมชัดเจนและไมสมเหตุสมผล 

      - โครงสรางลาหลังไมทันสมัยไมตอบรับ

กับความตองการและความทาทายใหมๆ ที่

เกิดขึ้น 

 สถาบัน 

      - มีความซับซอนทั้งดานขอบเขต หนาที่ 

และความรับผิดชอบ 

      - ขาดการตดิตอประสานงานที่ด ี

      - มีวัตถุประสงคที่ขัดแยงกันระหวาง

ผูนํา 

ผูนําไมมีความมุงมั่นที่จะเปนแบบอยางที่ด ี

คําสั่งขัดกับขั้นตอนและกฎระเบียบ 

ไมทําตามสัญญาที่ใหไว 

ปจจัยที่มีผลตอการเส่ือมลง 

ของระดับความซื่อตรง 
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2.9 คานิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐาน จริยธรรม สําหรับผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมือง (สํานักงานผูตรวจการแผนดิน, 2553) 

  สํานักงานผูตรวจการแผนดินไดกําหนดคานิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐาน 

จริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐไว 9 ขอ ประกอบดวย 

  2.9.1 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

  2.9.2 การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย  สุจริต และรับผิดชอบ 

  2.9.3 การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี

ผลประโยชนทับซอน 

  2.9.4 การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

  2.9.5 การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

  2.9.6 การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 

  2.9.7 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบ

ได 

  2.9.8 การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  2.9.9 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

2.10 ระบบการควบคุมดูแลและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการสหรัฐอเมริกา

(Office of Government Ethics (OGE) – USA.) 

เปนหนวยงานในฝายบริหารที่จัดตั้งขึ้นตาม The Ethics in Government Act of 

1978 ซึ่งชวงแรกน้ันเปนสวนหน่ึงของสํานักบริหารงานบุคคล  และไดแยกออกมาตั้งเปน

หนวยงาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1989 ตาม The Office of Government Ethics  

Reauthorization Act of 1988  ซึ่งมีวัตถุประสงคในการปองกันและแกไขปญหาผลประโยชน

ทับซอนในเจาหนาที่ของรัฐ โดย OGE มีหนาที่ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเจาหนาที่

ของรัฐ และสรางความเชื่อมั่นตอสาธารณะในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐดวย 

ความเปนกลางและมีความซื่อตรง (impartiality and integrity)  

ผูบริหารสูงสุดของ OGE คือ ผูอํานายการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดี  

มีวาระดํารงตําแหนง 5 ป และมีการแบงสวนงานออกเปน 5 สวน  
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เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานในหนาที่บนความเชื่อมั่นของสาธารณะ ซึ่งชาวอเมริกัน 

มีสิทธิคาดหวังวาเจาหนาที่ของรัฐทุกคนจะเคารพรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎเกณฑ และหลัก

จริยธรรม  (ethical principles) ซึ่งสูงย่ิงกวาเกณฑของประชาชนทั่วไป  ดังน้ัน เจาหนาที่ของ

รัฐตองทําใหเกิดความเชื่อมั่นโดยการยึดมั่นตอหลักการทั่วไปของประมวลจริยธรรม  

(general principles of ethical conduct) และหลักการพิเศษเฉพาะของจริยธรรม (specific 

ethical standards)  

นอกจากน้ี มีการออกคําส่ังฝายบริหาร เลขท่ี 12674 ค.ศ.1989  และมีการแกไข

เพิ่มเติมโดย คําส่ังฝายบริหาร เลขที่ 12731 กําหนดหลักการทั่วไป 14 ขอ เปนพันธะผูกพัน

แกเจาหนาที่ของรัฐวาตอง ไมใชตําแหนงหนาที่การงาน (public office) ไปเพื่อประโยชน

สวนตนหรือเอกชน (private gain) และตองปฏิบัติงานดวยความเปนกลาง (impartial) และ

ตองไมชวยเหลือหรือใหสิทธิพิเศษแกองคกรเอกชนหรือ บุคคลใดเปนการเฉพาะ 

มีการออก STANDARDS OF ETHICAL CONDUCT FOR EMPLOYEES OF 

THE  EXECUTIVE BRANCH  เปนมาตรฐานกลางดานจริยธรรมเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐ

ยึดถือและปฏิบัติตาม 

OGE  เกิดจากแนวคิดในการสงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐมีจริยธรรม  มีความโปรงใส  

ริเร่ิมในสมัยของประธานาธิบดี Jonh F. Kennedy  ที่ตองการยกระดับมาตรฐานทาง

จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐใหสูงขึ้น   โดยเนนในเร่ืองการรับของขวัญ และการทํา

กิจกรรมนอกงานราชการ ซึ่งเปนการปองกันการประพฤติผิดในหนาที่การงาน 

สมัยประธานาธิบดี Johnson ไดวางหลักการพ้ืนฐาน 6 ขอ เพื่อใหขาราชการของ

สหรัฐปฏิบัติตาม โดยใหอํานาจกระทรวง ทบวง กรม พิจารณาจัดทําประมวลความประพฤติ

ใหสอดคลองกับหลักการพื้นฐานและใหบังคับใชไดจริง  ทําใหแตละหนวยงานมีประมวล

ความประพฤติของตนเอง  แตยังขาดองคกลางรับผิดชอบในการกํากับดูแล  ทําใหเกิดปญหา

ในการตีความกฎเกณฑตางๆ ที่มีความแตกตางและขาดมาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับเกิด

วิกฤตศรัทธาและความเชื่อถือตอขาราชการและนักการเมืองอยางมาก  

จากคดี Water Gate  ในปลายปค.ศ. 1970  สภาคองเกรสไดจัดตั้งหนวยงาน

ทางดานจริยธรรมสําหรับฝายบริหารเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ  ควบคู

ไปกับการปองกันเร่ืองผลประโยชนขัดกัน (Conflict of Interest)  

ในชวงเร่ิมแรก OGE มีเจาหนาที่ประจําเพียง 12 คนเทาน้ัน ในขณะที่ภาระที่มีอยู
ตองรับผิดชอบตอเจาหนาที่ของรัฐที่มีมากถึง 3.5 ลานคน จึงมีการกําหนดใหแตละ
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กระทรวง ทบวง กรม จํานวน 140 แหง เลือกขาราชการ 1 คนเปนหัวหนาฝายจริยธรรม

(Chief Ethics Officer) โดยที่ OGE ทําหนาที่อํานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หัวหนาฝายจริยธรรม ภายใตการใชทรัพยากรตางๆ อยางคุมคามากที่สุด 

OGE มีบทบาทอํานาจหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานทางดานจริยธรรม  ซึ่งสวน
หน่ึงเปนมาตรฐานที่เกี่ยวของกับความผิดตามกฎหมายอาญา  เชน การใหสินบน การใช

อํานาจในทางมิชอบ และเร่ืองของผลประโยชนขัดกัน  อีกสวนหน่ึงเปนการจัดทําประมวล

จริยธรรม (Code of Conduct) เพื่อใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐ เรียกวา Standards of 

Ethical Conduct of Employees of the Executive Branch  กําหนดพฤติกรรมที่อาจสุมเส่ียง

ตอการมุงแสวงหาประโยชนสวนตน เชน การรับของขวัญ การทํางานหรือกิจกรรมอื่นที่ไมใช

งานราชการ การใชทรัพยากรของรัฐ  ภายใตหลักการพื้นฐานที่สําคัญที่สุดคือ การที่เจาหนาที่

ของรัฐ    จะไมใชอํานาจหนาที่ของตนเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัว 

บทบาทท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึงของ OGE คือการใหคําปรึกษา การศึกษาและการ

ฝกอบรม (Education Training and Counseling)  โดยการฝกอบรมเจาหนาที่จริยธรรม 

(Ethics Officer) ซึ่งประจําอยูตามสวนราชการตางๆ เพื่อใหคําแนะนํา ขอมูล คําปรึกษาแก

ขาราชการอื่นที่อยูในสวนราชการน้ันๆ ดวย  การฝกอบรมจะทําใหเจาหนาที่เหลาน้ีได

รับทราบถึงขอจํากัด หรือขอบเขตอํานาจที่ขาราชการที่สามารถกระทําได  รวมถึงไดเรียนรู

กรณีศึกษาใหมๆที่เกิดขึ้น เพราะเจาหนาที่เหลาน้ีจะเปนกําลังสําคัญในการ “ปองกัน” 

ปญหาเรื่องผลประโยชนขัดกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  

บทบาทในการกําหนดมาตรฐานการเปดเผยขอมูลทางการเงิน (Financial 

Disclosure)  โดยเจาหนาที่จริยธรรม และเจาหนาที่ของ OGE มีบทบาทหนาที่ใหคําปรึกษา

แนะนําในการยื่นบัญชีทรัพยสินหน้ีสิน และตรวจสอบเร่ืองผลประโยชนขัดกันที่อาจจะเกิดขึ้น

ในอนาคต  ซึ่งกอนที่ประธานาธิบดีจะเสนอชื่อบุคคลที่เขามาดํารงตําแหนงระดับสูง บุคคลที่

จะไดรับการเสนอชื่อตองกรอกแบบฟอรมเพื่อเปดเผยขอมูลทางการเงิน และ OGE  มีหนาที่

ตรวจสอบวาเมื่อเขามาดํารงตําแหนงแลวผูยื่นบัญชีน้ันจะมีผลประโยชนสวนตัวขัดกับ

ผลประโยชนของรัฐหรือไม หากพบวาในอนาคตหากบุคคลน้ีเขามาดํารงตําแหนงอาจกอให 

เกิดปญหาผลประโยชนขัดกัน บุคคลน้ันอาจตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อปองกัน

ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เชน ขายทรัพยสินซึ่งคาดวาอาจจะกอใหเกิดปญหา หรือลาออกจาก

ตําแหนงอื่นในภาคเอกชน เพราะบุคคลดังกลาวไมควรที่จะใชตําแหนงหนาที่ราชการของตน

เอื้อประโยชนใหแกตนเอง สามีหรือภรรยาของตน หรือบุตรของตนเอง 
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ภายหลังการตรวจสอบและใหคําแนะนํา OGE จะแจงใหประธานาธิบดีทราบ เพื่อ

การเสนอช่ือแตงตั้งบุคคลดังกลาว ใหสภาคองเกรสรับรอง และจะมีการติดตามตรวจสอบวา

บุคคลน้ัน ไดดําเนินการ ตามคําแนะนําไวหรือไม    

กระบวนการน้ีถือวาประสบความสําเร็จมากในการปองกันปญหาเร่ืองผลประโยชน

ขัดกัน (Conflict of Interest) รวมท้ังสงเสริมความซ่ือสัตยและจริยธรรมในภาครัฐ  

นอจากนี้ OGE มีบทบาทในการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) แมวาจะ

ไมใชหนวยงานบังคับใชกฎหมายโดยตรง แตก็มีสวนในการบังคับใชกฎหมายรวมทั้ง

กฎเกณฑที่ออกโดยฝายบริหาร เพื่อทําใหการควบคุมดูแลดานจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ

ที่มีมากมายหลากหลายประเภท ทั้งขาราชการการเมือง ขาราชการประจําที่อยูในตําแหนง

ระดับสูงและระดับปฏิบัติการทั่วไปน้ันอยูภายเปนไปตาม หลักการและมาตรฐานเดียวกัน      
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ในบทน้ีจะกลาวถึงระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย วิธีการวิจัย ขอบเขตการศึกษา  

กลุมเปาหมาย พื้นที่การศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล และกระบวนการศึกษาวิจัย 

3.1 วิธีการวิจัย  

งานวิจัยชิ้นน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชหลายเทคนิควิธีรวมกัน ประกอบดวย 

3.1.1  การศึกษาเอกสาร  ประกอบดวย   

1) การศึกษา “หลักราชการ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 6 

2) พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล 

ที่ 9 ที่เกี่ยวของกับ “ความซื่อตรง ซื่อสัตย” 

3) การศึกษาขอมูลของ Malaysian Institute of Integrity (IIM) ซึ่งเปนหนวยงาน

ตนแบบสําหรับงานวิจัยชิ้นน้ี 

4) การสํารวจวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Literature Review) 

3.1.2  การระดมความคิดเห็น  โดยใชการสานเสวนาแบบมีสวนรวม รวมกับการใช

เทคนิคกระดาษสี (การดเทคนิค) เพื่อระดมความเห็นในประเด็นตอไปน้ี 

1) ความหมายของความซื่อตรง 

2) บุคคลตนแบบดานความซ่ือตรง 

3) สภาวะดานความซ่ือตรงในปจจุบัน และขอบกพรอง 

4) ทางออกของปญหา 

3.1.3  การใชแบบสอบถาม  เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในประเด็นตอไปน้ี 

1) ความหมายของความซื่อตรง 

2) สภาวะดานความซ่ือตรงในปจจุบัน และขอบกพรอง 

3) ทางออกของปญหา 

3.1.4  การวิเคราะห  สังเคราะหขอมูล และสรุปผล  
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3.2  ขอบเขตการวิจัย  

3.2.1 ขอบเขตดานเน้ือหา  ศึกษาเฉพาะประเด็นความซ่ือตรงเทาน้ัน 

3.2.2 ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย  ศึกษาเฉพาะกลุมเปาหมาย 3 กลุม ซึ่งไดมาจาก

การเลือกแบบเจาะจง  ประกอบดวย   

1) กลุมส่ือมวลชน   

2) กลุมขาราชการ   

3) กลุมนักการเมืองและอดีตนักการเมือง 
 

3.3  กลุมเปาหมายและพ้ืนที่ศึกษา 

3.3.1  กลุมเปาหมาย  กลุมเปาหมายในการศึกษาคร้ังน้ี แบงเปน 3 กลุม คือ 1)กลุม

ส่ือมวลชน  2)กลุมขาราชการ  และ 3)กลุมนักการเมืองและอดีตนักการเมือง ดังรายละเอียด

ในตาราง 3.1 

1)  กลุมผูทรงคุณวุฒิในกรุงเทพฯ   แบงเปน 

1.1)  ส่ือมวลชน 5 ทาน 

1.2)  ขาราชการ 5 ทาน 

1.3)  นักการเมือง 5 ทาน 

2) ตัวแทนจาก 3 กลุมเปาหมาย ใน 4 ภูมิภาค แบงเปน  

2.1)  ภาคเหนือ  

2.1.1) ส่ือมวลชน 10 ทาน 

2.1.2) ขาราชการ 10 ทาน 

2.1.3) นักการเมือง 10 ทาน 

2.2)  ภาคกลาง 

2.2.1) ส่ือมวลชน 10 ทาน 

2.2.2) ขาราชการ 10 ทาน 

2.2.3) นักการเมือง 10 ทาน 

  



      

 

  105 
 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

2.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

2.3.1)  ส่ือมวลชน 10 ทาน 

2.3.2)  ขาราชการ 10 ทาน 

2.3.3)  นักการเมือง 10 ทาน 

2.4) ภาคใต  

2.4.1)  ส่ือมวลชน 10 ทาน 

2.4.2)  ขาราชการ 10 ทาน 

2.4.3)  นักการเมือง 10 ทาน 

 

ตาราง 3.1  จํานวนกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา 

กลุมเปาหมาย 

  ภูมิภาค 

กลุมสื่อมวลชน 

(คน) 

กลุมขาราชการ  

(คน) 

กลุมนักการเมืองและ 

อดีตนักการเมือง(คน) 
รวม 

1. กรุงเทพฯ 5 5 5 15 

2. ภาคเหนือ 10 10 10 30 

3. ภาคกลาง 10 10 10 30 

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 10 10 30 

5. ภาคใต 10 10 10 30 

รวม 45 45 45 135 

3.3.2  พื้นที่ศึกษา 

ผูวิจัยกําหนดพื้นที่ศึกษาใน 5 ภูมิภาค  คือ สวนกลาง ภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาค

ตะวันออก เฉียงเหนือ และภาคใต      

1) กรุงเทพฯ  จัดที่สถาบันพระปกเกลา กรุงเทพมหานคร 

2) ภาคเหนือ จัดที่ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จ.เชียงใหม 

3) ภาคกลาง จัดที่โรงแรมชัยนาทธานี  จ.ชัยนาท 

4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จัดที่โรงแรมเทพนคร  จ.บุรีรัมย 

5) ภาคใต  จัดที่โรงแรมเมืองลิกอร  จ.นครศรีธรรมราช 
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3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาเอกสาร  ผูวิจัยทําการสํารวจวรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งที่เปนเอกสาร  ผลงานวิจัย ตลอดจนขอมูลจากเว็ปไซตที่เกี่ยวของ  

นอกจากน้ี ยังไดศึกษา พระราชนิพนธเร่ือง “หลักราชการ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ-

เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวของกับ “ความซื่อตรง ซื่อสัตย” ซึ่งประกอบขึ้นเปนกรอบ

แนวคิดหลักของโครงการ รวมถึงไดเดินทางไปศึกษาขอมูลของสถาบันพัฒนาความซ่ือตรง

แหงชาติมาเลเซีย Malaysian Institute of Integrity (IIM) ซึ่งเปนหนวยงานตนแบบสําหรับ

งานวิจัยชิ้นน้ี และเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติมาเลเซีย 

และ Malaysia Administrative Modernization and Management Planning Unit (MAMPU) 

หนวยงานตนแบบที่ปฏิบัติงานภายใตแผนความซ่ือตรงแหงชาติมาเลเซีย 

3.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสนทนาแบบมีสวนรวม(Focus Conversation 

Technique)ผูวิจัยจัดทําทะเบียนรายช่ือกลุมเปาหมายแตละภูมิภาคและเชิญเขารวมการระดม

ความคิดเห็น ในการประชุมจะใชเทคนิคการสานเสวนาแบบมีสวนรวม และใชโครงสราง

คําถามที่เชื่อมโยงตอเน่ืองกัน 3 คําถาม  ซึ่งจะชวยใหการส่ือสารภายในกลุมมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นภายในเวลาที่จํากัด   นอกจากน้ียังชวยใหสมาชิกในกลุมไดมีสวนรวมเสนอความคิดเห็น

อยางทั่วถึง  ผูเขารวมสามารถแสดงมุมมองที่หลากหลาย โดยมีนักวิจัยทําหนาที่เปน

ผูอํานวยการประชุม(Facilitators) นอกจากน้ี ยังใชเทคนิคการประชุมปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

(Participatory Workshop) มาชวยในการรวบรวมความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมแตละคน

ดวย 

3.4.3 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการประชุมแบบสภากาแฟ (World Cafe)  

คณะผูวิจัยเลือกใชรูปแบบการประชุมแบบ “สภากาแฟ” (เครยตัน, 2551: 160) ซึ่งเปนการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ และใชเปนเคร่ืองมือประกอบการจัดการสานเสวนาโดยนํามาปรับใช

รวมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการดวยวิธีการสานเสวนาแบบมีสวนรวม เน่ืองจากเปนวิธีการ 

ที่งายที่สุดในการจัดการใหมีการสานเสวนาที่มีผูเขารวมจํานวนมาก เนนการสรางเครือขายการ

สานเสวนาที่มีชีวิตชีวา และมีโครงสรางอยูบนพื้นฐานของคําถามที่สําคัญ ภายใตบรรยากาศ

แบบรานกาแฟ 
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โดยขั้นตอนการเตรียมการและการอํานวยการประชุมแบบ “สภากาแฟ” ในการศึกษา

วิจัยคร้ังน้ี มีขั้นตอนตางๆ ดังตอไปน้ี 

1) คณะผูวิจัยไดแบงผูเขารวมออกเปน 3 กลุม เพื่อทําการเสวนาตาม

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา ไดแก  กลุมส่ือมวลชน  กลุมขาราชการ  กลุมนักการเมืองและ

อดีตนักการเมือง 

2) ผูเขารวม รวมกันอภิปรายถึงคําถามหรือประเด็นในกลุมเล็กๆ ทั้ง 3 กลุม  

ในรูปแบบการนั่งลอมโตะกาแฟ  โดยแตละกลุมจะแบงกันอภิปรายในประเด็นคําถาม ทั้ง 3 

ประเด็นดังน้ี 

 ประเด็นที่ 1 ความหมายของความซื่อตรง 

 ประเด็นที่ 2 สถานการณความบกพรองดานความซ่ือตรงในสังคมไทย  

  ประเด็นที่ 3 แนวทางการเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

3) แตละประเด็นคําถาม   จะมีผูอํ านวยการประชุม  1 ทาน  และผูชวย

ผูอํานวยการประชุม 1 ทาน ทําหนาที่ชวยบันทึกการประชุม รับผิดชอบในแตละประเด็น 

สับเปล่ียนหมุนเวียน จนครบทั้ง 3 กลุม 

ทั้งน้ี ประเด็นคําถามแตละประเด็น  สภากาแฟแตละรอบจะใชเวลาประมาณ 30-

40 นาที  หลังจากน้ันผูอํานวยการประชุมประจําแตละประเด็นคําถามจะทําการสรุปประเด็น 

และเนื้อหาสาระท่ีไดจากสภากาแฟแตละกลุม  กอนที่จะเปล่ียนไปยังโตะตอไป ในขณะท่ี

ผูเขารวมหรือแขก จะยังคงน่ังอยูที่โตะเดิม เราจะทํารูปแบบน้ีสามรอบเพื่อใหสภากาแฟแตละ

กลุมไดสานเสวนารวมกันครบทั้ง 3 ประเด็นคําถาม  

4) ผูอํ านวยการประชุมทําหนาที่แนะนําใหผู เขารวมรูจัก  “สภากาแฟ”  

โดยอธิบายหัวขอหลักของการประชุมสภากาแฟคร้ังน้ี ผานการนําเสนอดวยภาพ เพื่อใหเห็น

ภาพชัดเจน โดยผูอํานวยการประชุมจะแนะนําประเด็นคําถามที่ตนรับผิดชอบดวยการเขียน

ประเด็นคําถามไวบนกระดาษฟลิปชารต  

5) ใชเวลาในการสานเสวนาดวยวิธีสภากาแฟ  ประเด็นละ 30-40 นาที  

โดยประสานวิธีการเพื่อระดมความคิดเห็นของผูเขารวมดวย 2 วิธีการ คือ  

5.1) ระดมความคิดเห็นผานเทคนิคกระดาษสี (การดเทคนิค) โดยจําแนก 

สีของการดเทคนิคออกตามกลุมสาขาอาชีพของผูเขารวม ซึ่งกลุมขาราชการใชการดเทคนิค 

สีฟา กลุมนักการเมืองใชการดเทคนิคสีเขียว กลุมส่ือมวลชนใชการดเทคนิคสีเหลือง 
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5.2) ระดมความคิดเห็นดวยการประชุมกลุม (Focus Group) และบันทึกการ

คนพบหลักๆ ทั้งหมดลงในกระดาษฟลิปชารต 

6) ผูอํานวยการประชุมจะสนับสนุนใหผูเขารวมทุกคนยึดกติการวมกัน เชน ผูพูด

ควรที่จะถายทอดความคิดเห็นของตนใหชัดเจนท่ีสุดเทาที่จะทําได  สวนคนอื่นๆในโตะควรจะ

ฟงอยางตั้งใจ ทุกคนควรยอมรับมุมมองของผูพูดแมวาจะแตกตางจากมุมมองของตนมาก 

ก็ตาม  ผูอํานวยการประชุมควรสนับสนุนใหผูเขารวมทุกคนฟงอยางมีเจตนาเพื่อทําความ

เขาใจ เรียนรู แบงปน ตามแนวปฏิบัติ “สภากาแฟ” ดังน้ี 

6.1) เนนเร่ืองที่สําคัญ 

6.2) แบงปนความคิดของคุณ 

6.3) พูดส่ิงที่คุณคิดและพูดจากใจของคุณ 

6.4) ฟงเพื่อที่จะเขาใจ 

6.5) เชื่อมโยงความคิดตางๆ เขาดวยกัน 

6.6) ฟงรวมกันเพื่อความเขาใจที่ลึกซึ้ง 
6.7) สนุกกับการสานเสวนา 

หลังจากที่แตละรอบคําถามจบลง โดยผูอํานวยการประชุมยายไปยังโตะใหม 

ผูอํานวยการประชุมตองแนะนําใหมีการเพิ่มเติมประเด็น  จากน้ันจึงเร่ิมสานเสวนาประเด็น

คําถามเดิมที่ตนรับผิดชอบกับผูเขารวมโตะใหม โดยกระตุนใหผูเขารวมใชการดเทคนิค  

และรวมแสดงความคิดเห็น และทําการบันทึกประเด็นสําคัญที่ไดลงกระดาษฟลิปชารต 

7) ชวงทายของวิธีการ “สภากาแฟ” ผูอํานวยการประชุมหลักจะขอให “สภา

กาแฟ” ชวยกันทบทวน และสรุปส่ิงที่ เกิดขึ้น หรือส่ิงที่ได เรียนรูจากการสานเสวนา  

ดวยคําถามที่มีพลังอยางย่ิงในการปดประชุม 

ถาวันน้ีเราตองพูดเปนเสียงเดียวกัน เราจะสรุปวาความหมายของความซื่อตรงคือ

อะไร ขอบกพรองดานความซ่ือตรงในสังคมไทยเปนอยางไร และเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน และ

แนวทางแกไขปญหาความซ่ือตรงในสังคมไทยจะตองทําอะไร และทําอยางไรบาง 



      

 

  109 
 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

3.4.4 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น   สําหรับการ 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นน้ัน ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปพรอมกับ

จดหมายเชิญเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดไตรตรองและกรอกแบบสอบถามมาลวงหนา 

ประกอบดวย 3 คําถามหลัก ไดแก 

1) ความหมายของ “ความซื่อตรง” ในความคิดเห็นของผูตอบ 

2) สถานการณความซ่ือตรงในสังคมไทยปจจุบันเปนอยางไร และเหตุใดจึงเปน
เชนน้ัน 

3) ถาจะสราง “ความซ่ือตรง” ตามความหมายหรือความคาดหวังของทาน  

จะตองทําอะไรและทําอยางไรบาง 

3.4.5 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยผานเว็ปไซต    นักวิจัยไดทําการสํารวจความ

คิดเห็นของประชาชนผานเว็ปไซตของสถาบันพระปกเกลา www.kpi.ac.th  และมีผูสนใจ 

รวมแสดงความคิดเห็นจํานวนหน่ึง 

  3.4.6 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลคร้ังน้ีใชการวิเคราะหเน้ือหาเปนหลัก 

3.5  กระบวนการศึกษาวิจัย 

3.5.1  กระบวนการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 11 ขั้นตอน ตามภาพ 3.1 กระบวนการ

และแนวทางการดําเนินโครงการ 
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ภาพ 3.1 กระบวนการและแนวทางการดําเนินโครงการ 

เตรียมการ พรอมกําหนดแนวทางการดาํเนินโครงการ 

แตงตั้งท่ีปรึกษาและคณะผูวิจัย เพ่ือดําเนนิโครงการ

ศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซือ่ตรงในสังคมไทย 

ปรึกษาหารือ ศึกษาเบื้องตน  

และสํารวจวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

สัมมนาระดมความคดิเห็น ผูทรงคุณวุฒิ  

และกลุมเปาหมาย ตามภูมิภาคท่ัวประเทศ 

สัมมนาระดมความคดิเห็น ผูทรงคุณวุฒิ  

และกลุมเปาหมาย ตามภูมิภาคท่ัวประเทศ 

1. กรุงเทพมหานคร 

2. เชียงใหม 

3. นครศรีธรรมราช 

4. บุรีรัมย 

5. ชัยนาท 

สรุป วิเคราะหผลจากการสัมมนาระดมความคิดเห็น

ผูทรงคุณวุฒิและกลุมเปาหมาย 

สัมมนาระดมความคดิเห็นเพื่อรวมจัดทําแผน

ยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติและทดสอบตัวช้ีวัด 

สัมมนานาํเสนอผลการวิจัย 

ปรับปรุงเพ่ิมเติมแกไขรายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ 

จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

สรุปปดโครงการ 
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3.6 การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิและผูแทนจากกลุมเปาหมายตาม

ภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ 

สถาบันพระปกเกลารวมกับศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม  

และคณะกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสรางธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริตใน

รัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (วุฒิสภา) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อ

เสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิและผูแทนจากกลุมเปาหมาย 

ตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ  จํานวน 5 คร้ัง แบงเปนผูแทนจากกลุมเปาหมายท้ัง 3 กลุม 

ไดแก กลุมส่ือมวลชน  กลุมขาราชการ  กลุมนักการเมืองและอดีตนักการเมือง   

3.6.1 จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิในกรุงเทพมหานคร   ผูวิจัย 

ไดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิในกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันศุกรที่ 6 สิงหาคม 

2553  ณ หองประชุมรําไพพรรณี  สถาบันพระปกเกลา   โดยในวันดังกลาวมีผูทรงคุณวุฒิ

เขารวมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย จํานวน 14 ทาน  

นอกจากน้ี  ยังมีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก 1 ทาน และเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยแบบสอบถาม 1 ทาน  รวมท้ังส้ิน 16 ทาน  (ดูรายช่ือผูทรงคุณวุฒิไดในภาคผนวก 

ก.1) 

3.6.2 จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผูแทนจากกลุมเปาหมายในพื้นที่ภาคเหนือ  

สําหรับภาคเหนือ  ไดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 

ณ หองประชุมลีลาวดี  สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  

โดยมีผูเขารวมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย  จํานวน 

40 ทาน  (ดูรายชื่อผูเขารวมไดในภาคผนวก ก.2) 

3.6.3  จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผูแทนจากกลุมเปาหมายในพ้ืนที่ภาคใต   

การสัมมนาระดมความเห็นของภาคใตจัดขึ้นในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553  ณ หองชมพูพล 

แกรนด  โรงแรมเมืองลิกอร  จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยมีผูเขารวมสัมมนาระดมความ

คิดเห็นเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย จํานวน 54 ทาน (ดูรายช่ือผูเขารวมไดใน

ภาคผนวก ก.3)  
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3.6.4 จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผูแทนจากกลุมเปาหมายในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ    การสัมมนาจัดข้ึนในวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2553  ณ หองนาโพธิ์  

โรงแรมเทพนคร  จังหวัดบุรีรัมย  โดยมีผูเขารวมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อเสริมสราง

ความซื่อตรงในสังคมไทย จํานวน 59 ทาน (ดูรายชื่อผูเขารวมไดในภาคผนวก ก.4) 

3.6.5 จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผูแทนจากกลุมเปาหมายในพ้ืนที่ภาคกลาง  

ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553  ณ หองโบตั๋น  โรงแรมชัยนาทธานี  จังหวัดชัยนาท

โดยมีผูเขารวมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย จํานวน 46 

ทาน (ดูรายชื่อผูเขารวมไดในภาคผนวก ก.5) 

จากการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นใน 5 ภูมิภาค  มีผูสนใจเขารวมระดมความ

คิดเห็นทั้งส้ิน 215 คน   

3.7 จัดสัมมนาเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรความซ่ือตรงและทดสอบตัวชี้วัด 

สถาบันพระปกเกลารวมกับศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม และ

คณะกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสรางธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริตใน

รัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (วุฒิสภา) จัดสัมมนาเพื่อจัดทํายุทธศาสตร 

ความซ่ือตรงและทดสอบตัวชี้วัด ในวันอาคารที่ 21 ธันวาคม 2553  ณ หองวีนัส  โรงแรม 

มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร  โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานที่ 

เขารวมโครงการองคกรตนแบบดานความซื ่อตรงซึ ่งเปนโครงการที ่รวมมือกันระหวาง  

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม สํานักงานผูตรวจการแผนดิน และ

คณะกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสรางธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริตใน

รัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ( วุฒิสภา) และผู แทนจากจังหวัดพื ้นที่

กลุมเปาหมาย รวม 60 ทาน  ดังมีรายช่ือในภาคผนวก ก.6 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

ในบทที่ 4 จะนําเสนอถึงผลการศึกษา  โดยแบงออกเปน 2 สวน  ประกอบดวย   

สวนที่ 1  สรุปผลการศึกษาวรรณกรรม  และสวนที่ 2  สรุปผลการศึกษาขอมูลภาคสนาม   

ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

4.1 สรุปผลการศึกษาวรรณกรรม 

ผลการศึกษาเปนการสรุปสังเคราะหผลจาการศึกษาขอมูลโดยการทบทวนวรรณกรรม                 

ซึ่งวรรณกรรมสวนใหญเปนงานศึกษาวิจัยของศูนยคุณธรรมใหการสนับสนุนคณะนักวิจัย

ดําเนินการศึกษา  โดยเฉพาะอยางย่ิงงานชุดโครงการศึกษาวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการ

ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมของประเทศตางๆ ซึ่งมีการสังเคราะหสรุปรวมงานศึกษาวิจัย

ในชุดโครงการน้ีเรียบรอยแลว  รวมทั้งงานวิจัยจากคณะผูวิจัยอื่น บทความ หรืองานวิชาการ

อื่นๆ ดวย  

4.1.1  นิยามของความซื่อตรง 

จากการศึกษาวรรณกรรม ไดประมวลสรุปนิยามของคําวา “ความซื่อตรง”  

หมายถึงประพฤติตรง ไมเอนเอียง, ไรเลหเหลี่ยม ไมคดโกง, การกระทําที่ซื่อสัตยสุจริต 

ตรงไปตรงมา ประพฤติปฏิบัติตนสมํ่าเสมอทั้งตอหนาและลับหลัง, การยึดม่ันในส่ิงที่

ถูกตองชอบธรรม 

ซึ่งตรงกับทศพิธราชธรรมสองขอ  ไดแก “อาชวะ” (อาชฺชวํ)  คือ ซื่อตรง ทรง

สัตย  ไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวง  และ “อวิโรธนะ” (อวิโร

ทน
o
) คือ ความไมคลาดธรรม  ยึดมั่นในส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม  ไมเอนเอียงหว่ันไหว 

“ความซื่อตรง” หรือ  “Integrity” มีรากฐานมาจากภาษาละติน คือ “integritās” 

= “Integer” แปลวา Wholeness  หรือความครบถวนสมบูรณ ความเปนจํานวนเต็ม   

4.1.2  ประเภทของความซื่อตรง   สําหรับประเภทของความซื่อตรง  จัดแบงกลุมได 

3  กลุม ไดแก  

1) ความซ่ือตรงของบุคคล เชน ซื่อตรงตอตนเอง   ซื่อตรงตอหนาที่ ซื่อตรงตอ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ซื่อตรงตอผูอื่น ซื่อตรงตอชุมชน สังคม ประเทศชาติ  
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2) ความซื่อตรงของหนวยงานหรือองคกร  เชน  ความซื่อตรงของหนวยงาน

ภาครัฐ หนวยงานสาธารณะ  ธุรกิจเอกชน  องคกรวิชาชีพ  

3) ความซื่อตรงตอสถาบันหลัก  ไดแก  ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย  

4.1.3  สถานภาพความซื่อตรงในสังคมไทย 

จากการศึกษาสถานภาพความซื่อตรงในสังคมไทย พบวา มีความบกพรองในเร่ือง

ตางๆ ดังตอไปน้ี   

ในสวนสถาบันหลักของสังคม  ทั้งสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  สถาบัน

ศาสนา ยังขาดผูนําหรือแบบอยางที่ดีในสถาบันหลักของสังคม  อีกทั้งสถาบันหลักทั้ง 3 น้ี 

ยังมิไดแสดงบทบาทใหเกิดผลในทางปฏิบัติในการกลอมเกลาหรือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

โดยเฉพาะอยางย่ิง “ความซื่อตรง” ดวยมีสาเหตุจากการขาดกระบวนการหลอหลอม 

กลอมเกลาที่ดี และขาดการเช่ือมโยง ประสานงานระหวางครอบครัว  สถาบันการศึกษา และ

สถาบันศาสนา โดยที่การอบรมส่ังสอนในครอบครัวและสถาบันการศึกษายังแยกสวน   

มิไดดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน  และทั้งสองสถาบันยังขาดการนําหลักธรรมทางศาสนามาใช

ในการอบรมส่ังสอน หรือเปนเคร่ืองมือในการหลอหลอมกลอมเกลาสมาชิกของสังคมอยาง

แทจริง   

ผูนําประเทศและหนวยงานภาครัฐ  ยังขาดแบบอยางหรือตนแบบที่ดี การทุจริต

และประพฤติมิชอบ  ความไมซื่อสัตยซื่อตรงเกิดจากการที่มีอํานาจผูกขาด  รวมท้ังมีอํานาจ

ดุลพินิจอยางมาก  โดยปราศจากการตรวจสอบและความรับผิดชอบ  ดังสูตรของการทุจริต

คอรัปชั่น คือ  C = M + D-A   

เมื่อบุคคลเขาเปนสมาชิกในหนวยงานหรือองคกร  พบวา  การหลอหลอม 

กลอมเกลากอนเขาทํางาน โดยครอบครัว สถาบันการศึกษานั้นมีสวนสําคัญอันมีผลตอการ

ประพฤติปฏิบัติที่ดีและซื่อสัตยซื่อตรง  จากน้ันเมื่อเขาทํางานในหนวยงานแลวการหลอหลอม 

ภายในหนวยงานก็มีผลตอความซ่ือสัตยซื่อตรงอีกเชนกัน  กลาวคือ  บางคร้ังอยูในครอบครัว 

หรือในโรงเรียนก็ประพฤติตนไดซื่อสัตยซื่อตรง แตเมื่อเร่ิมเขาสูการทํางาน การหลอหลอม

หรือพฤติกรรมของผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หรือแมแตประชาชนผูมาติดตอราชการหรือ

ติดตองานก็มีผลทําใหเกิดการเบ่ียงเบนในพฤติกรรมได  

ระบบและกระบวนการ   ขาดการบูรณาการระบบและกระบวนการ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงกลไกและเคร่ืองมือตางๆ แตละหนวยงานตางก็ทําภารกิจไป  โดยขาดการประสาน
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เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ  รูปแบบและวิธีการอบรมส่ังสอน หรือกลอมเกลายังไมเหมาะสม 

เชน  การอบรมส่ังสอนในครอบครัวอาจทําเพียงการอบรมส่ังสอนดวยวาจา ไมมีแบบอยาง

หรือตัวอยางใหเห็นในทางปฏิบัติ  ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพในการถายทอดหรืออบรมส่ังสอน 

กลอมเกลาทางสังคม  โดยเฉพาะครู ยังไมไดรับความเชื่อมั่นวาเปนผูที่มีความซ่ือสัตยซื่อตรง

อยางแทจริง ทําใหกระบวนการเรียนรูหรือกลอมเกลายังเปนไปโดยขาดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลอยางที่ควรจะเปน   

นอกจากน้ี มีประเด็นสําคัญอีกประเด็น คือ การที่สังคมไมไดใหคุณคากับ 

“ความซื่อตรง”  คือ  คนที่ซื่อสัตยซื่อตรงไมไดรับการยกยองเชิดชู  อาจถูกมองวาเปนคนที่

ซื่อบ้ือหรือไมฉลาด  ซึ่งเปนสวนที่มีผลตอความบกพรองในความซื่อตรงของสังคมไทย 

อยางมาก เพราะการทําดีแลวไมมีใครเห็นคุณคาจึงเกิดความทอแท  คนทั่วไปไมอยาก 

ทําความดี เพราะทําดีแลวนอกจากไมไดรับการยกยองยังถูกมองในแงไมดีอีกดวย  โดยรวม

แลวการใหคุณคากับความซ่ือตรงของคนในสังคมยังไมมีน่ันเอง    

สังคมไทยยังขาด “ระบบและกระบวนการยกยองเชิดชูดูแล” ยังไมเปนรูปธรรม 

มีเพียงการพูด  โดยที่ไมมีการยกยองเชิดชูดูแลคนที่ทําความดีอยางจริงจัง ยังไมทําใหปรากฏ

วาคนท่ีทําดีแลวไดรับผลตอบแทนในทางที่ดี สุภาษิตคําพังเพยที่ดีก็ถูกแปลงไปในทางไมดี   

ที่เห็นชัดเจน  เชน  ทําดีไดดีมีที่ไหน ทําชั่วไดดีมีถมไป  ซึ่งนับเปนสวนที่สะทอนภาพของ

สังคมไดเปนอยางดี     

ภาคธุรกิจเอกชน  ไมไดเขามารวมในการเสริมสรางความซื่อตรงของสังคมไทย  

มุงแตการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจเปนหลัก  ซึ่งจากการศึกษา พบวา มีภาคธุรกิจ

เอกชนบางสวนยินดีเขารวมในการเสริมสรางสังคม  เชน  บางบริษัทใหความสําคัญกับการ

คัดเลือกบุคลากร  โดยที่นอกจากวัดความรูความสามารถแลว  ยังมีการทดสอบหรือวัดในเชิง

คุณธรรมจริยธรรมดวย  และมีการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนในการ

ยกยองคนดี  เชน  โครงการประกวดพนักงานขับรถที่ดีมีมารยาทของ ขสมก. ภายใตการ

สนับสนุนของบริษัทเอกชน อันเปนการแสดงใหเห็นไดวาภาครัฐควรเปดโอกาสหรือสราง

เงื่อนไขใหภาคธุรกิจเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการเสริมสรางสังคมแหงความซ่ือตรงได   

ส่ือมวลชน  จากการศึกษาพบวามีขอบกพรองคอนขางมาก มุงนําเสนอแตเร่ือง 

ที่เปนที่สนใจของสังคม  ขาดการนําเสนอขอมูลเพื่อเสริมสรางความซื่อตรง  มุงสรางรายได

หรือตอบสนองตอฝายการเมืองเปนสําคัญ  มีส่ือที่นําเสนอคนดีและคุณคาของความดี

คอนขางนอย ทั้งน้ี ดวยมีขอจํากัดมากมายหลากหลายประการ       
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จรรยาบรรณวิชาชีพ  ยังขาดความเขมแข็งในการควบคุมกํากับดูแลสมาชิกใน 

แตละสาขาวิชาชีพ  ในบางกรณีอาจชวยเหลือกันเองในกลุมวิชาชีพอีกดวย เมื่อมีการกระทํา

ผิดหรือฝาฝนตอจรรยาบรรณวิชาชีพ  อาทิเชน  กลุมแพทย  วิศวกร  อาจมีการปกปองกันเอง 

แทนที่จะชวยกํากับหรือทําใหสมาชิกในองคกรวิชาชีพนั้นๆ ดําเนินไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของตนเอง         

ทั้งน้ี ความบกพรองของสังคมไทยเรื่องความซื่อตรงที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรม

แสดงไดดังภาพ 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.1  ความบกพรองของสังคมไทยเร่ืองความซื่อตรงทีไ่ดจากการศึกษาวรรณกรรม 

วิชาชีพ  
จรรยาบรรณวิชาชีพขาด

ความเขมแข็งในการ 

ควบคุมกํากับดูแลสมาชิก 
ความบกพรอง 

ของสังคมไทย 

ในเรื่องความซื่อตรง 

ผูนํา 

- ขาดแบบอยางหรอืตนแบบที่ด ี

- การผูกขาดอํานาจ และมีอํานาจ
ดุลพินิจ โดยปราศจากการ

ตรวจสอบและความรับผิดชอบ (C 

= M+D-A) 

- การหลอหลอมกอนและหลัง 
เขาทํางานมีผลตอความซ่ือตรง 

 

ระบบและกระบวนการ

- ขาดการบูรณาการระบบ กระบวนการ กลไกและเครื่องมือ กฎหมาย จารีต

ประเพณี หลกัธรรมทางศาสนา จรรยาบรรณ ฯลฯ  

-  ขาดบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการถายทอดหรืออบรมขัดเกลา  

-  สังคมไมใหคุณคากับ “ความซ่ือตรง”  

-  ขาด “ระบบและกระบวนการยกยองเชิดชูดูแล” และการลงโทษอยางจริงจัง   

ภาคธุรกิจเอกชน 
ไมไดเขารวมการเสริมสราง

ความซ่ือตรงในสงัคม  

สถาบันครอบครัว 

- ขาดแบบอยางท่ีดี    - ขาดการกลอมเกลาท่ีดี 

สถาบันการศึกษา 

- ขาดแบบอยางท่ีดี 

- รูปแบบวิธกีารอบรมสัง่สอนขัดเกลาหรอืปลูกฝง 

ไมเหมาะสม  

- ขาดการมุงพัฒนาความรูคูคุณธรรมหรอืการ

พัฒนาจิตใจควบคูกับวิชาการ 

  

สื่อมวลชน 

- ไมมีบทบาทในการใหขอมูล 

เพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรง 

- ไมเนนการยกยองคนดี  

ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ขาดการเชือ่มโยงหลักธรรมทาง

ศาสนากับสถาบันการ ศึกษาและ

ครอบครัวเพ่ือใหยึดถือปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวัน 

โครงสราง/สถาบัน 



      

 

 117 
 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

4.1.4 แนวทางการเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย   จากการศึกษาไดจัดกลุม

ใหสอดคลองกับสภาพความบกพรองในความซ่ือตรงดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ดังมี

รายละเอียดตอไปน้ี  

ตนแบบหรือผูนําที่ดี ในทุกๆ ภาคสวน ทุกๆ สถาบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงผูนํา

ประเทศหรือฝายการเมืองถูกเรียกรองใหเปน “ตนแบบที่ดีดานความซื่อตรง” จัดทํานโยบาย

หรือบริหารประเทศโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ความ

ซื่อสัตยซื่อตรง  ใหมากกวาการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมในดานอื่น อีกทั้ง รัฐบาล

ควรเปนเจาภาพหลักในการเสริมสรางความซื่อตรงโดยเร่ิมดําเนินการภายในภาครัฐกอน เร่ิม

จากผูนํารัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และหนวยงานภาครัฐตองเร่ิมกอน  และขยาย

ผลสูภาคสวนอื่นๆ ทั้งภาคประชาสังคม ส่ือมวลชน หรือแมแตสถาบันครอบครัว  สถาบัน 

การศึกษา และสถาบันศาสนาตองทําใหเขามาสูกระบวนการเดียวกัน       

องคกรวิชาชีพตองมีความเขมแข็งในการควบคุมดูแลสมาชิกใหประพฤติปฏิบัติ

โดยสอดคลองกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ        

ส่ือมวลชนทุกประเภททุกระดับ ควรเพิ่มบทบาทในการเปนส่ือสรางสรรค ส่ือ

คุณธรรม เนนการเผยแพรยกยองเชิดชูคนดี  

นอกจากน้ี  เสาหลัก 8 ประการ อันประกอบดวย เจตจํานงทางการเมือง การ

ปฏิรูปการบริหาร หนวยงานควบคุมดูแล รัฐสภา ฝายตุลาการ ประชาสังคม ส่ือมวลชน และ

ภาคเอกชน ตองรวมมือกันในการชวยคํ้าจุนระบบความซ่ือสัตยสุจริตแหงชาติ ตาม

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของแตละภาคสวน  เพราะหากปลอยใหเสาใดเสาหน่ึงหรือ

สถาบันใดสถาบันหน่ึงรับผิดชอบในดานสงเสริมความซื่อตรงโดยลําพังแลว ก็คงไมสามารถ

เสริมสรางความซื่อสัตยซื่อตรงในสังคมไทยไดอยางแนนอน          

จากการศึกษาพบวามีขอเสนอใหยึดถือและปฏิบัติตามหลักความพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทั้งในการดําเนินชีวิตสวนตัวและการปฏิบัติตนตามภาระหนาที่

การงานก็ตาม ซึ่งหลักความพอเพียงน้ีนับเปนคุณธรรมประการแรกท่ีจะชวยใหเกิดคุณธรรม

ดานอื่นๆ ตามมา   

กระบวนการปลูกฝงความซ่ือตรงน้ัน จะตองเร่ิมจาการสอนดวยวาจา  สอนให

เรียนรูดวยตนเอง  มีการปฏิบัติใหเห็นเปนแบบอยางที่ดีหรือมีแบบอยางคนดีใหสัมผัสไดจริง  

มีกิจกรรมประกอบการสอน มีการใหรางวัลและการลงโทษ  มีการนําเสนอตอสาธารณะ 

รวมท้ังมีการกระตุนใหคิดหาเหตุผล และใหมีการปฏิบัติในสถานการณจริงดวย  
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สรุปแนวทางการเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทยไดดังภาพ 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.2  แนวทางการเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

ที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรม 

  

สื่อมวลชน 

- สรางสื่อคุณธรรม 

ทุกประเภท ทุกระดับ 

- เนนเผยแพรรณรงค 

ความซ่ือตรง 

- เนนยกยองเชิดชูคนดี 

ท่ีซ่ือตรง 

แนวทางเสริมสราง 

ความซื่อตรง 

ในสังคมไทย 

ผูนําประเทศและหนวยงานภาครัฐ 

- ผูนําเปนแบบอยางหรือตนแบบท่ีดี 

- ระบบการตรวจสอบผูนาํดวยกฎ 

ทางสงัคม ควบคูกับกฎหมายจารีต

ประเพณีและศีลธรรมจรรยา 

- รัฐบาลเปนเจาภาพการปลกูฝง

คุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือตรง 

โดยผานนโยบายสาธารณะ 

 

ระบบและกระบวนการ 

- แนวทางการพัฒนาประเทศท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือตรง เปาหมายคือความสุขของ 

สมาชกิในสังคม 

- สรางภูมิคุมกนัเพ่ือดํารงตนเปนคนดี 

- แบบอยางท่ีดีถายทอดสูอนชุนท้ังในการดํารงชีวิตและการ

ปฏิบัติงาน 

- สรางระบบ กระบวนการปลกูฝงความซ่ือตรงโดยทุกภาคสวน 

มีสวนรวม 

- ระบบและกระบวนการยกยองเชิดชูคนดีท่ีซ่ือตรงและการลงโทษ 

 

องคกรวิชาชีพ 

- ระบบควบคุมดูแลองคกรวิชาชีพ 

ดวยจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

ยึดเสาหลัก 8 ประการ 

ยึดถือและปฏิบัติตามหลักความพอเพียง 

ปลูกฝงโดยใชกระบวนการดังตอไปนี้ 

- สอนดวยวาจา   

- สอนใหเรยีนรูดวยตนเอง 

- ปฏิบัติเปนแบบอยาง (แบบอยางคนดี) 

- มีกิจกรรมประกอบการสอน 

- ใหรางวัลและลงโทษ  

- นําเสนอผานมวลชน 

- กระตุนใหหาเหตุผล  

- ปฏิบัติในสถานการณจรงิ 

สถาบันหลักของสังคม 

- สถาบันหลักท่ีมีอิทธิพลในการขัดเกลาหลอหลอม 

- การสรางครอบครัวเขมแข็งและครอบครัวอบอุน 

- แบบอยางท่ีดีจากทุกสถาบันหลักของสังคม 

- เพ่ิมบทบาทสถาบันศาสนาในการพัฒนาจิตใจ 

- เนนการพัฒนาคุณภาพคน “ความรูคูคุณธรรม” 

- ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเนนพัฒนาดานคุณธรรม 

ความซ่ือตรง 

- ยกระดับกระบวนการเรียนรูโดยการศกึษา 

ท้ังในและนอกระบบ 
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4.2  สรุปผลการศึกษาขอมูลภาคสนาม  

ในการศึกษาภาคสนามน้ัน คณะผูศึกษาไดดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย โดยมีคําถาม

หลัก 3 คําถาม และใชเทคนิควิธีการระดมความคิดเห็น ดังที่ไดนําเสนอรายละเอียดไวใน 

บทที่ 3  ซึ่งแบงการนําเสนอออกเปน 5 สวน คือ 

4.2.1 ประเภทของความซื่อตรง   จากการศึกษา สรุปประมวลผลขอมูลไดวาแบง

ประเภทของความซ่ือตรงไดเปน 4 ประเภท ไดแก 

1) ความซื่อตรงตอตนเอง   

2) ความซื่อตรงตอผูอื่นหรือความซื่อตรงตอสถาบัน ไดแก ความซื่อตรงตอ

ครอบครัว ความซื่อตรงตอชุมชน สังคม หนวยงาน  รวมไปถึงความซื่อตรงตอชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย  

3) ความซื่อตรงตอหนาที่  
4) ความซื่อตรงตอวิชาชีพ 

4.2.2  ความหมายและคุณลักษณะของความซื่อตรง   เมื่อถามถึงความหมายและ

คุณลักษณะของความซ่ือตรง กลุมตัวอยางไดสะทอนมุมมอง  ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมเปน 

2 สวน คือ ความซื่อตรงในเชิงการกระทําหรือการปฏิบัติ  และความซ่ือตรงในเชิงจิตใจ ดังน้ี  

 

ตาราง 4.1  คุณลักษณะของความซ่ือตรง 

ความซื่อตรงในเชิงการกระทําหรือการปฏิบัต ิ ความซื่อตรงในเชิงจิตใจ 

ประพฤติปฏิบัติดวยความซื่อสัตย สุจริต มโนสุจริต มีจิตใจท่ีสุจริต สํานึกดี   

มีความซื่อสัตยสุจริต   

ประพฤติปฏิบัติตามหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ 

ประพฤติตรงไปตรงมาท้ังตอหนาลับหลัง   

ไมมีลับลมคมใน ไมปลิ้นปลอน 

สัจจะ  ตรงไปตรงมา   

ยึดม่ันในความถูกตองและชอบธรรม  จริยธรรม ความถูกตองชอบธรรม 

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑกติกาสังคม หนาท่ี

พลเมือง 

ความยุติธรรม เท่ียงธรรม 

 

มีสัจจะ พูดจริงทําจริง จริงใจ  คิด พูดและทํา

ตรงกัน  กายตรง  วาจาตรง  ใจตรง 

จริงใจ ไมคดไมงอ 

มีวินัย วินัย 
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ความซื่อตรงในเชิงการกระทําหรือการปฏิบัต ิ ความซื่อตรงในเชิงจิตใจ 

มุงม่ัน ไมหวั่นไหว ไมเอนเอียง ความเสมอภาคเทาเทียม ตรงไปตรงมา  ไมเอน

เอียง  ยึดม่ันในความดี ความถูกตองชอบธรรม  

ไมเบ่ียงเบนจากความจริง 

ตรวจสอบได  

โปรงใส โปรงใส 

รับผิดชอบ สํานึกรับผิดชอบ 

ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  

ไมใชอํานาจโดยขาดคุณธรรม  

ตรงตอเวลา  

รักษาศีล 5  

ดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา ทศพิธราชธรรม อาชวะ อวิโรธนะ ศีลธรรม จรรยา  

หลักธรรมทางศาสนา  เชน  ศีลหา หิริ โอตัปปะ 

คือละอาย เกรงกลัวตอบาป  คุณธรรมจริยธรรม  

คุณธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย  

มีวินัย สะอาด สามารถ สามัคคี  มีน้ําใจ 

ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เอาเปรียบซึ่งกันและกัน  

ไมฉอฉลหลอกลวง ไมคดโกง ไมโลภ ไมอยากได

ของท่ีไมใชของเรา 

ความพอเพียง 

ไมพูดเสียดสี คําหยาบ พูดเท็จเพ่ือใหไดสิ่งท่ี

ตองการ ไมโกหก 
 

ไมประจบสอพลอ  

ไมยุงเก่ียวกับอบายมุข  

มีจิตสาธารณะ  เสียสละ  

 เคารพตนเองและผูอ่ืน 

 ความบริสุทธ์ิ 

 จรรยาบรรณ 

 

4.2.3 ตนแบบความซ่ือตรง   กลุมตัวอยางเห็นวาเปนบุคคลที่มีความซ่ือตรงเปน 

ที่ประจักษและสามารถเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามได   

อันดับแรก คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช  นับเปน 

มติมหาชนที่ใหการยกยองเทิดทูลพระองคทานใหทรงเปนตนแบบความซ่ือตรงของสังคมไทย    
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ในสวนของนักการเมืองไทย  ก็มีทั้งนักการเมืองปจจุบันและอดีตนักการเมือง 

ที่กลุมตัวอยางเห็นวามีความซื่อตรงเปนที่ประจักษ  เชน  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท,  

นายปรีดี  พนมยงค, นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ, นายชวน  หลีกภัย, รอยตํารวจเอกปุระชัย  

เปยมสมบูรณ และนายอานันท  ปนยารชุน    สวนนักการเมืองตางประเทศ  เชน เหมาเจอตุง

, โฮจิมินท, มหาตมะคานธี, นางอินทิราคานธี , ดร.มหาธีร  มูฮัมหมัด  และ นายเนลสัน  

แมนเดลา 

ขาราชการและขาราชการเกษียณ  เชน  พลตํารวจเอก วสิษฐ  เดชกุญชร,  

นายสืบ นาคะเสถียร,  ศ.ดร.สัญญา ธรรมศักดิ์, ศ.นพ.ประเวศ  วะสี, ดร.อาจอง  ชุมสาย  

ณ อยุธยา, ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 

นักบวช  ที่มีความซื่อตรงเปนที่ประจักษ  เชน ทานพุทธทาสภิกขุ, พระมหาวุฒิชัย 

(ว.วชิรเมธี), พระพยอม  กัลยาโน และหลวงพอคูณ  ปริสุทโธ 

บุคคลในประวัติศาสตร  เชน  พันทายนรสิงห และเปาบุนจ้ิน 

กลุมศาสดาและเทพเจา  เชน พระพุทธเจา, พระอรหันต และเทพเจากวนอู 

นอกจากนี้  มีบางสวนไดสะทอนทัศนะที่นาสนใจ กลาวคือ เห็นวาบุคคลที่มีความ

ซื่อตรงคือ บิดามารดา และครูอาจารย (ที่ทําดี)  ซึ่งอาจตีความไดสองนัยยะ คือ บิดา

มารดา หรือครูอาจารยของผูสะทอนทัศนะดังกลาว หรือผูที่เปนบิดามารดาหรือครูอาจารย

โดยทั่วๆ ไปก็ได     

บางสวนเห็นวาตนเอง เปนบุคคลที่มีความซ่ือตรง ซึ่งนับไดวาเปนบุคคลท่ีมีความ

กลาหาญ และเชื่อมั่นในตนเองและเปนการประเมินตนเองน่ันเอง    
 

4.2.4 ประมวลสรุปภาพรวมเกี่ยวกับความบกพรองในความซื่อตรงของสังคมไทย  

ซึ่งโดยรวมไมแตกตางไปจากการศึกษาขอมูลเอกสาร  กลาวคือ  สถาบันหลักของสังคม  

ทั้งครอบครัวและสถาบันการศึกษา  ยังขาดแบบอยางที่ดี  ขาดการหลอหลอมกลอมเกลาที่ดี  

รวมท้ังระบบการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาในเชิงความรูทางวิชาการ  โดยละเลยและ

ไมใหความสําคัญตอการเสริมสรางหรือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อตรง     

ศาสนาและวัฒนธรรม  ยังไมสามารถแสดงบทบาทในการหลอหลอมกลอมเกลา

ใหเปนสังคมแหงคุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตยซื่อตรงไดอยางแทจริง  หลักธรรมทาง



      

  122   

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ศาสนามิไดถูกนํามาใชเปนแนวทางปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวัน  รวมถึงการที่ยังมีวัฒนธรรม

บางประการที่เปนอุปสรรคหรือเงื่อนไขในการเสริมสรางความซื่อตรง   

ระบบและกระบวนการ ทั้งระบบการศึกษา ระบบและกระบวนการพัฒนาปลูกฝง

ความซื่อตรง ยังไมเอื้อใหเกิดการพัฒนาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย

ซื่อตรงไดอยางแทจริง  เน่ืองจากไมมีการนําบทเรียนที่มีมาปรับใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลได  โครงสรางระบบราชการที่ไมเหมาะสม  ระบบการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตที่ขาดความเขมแข็งและไมสามารถลงโทษผูกระทําผิดไดจริง   ระบบการเมืองการ

ปกครองที่ขาดความซ่ือตรง  รวมไปถึงระบบอุปถัมภ ระบบพวกพองที่มีอยูอยางแพรหลายใน

ทุกแวดวงของสังคมไทย   

ปจเจกบุคคล   กลุมตัวอยางสวนใหญสะทอนความบกพรองในแงของปจเจก

บุคคลวาการที่ประพฤติปฏิบัติตนโดยบกพรองในความซ่ือตรงน้ัน มีสาเหตุพื้นฐานมาจากการ

ที่ไมรูจักบทบาทหนาที่ และขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย  อยางไรก็ตาม มีบางสวนที่เห็นวา

ความบกพรองในความซ่ือตรงน้ันเพราะยังขาดความรูความเขาใจ วาส่ิงใดคือความดี ความ

ถูกตอง ความซื่อตรง ทําใหเกิดการกระทําผิดไปโดยไมไดตั้งใจ  

ผูนํา ขาดตนแบบหรือแบบอยางที่ดีจากผูนําในทุกระดับ การบริหารงานที่ 

ไมถูกตองและไมซื่อตรงแลวไมถูกลงโทษ ทําใหเกิดการเลียนแบบ เพราะไมมีความเกรงกลัว

ตอกฎหมายและกฎทางศีลธรรม  สังคมไมเชื่อมั่นตอระบบการลงโทษท่ีมีอยู  นอกจากน้ี ผูนํา

ยังขาดความตระหนักและยืนหยัดในส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม  และขาดการยกยองเชิดชูคนดี    

ในระดับหนวยงานของรัฐยังขาดแบบอยางที่ดี และมีจุดออนในดานการตรวจสอบ

และลงโทษผูที่ไมซื่อตรง  รวมไปถึงการบังคับใชกฎหมายที่ยังไมเสมอภาค ขาดความเปน

ธรรม นําไปสูความไมเชื่อมั่นและความไมศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย 

ส่ือมวลชน นับเปนอีกสวนที่ผลการศึกษาพบวามีความบกพรองซึ่งสอดคลองกับ

ผลการศึกษาจากวรรณกรรม คือ ไมใหการยกยองเชิดชูคนดี การนําเสนอขาวสารมุง

ตอบสนองตอระบบทุนและอํานาจรัฐมากกวาการยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณส่ือ ขาด

ความเปนอิสระและเปนกลาง  ยังไมไดแสดงบทบาทในการเสริมสรางสังคมแหงความซ่ือตรง

เทาที่ควร     

ทัศนคติและความเชื่อที่ไมสอดคลองกับความซ่ือตรง ดังเชนที่สะทอนออกมาวา

ยอมรับการทุจริตไดหากมีการพัฒนาประเทศชาติบาง  ซึ่งเปนทัศนคติที่เบ่ียงเบนไปจากความ
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ถูกตองชอบธรรม  รวมถึงการไมเคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม โดยไมรูสึกวาเปนการ

กระทําที่ควรละเวน แตกลับรูสึกดีหากทําเชนน้ันไดก็แสดงใหเห็นไดวาตนเปนบุคคลที่มี

ความสําคัญหรือพิเศษมากกวาคนอื่นๆ    

ประมวลสรุปความบกพรองของสังคมไทยเรื่องความซื่อตรงที่ไดจากการระดม

ความคิดเห็น  แสดงไดดังภาพ 4.3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.3  ความบกพรองของสังคมไทยเร่ืองความซื่อตรง 

ที่ไดจากการระดมความคิดเห็น 

 

 

ปจเจกบุคคล 

- ไมรูจักบทบาทหนาท่ี   - ขาดวินัย 

- ขาดความรับผิดชอบ   - ขาดความรู 

- ขาดการปลกูฝงกลอมเกลาทางจติใจ 

- ทัศนคติไมสอดคลองกับการสราง

ความซ่ือตรง 

- ไมเคารพกติกาสังคม 

ความบกพรอง 

ของสังคมไทย 

ในเรื่องความซื่อตรง 

ผูนํา 

- ขาดตนแบบท่ีดี 
- บริหารงานไมซ่ือตรง  
- ขาดความตระหนกัและ 
ยืนหยัดในสิง่ท่ีถกูตอง 

- ขาดการยกยองคนด ี

 

ระบบและกระบวนการ

- ระบบการศึกษาไมเอื้ออํานวยในการพัฒนาความรูคูคุณธรรม 

- ขาดระบบและกระบวนการปลกูฝงคุณธรรมความซ่ือตรงท่ีมีประสิทธภิาพ 

- ขาดการถอดบทเรียนคนตนแบบหรือองคกรตนแบบเพ่ือขยายผลในวงกวาง  
- โครงสรางของระบบราชการท่ีไมเอือ้อํานวย และขาดการบูรณาการ 

- ระบบปองกันและปราบปรามทุจริตไมเข็มแข็ง 
- ระบบการเมืองท่ีขาดความซ่ือตรง 

โครงสราง/สถาบัน 

สถาบันครอบครัว 

- ขาดแบบอยางท่ีดี 

- ขาดการกลอมเกลาท่ีดี 

สถาบันการศึกษา 

- ขาดแบบอยางท่ีดี 

- ระบบการสอนที่ไมเนนการสรางความซ่ือตรง  

ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ไมทําหนาท่ีขัดเกลาสังคม  

- วัฒนธรรมไมเอื้อ เชน ระบบอุปถัมภ 

- ขาดผูสอนท่ีดงีามเปนแบบอยาง 

หนวยงานของรัฐ 

- ขาดตนแบบ  

- ขาดการตรวจสอบ 

- กฎหมายไมมีประสิทธิผล 

สื่อมวลชน 

- ไมไดยกยองคนดี 

- ขาดการสื่อสารกับสังคมเพ่ือให 

การเรียนรูในคุณธรรม ความซ่ือตรง 
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4.2.5 แนวทางการเสริมสรางความซ่ือตรงของสังคมไทย  แสดงไวดังภาพ 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.4  แนวทางการเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

ที่ไดจากการระดมความคิดเห็น 

ศาสนาและวัฒนธรรม  :   

- ใชหลักธรรมทางศาสนาเพื่อ

ปลูกฝงกลอมเกลา  เนนพัฒนา

จิตใจใหเขาถึง  และปฏิบัติตาม

ในชีวิตประจําวัน 

- สงเสริมการเรียนรูและนาํ

กรอบวัฒนธรรมอันดีมาใช 

ปจเจกบุคคล :  

- เริ่มแกไขท่ีตนเอง ขยายสูคนรอบขางใน

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

- สรางจิตสํานกึโดยใชหลักธรรมทางศาสนา

เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  

- ปฏิบัติตามหลกัความพอเพียงและ 

แนวพระราชดําริ  ปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ กติกาสังคม  

- ดึงพลงัทางบวกมาใช , สรางภูมิคุมกัน 

เพ่ือดํารงตนเปนคนดี 

แนวทางเสริมสราง 

ความซื่อตรง 

ในสังคมไทย 

ผูนํา  :  ผูนาํท่ีดคีวรเปนแบบอยาง 

แกสงัคมในทุกระดับ  ตองดําเนนิ

ชีวิตใหเปนแบบอยางท่ีดี  ตองให

กําลงัใจวาทุกคนมีความดีอยูใน

ตัวเอง  ใหเกยีรติผูใตบังคับบัญชา  

เสียสละ  รูหนาท่ีตนเอง 

ระบบและกระบวนการ :  

- ทุกหนวยงานรวมมือกัน ทุกภาคสวนมีกจิกรรมท่ีเนนปลกูฝง

ความซ่ือตรง   

- สรางระบบการเรียนรูและสื่อสารเพ่ือพัฒนาความซ่ือตรง 

- ระบบยกยองเชดิชูดูแลคนซื่อตรงและการลงโทษผูท่ีไมซ่ือตรง 

- แผนพัฒนาความซื่อตรงและศนูยสงเสริมความซ่ือตรง 

- กระบวนการปลูกฝงกลอมเกลาในและนอกระบบ 

- เครือขายหรอืกลุมคุณธรรมความซ่ือตรง 

- พัฒนาปรับปรงุระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและ

บังคับใชกฎหมายจริงจัง 

โครงสราง/สถาบัน 

ครอบครัว :  

- ผูนําเปนแบบอยางท่ีดี  อบรมสั่งสอนขัดเกลา พรอม

ยกตัวอยาง 

- ปลูกฝงระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัยซ่ือตรง  

โดยใชหลักธรรมทางศาสนา  

สถาบันการศึกษา :  

- ปฏิรูประบบการศึกษาและระบบการเรียนรูเพ่ือพัฒนา 

“ความรูคูคุณธรรม” โดยใชหลักธรรมทางศาสนาเปนหลัก 

- สรางครูตนแบบ 

- สรางหลักสตูรการศึกษาและการเรียนรูท้ังในและนอกระบบ  

และกจิกรรมเสริมสรางความซ่ือตรง ระเบียบวินัย  

ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและยึดประโยชนสาธารณะ  

หนวยงานของรัฐ  :  

- ผลักดันใหเปนวาระแหงชาติและประชาชน  รณรงคสงเสริม 

ความซ่ือตรงในทุกภาคสวน เริ่มโดยหนวยงานของรฐัและ 

ขยายผลสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภาคเอกชน   

ประชาสงัคม และสื่อมวลชน   

- คนหาองคกรตนแบบและบุคคลตนแบบ   

- บูรณาการและพัฒนาศกัยภาพองคกรตรวจสอบ  

สื่อมวลชน :  

- ปฏิรูปสื่อใหเปนสื่อสรางสรรคทําหนาท่ีสือ่สารกับสาธารณะ

เพ่ือการสรางสงัคมคุณธรรมความซ่ือตรง  

- มุงเนนนําเสนอขอมูลความรู และยกยองเชิดชูคนดีท่ีซ่ือตรง 

- รณรงคปลกูฝงจิตสาํนึกความซ่ือตรงอยางตอเนื่องโดยสื่อ

ทุกประเภททุกระดับ 
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แนวทางการเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย ซึ่งกลุมตัวอยางไดเสนอแนวทาง

รวมท้ังวิธีการไวอยางหลากหลาย  โดยสรุปรวมแลวสอดคลองกับผลการศึกษาวรรณกรรม 

กลาวคือ ในเบ้ืองตนสถาบันหลักสถาบันแรกของสังคม อันไดแก ครอบครัวตองเร่ิมการ

ปลูกฝงกลอมเกลาสมาชิกภายในครอบครัว โดยเฉพาะอยางย่ิงเยาวชน  พอแมหรือผูปกครอง

ตองเปนแบบอยางที่ดีและจะตองปฏิบัติใหเห็นเปนแบบอยางที่ดี ควบคูไปกับการอบรม 

ส่ังสอนดวยวาจาและมีกิจกรรมการปฏิบัติจริงดวย   

เมื่อเร่ิมเขาสูระบบการศึกษา ตองมีการเชื่อมโยงการทํางานกับครอบครัว และ

สถาบันศาสนา โดยที่สถาบันการศึกษาควรนําหลักธรรมทางศาสนา ทั้งพุทธ คริสต อิสลาม 

พราหมณฮินดู ฯลฯ มาใชในการอบรมส่ังสอน กลอมเกลาใหเยาวชนของชาติมี “ความรู 

คูคุณธรรม”  ใหความสําคัญและมุงเนนพัฒนาจิตใจควบคูไปกับการพัฒนาความรูในเชิง

วิชาการ  

ผูนําตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของหนวยงานและสังคม ดําเนินชีวิตและ

ปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ดวยความซื่อสัตยซื่อตรง และแสดงใหเห็นโดยชัดแจงถึงความ

รับผิดชอบของผูนํา  ตองใหเกียรติ ใหกําลังใจ เปนแรงจูงใจและคอยแนะนําตักเตือน หรือให

คําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาหรือสมาชิกในองคกร เพื่อสรางความซื่อตรงในองคกรและ

สังคมโดยรวม  

หนวยงานภาครัฐตองจัดเร่ืองคุณธรรมความซื่อตรงใหเปนวาระแหงชาติและ

ประชาชน เร่ิมปฏิบัติภายในหนวยงานภาครัฐ  เพื่อเปนแบบอยางที่ดี  ในขณะเดียวกันตอง

ทําการรณรงคสงเสริมความซื่อตรงในภาคสวนอื่นๆ ดวย ทั้งในครอบครัว ชุมชน 

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ส่ือมวลชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนและ

องคกรวิชาชีพตางๆ ซึ่งตองดําเนินการอยางเปนระบบมีกระบวนการที่ชัดเจนทุกภาคสวน

ปฏิบัติไดจริงตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตน โดยมีผูนําเปนแบบอยางและ 

แกนหลัก    

จุดเนนสําคัญของกระบวนการเสริมสรางหรือกลอมเกลาทางสังคมน้ี นอกจาก

ตองมีเจาภาพหลักคือผูนําประเทศและหนวยงานภาครัฐ ยังตองมีการระดมทุกภาคสวน 

ใหเขามามีสวนรวมและปฏิบัติ  ดวยการเชื่อมโยงประสานงานกันอยางเปนระบบ  โดยที่การ

ยกยองเชิดชูตองมีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ควบคูไปกับระบบการลงโทษที่ตองเสมอภาค

และเปนธรรม   
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แนวทางที่นาสนใจอยางยิ่งและมีความสําคัญอันจะทําใหกระบวนการเสริมสราง

หรือกลอมเกลาทางสังคมบรรลุผลสําคัญได คือตองเริ่มลงมือปฏิบัติดวยตัวเราเองกอน  

เร่ิมสรางความซื่อตรงในสังคมท่ีเราเปนสมาชิกอยูดวยการสรางจิตสํานึกและใชหลักธรรมทาง

ศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหน่ียว ปฏิบัติตนตามหลักความพอเพียง กฎหมาย กฎเกณฑ และกติกา

ของสังคม  

การที่กลุมตัวอยางมีทัศนะวาตองเร่ิมปฏิบัติที่ตัวเราเอง นับเปนจุดเร่ิมตนที่ดีที่จะ

ทําใหบรรลุผลสําเร็จในการเสริมสรางหรือกลอมเกลาทางสังคม  ยิ่งไปกวาน้ัน ตองมิใชการ

มอบหมายภาระและความรับผิดชอบไปที่ “เด็กและเยาวชน” ดวยเหตุผลที่วาผูใหญคงยาก

ตอการเปล่ียนแปลงและพัฒนาเสียแลว  เน่ืองจากเด็กและเยาวชนคงไมสามารถเปนคน

ซื่อสัตยซื่อตรงไดเลย หากอยูในสังคมท่ีเต็มไปดวยผูใหญที่ทุจริตคดโกง ไรซึ่งความซ่ือสัตย

ซื่อตรง กระบวนการอบรมส่ังสอน การกลอมเกลาทางสังคมคงลมเหลวและไมสามารถเกิดขึ้น

ไดจริงอยางแนนอน 

ส่ือมวลชนทุกประเภท ทุกระดับตองมีการปฏิรูปใหเปน “ส่ือสรางสรรค” นําเสนอ

ขอมูลความรูและการยกยองเชิดชูคนดีที่ซื่อสัตยซื่อตรง รวมท้ังกลาตีแผความไมดี และคนที่

ไมซื่อสัตยซื่อตรง รณรงคปลูกฝงจิตสํานึกความซ่ือตรงอยางเปนระบบและตอเน่ือง เพราะส่ือ

เปนกลไกหลักที่มีความสําคัญตอการชี้แนะชี้นําสังคม หากส่ือไมแสดงบทบาทดังกลาวแลว 

การอบรมกลอมเกลาในครอบครัวและในสถาบันการศึกษาคงจะบรรลุผลสําเร็จไดยาก     

กลาวโดยสรุปไดวา จากการศึกษาพบวาแนวทางที่จะทําใหสังคมไทยมีการพัฒนา 

ในดานความซื่อตรงไดน้ัน คือการใชกระบวนการเสริมสรางและกลอมเกลาทางสังคม 

(Socialization) ที่สถาบันหลักของสังคม อันไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และ

สถาบันศาสนา ซึ่งเรียกโดยรวมวา “บวร” ตองรวมแรงรวมใจกันในการปลูกฝง เสริมสราง 

และกลอมเกลาสมาชิกในสังคม  โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กและเยาวชนของชาติ โดยใชหลักธรรม

ทางศาสนา  แนวพระราชดํารัสหรือพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หลักความ

พอเพียง และหลักราชการในดานความซ่ือตรงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว    

นอกจากน้ี ตองมี “ตนแบบที่ดี” จากผูนําประเทศและผูนําในสถาบันตางๆ ทั้งผูนํา

ครอบครัว ผูนําชุมชน ผูนําสังคม หรือผูนําองคกร  อีกทั้งตองสรางระบบและกระบวนการ 

ยกยองเชิดชูดูแลคนดีที่ซื่อตรงอยางเปนรูปธรรม   

ภาคสวนที่ควรเขามาเปนฝายสนับสนุนใหกระบวนการพัฒนาและเสริมสรางความ

ซื่อตรงใหบรรลุผลสําเร็จได ประกอบดวย ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และการสราง
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ภาคีเครือขายความซื่อตรงซึ่งนอกจากเปนการรวมกลุมของสมาชิกที่มีความซื่อตรงแลว  

ยังชวยเปนการรณรงคขยายผลออกไปในวงกวาง และชวยติดตามสอดสองดูแลและใหการ

ปรึกษาหารือในดานความซ่ือตรงอีกดวย  ในขณะเดียวกันส่ือมวลชนตองปฏิรูปเปน 

ส่ือสรางสรรคสังคมสูความซื่อตรง โดยการทําหนาที่ส่ือมวลชนตามหลักจรรยาบรรณสื่อ 

อยางเครงครัด    
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บทที่ 5 

ตัวชี้วัดความซ่ือตรงสําหรับสังคมไทย 

5.1 แนวทางการจัดทําตัวชีว้ัด 

ในการจัดทําตัวชี้วัดความซ่ือตรงน้ัน  นักวิจัยไดใชขอมูลจากการศึกษาวรรณกรรมและ

การประชุมเสวนากลุมตางๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย  และไดทําการประมวลความ

คิดเห็น  ตลอดจนทําการวิเคราะหเน้ือหา  ทั้งน้ี  ผลการศึกษาโดยการตั้งคําถามที่วา  “เมื่อ

คิดถึงความซ่ือตรง  ทานคิดถึงอะไรบาง?”  อันหมายความถึงส่ิงที่ประชาชนทุกภาคสวนไมวา

เยาวชน  ส่ือมวลชน  นักการเมือง  ผูนําชุมชน  ผูแทนภาคเอกชน  เปนตน  ใหคําจํากัดความ

ของ “ความซ่ือตรง”  และมองวา  ถามีประเด็นเหลาน้ีแสดงวา มีความซ่ือตรง   ในที่น้ี

สามารถจัดแบงออกไดเปนมิติตางๆ ดังนี้ 

5.1.1 ตัวชี้วัดพ้ืนฐาน  (Fundamental Indicators)  ซึ่งทุกคนจําเปนตองมีเพื่อแสดง

ถึงการมี “ความซ่ือตรง” 

5.1.2 ตัวชี้วัดสําหรับผูเปนสมาชิกขององคกร/หนวยงานตางๆ  ซึ่งตองมีมากกวา

คุณสมบัติที่ สอดคลองกับคุณลักษณะพื้นฐาน  เพราะ ส่ิงที่ ตองมี เพิ่ มขึ้ น ในฐานะ 

ที่มีความรับผิดชอบมากข้ึนและตองทําภารกิจใหหนวยงาน  องคกร  สถาบันที่ตนสังกัดอยู   

ใหบรรลุเปาหมายขององคกร/หนวยงานหรือสถาบันน้ัน  ซึ่งตัวอยางในสวนน้ี  เชน  

คุณลักษณะที่พึงมีของผูทํางานในภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกร

พัฒนาเอกชน  และในสถาบันตางๆ  

5.1.3 ตัวชี้วัดสําหรับกลุมวิชาชีพ   ทั้งน้ีเพราะผูปฏิบัติหนาที่ในกลุมวิชาชีพเฉพาะ

จําตองมีคุณลักษณะที่แตกตางไปจากผูอื่นที่มิไดทําหนาที่ น้ี  เพราะตองรับผิดชอบตอ 

งานเฉพาะ  เชน  นักการเมือง  แพทย  พยาบาล  วิศวกร  สถาปนิก  นักบัญชี  นักกฎหมาย  

ผูพิพากษา  และครู  อาจารย  เปนตน   บุคคลกลุมน้ีมีสวนทําใหการตัดสินใจหรือการทํางาน

ของเขามีผลกระทบตอผูอื่น  ทั้งบวกและลบและบางกรณีอาจถึงชีวิต   ฉะน้ัน คุณลักษณะ

เบ้ืองตนและคุณลักษณะในฐานะสมาชิกองคกร  ควรเปนคุณลักษณะของกลุมน้ีดวย   พรอม

กับตองมีคุณลักษณะที่เพิ่มในฐานะผูปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะน้ันๆ 
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ภาพ 5.1 ภาพการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความซื่อตรง 

 

 

ดังน้ัน ตัวชี้วัดความซื่อตรงสําหรับบุคคลทั้ง 3 กลุม จึงมีความเกี่ยวของกันเพราะ 

ผูอยูในกลุมวิชาชีพ  จะใชตัวชี้วัดความซ่ือตรงที่รวมของกลุม 1 และ 2 ดวย  ดังภาพตอไปน้ี 

  

   สังคม 
สมาชิก

ทองถ่ิน 
เพ่ือนบาน 

ผูนํา  

ผูตาม 

ประชาชน

ผูสูงอายุ 

  
สถานที่ทํางาน  

(องคกร) 

ผูบังคับ 

บัญชา 

ผูใตบังคับ 

บัญชา 
เพ่ือนรวมงาน วัยทํางาน 

 
สถานศึกษา อาจารย ลูกศิษย 

บุคลากร

อ่ืนๆ 
วัยเรียน 

สถาบันครอบครัว   พอ แม ลูก แรกเกิด 

องคประกอบของความซื่อตรงพ้ืนฐานท่ีทุกคนตองมี                                               
ตัวช้ีวัดกลุมที่  

1 

องคประกอบของความซื่อตรงสําหรับผูปฏิบัติงานในองคกร 
ตัวช้ีวัดกลุมที่ 

1, 2 

องคประกอบของความซื่อตรงสําหรับผูปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดกลุมที่  

1, 2, 3 

  

ความซ่ือตรง 

• สถาบัน 

สงเสริมและ

กลอมเกลา 

• ส่ือมวลชน 

• หนวยราชการ 
• องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

• ภาคเอกชน 

• ผูกําหนดนโยบาย 

• รัฐสภา 
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ภาพ 5.2  กลุมตัวชี้วัด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5.3  ตัวชี้วัดความซ่ือตรงกับกลุมเปาหมาย 

และผูรับผิดชอบในการเสริมสรางความซื่อตรง

 

ผูประกอบวิชาชีพ 

สมาชิกองคกร 

พ้ืนฐาน 

จ
ําน
ว
น
ผู
เกี่
ย
ว
ข
อ
ง
 

จํานวนคุณสมบัติ “ความซื่อตรง”  

ท่ีตองมี  และจํานวนตัวชี้วัด 

 

 

พ้ืนฐาน 

กลุมตัวชี้วัด 
ผูรับผิดชอบในการ

เสริมสรางความซ่ือตรง 

• รัฐบาล 

• ส่ือมวลชน 

• องคกรปกครอง 
    สวนทองถ่ิน 

• ประชาสังคม 

• สถาบันศาสนา 
• สถาบันการศึกษา 
• ครอบครัว 
• องคกรพัฒนาเอกชน 

กลุมเปาหมาย 

• สื่อมวลชน 

• สถาบันศาสนา 
• ประชาสังคม 

• ชุมชน 

• สถานศึกษา 
• ครอบครัว 

 

สมาชิกองคกร 

• ภาคเอกชน 

• รัฐบาล ขาราชการ 

• ภาคเอกชน 

• รัฐบาล 

• หนวยงานของรัฐ/
ทองถ่ิน  

 

กลุมวิชาชีพ 

• องคกรวิชาชีพ 

• สถาบันการเมือง 
-  ระดับชาต ิ

- ระดับทองถิ่น 

 

• องคกรวิชาชีพ 

• รัฐสภา /รัฐบาล  

• พรรคการเมือง 
• องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
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ตาราง 5.1  ตัวชี้วัดความซื่อตรงบนพื้นฐานของลักษณะ/บทบาทในสังคม 3 กลุม 

บทบาท 

ในสังคม 

ประเภท 

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด 

1) ประชาชน

ทั่วไป 

พื้นฐาน 1. มีความซ่ือสตัย  สุจริต   (มีความจริงใจ  ไมหลอกลวง) 

2. มีปทสัถาน  (มีคุณธรรม ศีลธรรม จรยิธรรม ซ่ึงเปนแบบแผน

สําหรับยึดถือปฏิบัติในสังคม) 

3. ไมคดโกง 

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย 

5. มีวินัย  (ยึดมั่นในกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติ) 

6. มีความรับผิดชอบ  (ยอมรับผลท้ังบวกและลบ) 

7. รูจักบทบาทและหนาที่ของตนเอง  (สิ่งทีต่องทําตามหนาที่ที่กําหนด) 

8. ตรงไปตรงมาท้ังตอหนาและลับหลัง    

9. มีความวิริยะอุตสาหะ (มีความขยันหมั่นเพียร) 

10. อดทน อดกลั้น 

11. มีวาจาสัตย  รักษาคําพูด 

12. ไมโกหก 

2) ขาราชการ 

/ผูปฏิบัติงาน 

ในภาคเอกชน 

สมาชิก 

องคกร 

1. มีความซ่ือสตัย  สุจริต   (มีความจริงใจ  ไมหลอกลวง) 

2. มีปทสัถาน  (มีคุณธรรม ศีลธรรม จรยิธรรม ซ่ึงเปนแบบแผน

สําหรับยึดถือปฏิบัติในสังคม) 

3. ไมคดโกง 

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย 

5. มีวินัย  (ยึดมั่นในกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติ) 

6. มีความรับผิดชอบ  (ยอมรับผลท้ังบวกและลบ) 

7. รูจักบทบาทและหนาที่ของตนเอง  (สิ่งทีต่องทําตามหนาที่ที่กําหนด) 

8. ตรงไปตรงมาท้ังตอหนาและลับหลัง    

9. มีความวิริยะอุตสาหะ (มีความขยันหมั่นเพียร) 

10. อดทน อดกลั้น 

11. มีวาจาสัตย  รักษาคําพูด 

12. ไมโกหก 

13. โปรงใส ตรวจสอบได 

14. ตรงตอเวลา 

15. มีความยุติธรรม  (ไมเอนเอียงเขาขาง ชอบดวยเหตุผล เที่ยงธรรม) 
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บทบาท 

ในสังคม 

ประเภท 

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด 

2) ขาราชการ 

/ผูปฏิบัติงาน 

ในภาคเอกชน 

สมาชิก 

องคกร 

16. ทํางานใหสําเร็จ 

17. เปนที่นาเช่ือถือและศรัทธาจากคนทั่วไป (ไดรับความไววางใจ 

เลื่อมใสและไดรับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป) 

18. แนะแนวทางที่ถูกที่ควรแกผูอ่ืนโดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา 

19. หามมิใหผูอ่ืนกระทําผิด 

3) ผูมีวิชาชีพ

เฉพาะตางๆ 

เชน  แพทย  

พยาบาล   

ครู  อาจารย   

ผูพิพากษา  

ทนายความ  

สถาปนิก  

วิศวกร  

นักการเมือง

ระดับชาติ  

นักการเมือง

ระดับทองถ่ิน 

ฯลฯ 

วิชาชีพ 1. มีความซ่ือสตัย  สุจริต   (มีความจริงใจ  ไมหลอกลวง) 

2. มีปทสัถาน  (มีคุณธรรม ศีลธรรม จรยิธรรม ซ่ึงเปนแบบแผน

สําหรับยึดถือปฏิบัติในสังคม) 

3. ไมคดโกง 

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย 

5. มีวินัย  (ยึดมั่นในกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติ) 

6. มีความรับผิดชอบ  (ยอมรับผลท้ังบวกและลบ) 

7. รูจักบทบาทและหนาที่ของตนเอง  (สิ่งทีต่องทําตามหนาที่ที่กําหนด) 

8. ตรงไปตรงมาท้ังตอหนาและลับหลัง    

9. มีความวิริยะอุตสาหะ (มีความขยันหมั่นเพียร) 

10. อดทน อดกลั้น 

11. มีวาจาสัตย  รักษาคําพูด 

12. ไมโกหก 

13. โปรงใส ตรวจสอบได 

14. ตรงตอเวลา 

15. มีความยุติธรรม (ไมเอนเอียงเขาขาง ชอบดวยเหตุผล เที่ยงธรรม) 

16. ทํางานใหสําเร็จ 

17. เปนที่นาเช่ือถือและศรัทธาจากคนทั่วไป (ไดรับความไววางใจ 

เลื่อมใสและไดรับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป) 

18. แนะแนวทางที่ถูกที่ควรแกผูอ่ืนโดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา 

19. หามมิใหผูอ่ืนกระทําผิด 

20. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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5.2  การแปลงตัวช้ีวัดเปนเคร่ืองมือวัด 

จากตารางขางตน  นักวิจัยไดจัดทําเคร่ืองมือสําหรับนําไปวัดระดับความซื่อตรงของบุคคลใน

บทบาทตางๆ และสะทอนความเปนจริงในสังคม  โดยประมวลจากการทบทวนวรรณกรรม  การ

สัมภาษณและการประชุมเสวนา   

ตาราง 5.2  ตัวชี้วัดพื้นฐาน 

ประเภทตัวชี้วัด ตัวช้ีวัด มาตรวัด 

1) พ้ืนฐาน 
1. มีความซื่อสัตย  สุจริต     

2. มีปทัสถาน  

3. ไมคดโกง  

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย  

5. มีวินัย  

6. มีความรับผิดชอบ  

7. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง  

8. ตรงไปตรงมาท้ังตอหนาและลับหลัง   

9. มีความวิริยะอุตสาหะ  

10. มีความอดทน อดกลั้น 

 

 

11. มีวาจาสัตย  รักษาคําพูด 

 

 

12. ไมโกหก 

 

 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 
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ตาราง 5.3 : ตัวช้ีวัดสําหรับสมาชิกองคกร 

ประเภทตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด มาตรวัด 

2) สมาชิก

องคกร 

1. มีความซื่อสัตย  สุจริต     

2. มีปทัสถาน  

3. ไมคดโกง  

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย  

5. มีวินัย  

6. มีความรับผิดชอบ  

7. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง  

8. ตรงไปตรงมาท้ังตอหนาและลับหลัง  

9. มีความวิริยะอุตสาหะ  

10. มีความอดทน อดกลั้น 

 

 

11. มีวาจาสัตย  รักษาคําพูด 

 

 

12. ไมโกหก 

 

 

13. โปรงใส ตรวจสอบได  

14. ตรงตอเวลา  

15. มีความยุติธรรม  

16. ทํางานใหสําเร็จ 

 

 

17. เปนท่ีนาเชื่อถือและศรัทธาจากคนท่ัวไป  

18. แนะแนวทางท่ีถูกท่ีควรแกผูอ่ืน 

      โดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา 

 

19. หามมิใหผูอ่ืนกระทําผิด  

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 
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ตาราง 5.4  ตัวชี้วัดกลุมวิชาชีพ 

ประเภทตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด มาตรวัด 

3) วิชาชีพ 
1. มีความซื่อสัตย  สุจริต     

2. มีปทัสถาน  

3. ไมคดโกง  

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย  

5. มีวินัย  

6. มีความรับผิดชอบ  

7. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง  

8. ตรงไปตรงมาท้ังตอหนาและลับหลัง  

9. มีความวิริยะอุตสาหะ  

10. มีความอดทน อดกลั้น 

 

 

11. มีวาจาสัตย  รักษาคําพูด 

 

 

12. ไมโกหก 

 

 

13. โปรงใส ตรวจสอบได  

14. ตรงตอเวลา  

15. มีความยุติธรรม  

16. ทํางานใหสําเร็จ 

 

 

17. เปนท่ีนาเชื่อถือและศรัทธาจากคนท่ัวไป  

18. แนะแนวทางท่ีถูกท่ีควรแกผูอ่ืน 

      โดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา 

 

19. หามมิใหผูอ่ืนกระทําผิด  

20. จรรยาบรรณวิชาชีพ  
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หลังจากน้ันจึงจัดทําเปนแบบสํารวจเพื่อทําการสํารวจตนเองไดหรือสามารถนําไป

สอบถามประชาชนกลุมตางๆ เพื่อหาคาเฉลี่ยของคะแนนความซ่ือตรงในภาพรวมก็ได   

สวนการแปลผลจะนําเสนอในสวนตอไป 

ตาราง 5.5  แบบวัดระดับความซ่ือตรงของตนเอง 

คุณสมบัติ วงกลมระดับคะแนนที่ตรงกับตัวคุณมากที่สุด สรุปคะแนน 

1. มีความซื่อสัตย  สุจริต    

(มีความจริงใจ  ไมหลอกลวง) 

  

2. มีปทัสถาน  

(มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเปน 

แบบแผนสําหรับยึดถือปฏิบัติในสังคม) 

  

3. ไมคดโกง   

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย   

5. มีวินัย (ยึดม่ันในกฎระเบียบ ขอบังคับ 

หรือแนวปฏิบัติ) 

  

6. มีความรับผิดชอบ   

(ยอมรับผลท้ังบวกและลบ) 

  

7. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง  

(สิ่งท่ีตองทําตามหนาท่ีท่ีกําหนด) 

  

8. ตรงไปตรงมาท้ังตอหนาและลับหลัง   

9. มีความวิริยะอุตสาหะ  (มีความขยัน  

หม่ันเพียร) 

  

10. มีความอดทน อดกลั้น 

 

  

11. มีวาจาสัตย  รักษาคําพูด 

 

  

12. ไมโกหก 

 

  

13. โปรงใส ตรวจสอบได   

14. ตรงตอเวลา   

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 



      

  138   

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

คุณสมบัติ วงกลมระดับคะแนนที่ตรงกับตัวคุณมากที่สุด สรุปคะแนน 

15. มีความยุติธรรม (ไมเอนเอียงเขาขาง 

ชอบดวยเหตุผล เท่ียงธรรม) 

  

16. ทํางานใหสําเร็จ 

 

  

17. เปนท่ีนาเชื่อถือและศรัทธาจากคนท่ัวไป 

(ไดรับความไววางใจ  เลื่อมใสและไดรับการ

ยอมรับจากบุคคลท่ัวไป) 

  

18. แนะแนวทางท่ีถูกท่ีควรแกผูอ่ืน 

      โดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา 

  

19. หามมิใหผูอ่ืนกระทําผิด   

20. จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

  

 

การแปลผล 

นอยกวา 100 คะแนน ทานตองปรับปรุงตัวอยางมาก เพราะทานเปนคนท่ีไมนาไววางใจ 

101-120 คะแนน ทานคอนขางมีความซื่อตรง แตก็ยังไมซื่อตรงตลอดเวลา 

บางคร้ังก็ไมซื่อตรง แตยงัปรับปรุงได ซึ่งทานก็เปนสามัญชน 

คนธรรมดา ยอมมีดีบาง ไมดีบางปนกันไป 

121-150 คะแนน ทานเปนคนท่ีไวใจได มคีวามซื่อตรงคอนขางมาก แมบางคร้ัง 

อาจบูดเบ้ียวบาง แตจิตใจทานทราบดีอยูวาที่ทําน้ันไมซื่อตรง  

ซึ่งอาจเปนเพราะปจจัยแวดลอม หรือไขวเขวไปนิดหนอย  

แตทานก็เหมาะกับการเปนสมาชิกขององคกรตางๆ เพราะ 

อยางนอยกม็ีคุณสมบัติเร่ืองความซื่อตรงอยูมาก 

151-180 คะแนน ทานเปนคนนาสรรเสริญ เพราะทานมีความซื่อตรงในทุกๆ ที ่

ทุกเวลา  เหมาะกับการทํางานในองคกร และทํางานวิชาชีพ 

ก็ไดดอีีกดวย  ที่สําคัญทานคอนขาง “ตรงไปตรงมา” ทีเดียว  

ถึงแมบางคร้ังจะมีเร่ืองทีจ่ําเปนทําใหไมซื่อตรง แตทานก็รูตัว 

อยูเสมอ 
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มากกวา 180 คะแนน ทานเปนคนซ่ือตรงสุดยอด เหมาะกบัการทํางานสาขาวิชาชีพ 

เพราะมีความซื่อตรงอยางมาก เหมาะกับการเปนหัวหนางาน  

และทํางานในสาขาวิชาชีพไดดทีี่สุด เปนคนสมบูรณแบบ  

หากเปนตุลาการทานจะเทียบไดกับ “เปาบุนจ้ิน” 

หมายเหต ุ   โดยปกติการประเมินตนเองมักมอีคติ  ผูประเมินมักใหคะแนนตนเองสูงกวา

ความเปนจริง  แตอยางไรก็ดี การประเมินน้ีจะทําใหผูตอบแบบสํารวจเขาใจและตระหนัก

เร่ืองความซื่อตรง  รูวาตนเองมีความบกพรองในเร่ืองใด  เปนการทบทวนพฤติกรรมของ

ตนเองในที่สุด 

5.3 การจัดทํา Integrity Scorecard 

ในที่น้ีใชแนวคิดของ  The Global Integrity Index (http://report.global integrity.org 

/globalIndex.cfm) ซึ่งเปนสถาบันที่ประเมินการมีอยูของกลไกการตอตานการทุจริตในนานา

ประเทศมาปรับใช  โดยมีหลักการสําคัญคือ 

5.3.1 การมีอยูของกลไกในการเสริมสรางความซื่อตรง (existence) การมีกลไกความ

ซื่อตรงของสาธารณชน ที่รวมกฎหมาย และสถาบันที่สงเสริมสํานึกรับผิดชอบของสาธารณชน 

และการลดการทุจริต 

5.3.2 ประสิทธิผลของกลไกตางๆ ในขอ 1 (effectiveness) 

5.3.3  ชองทางการเขาถึงกลไกตางๆของประชาชน (access) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพ 5.4  การวัดความซื่อตรงในระดับประเทศ 

การมีกลไก

(Existence) 

การเขาถึง 

กลไกได

(Access) 

ประสิทธิผล 

ของกลไก 

(Effectiveness) 

ความซื่อตรง 

(Integrity) 
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น่ันคือประเมินความซ่ือตรงในระดับชาติจึงพิจารณาจาก 

1. การมีอยูของกลไกเสริมสรางความซ่ือตรง  ประกอบดวย 

- การมีกฎหมาย ระเบียบที่เสริมสรางความซื่อตรง  ปองกันการทุจริต 

- การมีสถาบันที่ทําหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย 

- มีกระบวนการทํางานอยางชัดเจน เชนการตอตานการทุจริต 

2. ประสิทธิผลของกลไกเสริมสรางความซ่ือตรง ประกอบดวย 

- การปองกันการแทรกแซงจากฝายการเมือง  

- การเปนอิสระขององคกรตางๆ ในการแตงตั้ง  โยกยาย  ใหคุณใหโทษ 

- การทํางานแบบมืออาชีพของผูเกี่ยวของ  มีความรูความสามารถตรงกับงานที่ทํา

เพื่อทํางานไดจริง 

- การมีทรัพยากรที่พอเพียงและเหมาะสม  เชน  การมีเจาหนาที่ประจํา และการมี

งบประมาณเพื่อการนั้น 

- การมีการสืบสวนและการกําหนดโทษ  ในกรณีผูประพฤติขาดความซื่อตรงและ 

กอผลเสียตอผูอื่นและสังคม 

3. การเขาถึงไดของสาธารณชน  ประกอบดวย 

- การจัดทํารายงานและเสนอตอสาธารณชน  

- การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกสาธารณชน  โดยเฉพาะผูมีสวนไดเสีย  ภายใน

เวลาที่เหมาะสม และคาใชจายที่เหมาะสม 

- ความงายในการเขาถึงขอมูลขาวสารของสาธารณชน 

 

ทั้งน้ีการใหคะแนนในแตละขอจะตองมาจากการประเมินโดยคณะผูประเมินที่

ทําการศึกษาในเร่ืองน้ันๆ เพื่อไดขอมูลมาประกอบการพิจารณาใหคะแนน ที่มีคะแนนเต็มขอ

ละ 100 คะแนน 

ทั้งน้ีการพิจาณาคะแนน หากเปนเร่ืองการมีกฎหมาย มีกลไก จะเปนการตอบคําถาม

วา มี หรือไมมี หากมีจะได 100 คะแนน และไมมี เปน 0 
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กรณีเปนเร่ืองการปฏิบัติ  คะแนนจะมีตั้งแต 0, 25, 50, 75 และ 100 คะแนน 

ในการใหคะแนนผูประเมินจะตองใหเหตุผลในการประเมิน และมีขอมูลอางอิงได เมื่อ

มีการประเมินเรียบรอยแลว  ตองมีคณะกรรมการปริทัศนเพื่อมาพิจารณาความถูกตอง 

เหมาะสมของคะแนนที่ให พรอมพิจารณาจากหลักฐานหรือขอมูลประกอบการใหคะแนน 

ตัวอยางการพิจารณาคะแนน  

การเขาถึงขอมูลขาวสาร 

ในทางปฏิบัติมีชองทางที่ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดงายและในเวลา 

ที่เหมาะสมเพียงใด 

100 75   50   25   0 

100 คะแนน   มีขอมูลทาง internet และประชาชนสามารถขอขอมูลไดและไดรับใน

เวลา 2 สัปดาห ไมมีความลาชาในการดําเนินงาน และไดขอมลู

ครบถวน  

75 คะแนน   มีขอมูลแตตองใชเวลา 1-2 เดือนในการไดรับ และบางคร้ังใชเวลา

มากกวาน้ัน ขอมูลบางอยางปกปด โดยไมมีเหตผุลเพียงพอ 

50 คะแนน   มีขอมูล แตตองใชเวลา กวา 2 เดือน -3 เดือน และขอมูลสวนใหญ

ปกปด โดยไมมีเหตุผล  

25 คะแนน  ใชเวลาในการขอขอมูล มากกวา 4 เดือน บางคร้ังลาชา และขอมูล

บางอยางมีการปกปดเพราะเหตุผลทางการเมือง และบางคร้ังไม

เปดเผยเพราะการใชดุลพินิจที่เปนไปเพื่อประโยชนทางการเมือง 

หรือเพื่อประโยชนเฉพาะกลุม 

0 คะแนน ไมมีชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลไดเลย 
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ที่มาของขอมูล เชน  

1 ส่ือมวลชน  

2 เอกสารวิชาการ  

3 การศึกษาของหนวยงานของรัฐ  

4 การสัมภาษณผูเกี่ยวของ  

5 การสัมภาษณนักวิชาการ  

6 การสัมภาษณผูแทนภาคประชาสังคม และองคกรพัฒนาเอกชน  

7 การสัมภาษณผูแทนส่ือมวลชน   

ทั้งน้ีตองใหรายละเอียดของแหลงขอมูลประกอบ 

โดยสรุปการจัดทําตัวชี้วัดความซื่อตรงในการศึกษาคร้ังน้ี พัฒนามาจากวรรณกรรมและ

การรับฟงความคิดเห็นประชาชนกลุมตางๆ แลวจัดทําเปนตัวชี้วัด ในระดับบุคคล และ

ระดับชาติ อยางไรก็ดี เพื่อใหตัวชี้วัดมีความสมบูรณมากข้ึน ควรมีการพัฒนาองคประกอบ

ตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น จะทําใหสามารถนําไปวัดระดับความซ่ือตรงไดจริงในทุกระดับ 
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บทที่ 6 

แผนยุทธศาสตรความซ่ือตรงแหงชาติ 

ในบทน้ีจะนําเสนอถึงแผนยุทธศาสตรความซ่ือตรงแหงชาติ  โดยแบงการนําเสนอ

ออกเปน 7 สวน  ประกอบดวย  1) แนวคิดพื้นฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรความซื่อตรง

แหงชาติ  2) วิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ  3) สถานการณความซื่อตรง

ในแงการเปนทุนทางสังคมของไทย  4) วิสัยทัศนของแผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ  

5) พันธกิจของแผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ  6) แผนยุทธศาสตรความซื่อตรง

แหงชาติ  และ 7) ปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรความซ่ือตรงแหงชาติ 

สูความสําเร็จ  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

6.1 แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรความซ่ือตรงแหงชาต ิ

แนวคิดพื้นฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ คือ การยึดหลัก

ศาสนา  พระราชนิพนธเร่ือง “หลักราชการ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 6   รวมถึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวของกับ “ความซื่อสัตย ซื่อตรง” แนวทางความพอเพียง และแผนพัฒนา

ความซื่อตรงแหงชาติของประเทศมาเลเซีย โดยคํานึงถึงประเด็นสําคัญดังน้ี 

1) การดําเนินการในทางสายกลางที่อยูบนพื้นฐานของความพอดี  

2) เนนแนวคิดการพัฒนาอยางเปนองครวม โดยใชทุนทางสังคมทั้งหลายที่มีอยู 

สูความสมดุลและย่ังยืน 

3) ความพอประมาณอยางมีเหตุผล เปนการใชชีวิต การผลิต และการบริโภค 

อยูบนความพอประมาณ มีเหตุผล 

 4) การมีภูมิคุมกันและเทาทันโลก เพื่อเตรียมคนและสังคมใหสามารถรูเทาทัน

การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มีความยืดหยุน

ในการปรับตัว สามารถเลือกส่ิงที่ดีมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนได 
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6.2 วิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตรความซ่ือตรงแหงชาติ 

ผูวิจัยจัดทําแผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ โดยการเชิญผูที่เกี่ยวของจากทุก

ภาคสวน  ผูแทนจากจังหวัดพื้นที่กลุมเปาหมายทั้ง 5 ภูมิภาค  รวมถึงผู ทรงคุณวุฒิ 

จากหนวยงานที ่เข ารวมโครงการองคกรตนแบบดานความซื ่อตรง ซึ ่งเปนโครงการที่ 

เกิดจากความรวมมือระหวางศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม  สํานักงาน 

ผู ตรวจการแผนดิน และคณะกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสรางธรรมาภิบาลและ

ตรวจสอบการทุจริตในรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (วุฒิสภา)  

 

6.3 สรุปสถานการณความซื่อตรงในแงการเปนทุนทางสังคมของไทย 

สถาบันหลักทางสังคมมีบทบาทนอยลงในการเปนทุนทางสังคมที่ดี  อาทิเชน  

สถาบันครอบครัวขาดการบมเพาะและขัดเกลาเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

สถาบันศาสนายึดเหน่ียวจิตใจของผูคนในสังคมไดนอยลง   สถาบันการเมืองการปกครอง

ยังมีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย  โดยที่รัฐมีบทบาทนํา แมจะมีการกระจายอํานาจ 

แลวก็ตาม   สถาบันการศึกษาหลอหลอมเด็กและเยาวชนไดไมเทาทันการเปล่ียนแปลง   

องคกรธุรกิจเอกชนมีแนวโนมมีสวนรวมในการใหความรวมมือมากขึ้น   ส่ือสารมวลชน 

มีบทบาทนอยในการกระตุนสังคมในทางสรางสรรค  คนไทยมีภูมิคุมกันจากกระแสการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมคอนขางนอย  อาทิเชน  วัฒนธรรมที่ดีงามเร่ิมจางหายไปและ 

ไมถูกถายทอดสูคนรุนใหม  ระบบคุณคาเส่ือมถอย  ความมีจิตสาธารณะ  ความเอื้ออาทร 

การชวยเหลือกันและกัน และปฏิสัมพันธในครอบครัว ชุมชน สังคม ลดนอยลง   อีกทั้งการ 

มีสวนรวมของประชาชนในการรวมกําหนดทิศทางนโยบายทางสังคมมีนอย ทั้งในระดับ

ทองถิ่น และสวนกลาง 

จากสถานการณขางตน  จึงนําไปสูการจัดทําแผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ

เพื่อใหทุกภาคสวนในสังคมรวมกันสรางความซื่อตรง และลดชองวางดังกลาวลง 

 

6.4 วิสัยทัศนของแผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ  

“เปนสังคมแหงการมีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือตรง อยูในวิถีชีวิตของคนไทยใน 

ทุกภาคสวนของสังคม สามารถตรวจสอบได ประชาชนมีความเขมแข็ง มีจิตสํานึก คานิยม  

ที่มีมาตรฐานความซ่ือตรงสูง เปนที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก”  
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6.5 พันธกิจของแผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ  

1) ใหแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงใหเกิดขึ้นในทุกภาคสวน ในอัน

ที่จะทํางานรวมกัน อยางมีประสิทธิผล 

2) สรางความตระหนัก พันธสัญญา และความรวมมือ ในทุกภาคสวน ใหมีความ

พยายามรวมกันเสริมสรางความซื่อตรงที่จะใหเปนวิถีชีวิต 

3) ผลักดันสํานึกรับผิดชอบ ในระหวางสมาชิกของชุมชน และสงเสริมการพัฒนา 

ภาคประชาสังคม ที่เคารพกติกา ของความซื่อตรง 

4) เสริมสราง หลักการพื้นฐานทางศีลธรรมของชุมชน และประเทศ ตลอดจนความ

เปนอยูที่ดีของประชาชน 

5) ยกระดับการพัฒนาประเทศใหเขาสู มาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับในนานา

ประเทศ 

6.6 แผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ   

แผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ  ประกอบดวย 9 ยุทธศาสตร  ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มคุณภาพและศักยภาพของคนในสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 2  การเสริมสรางความซื่อตรงในสถาบันการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันศาสนา 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันการเมืองการปกครอง 

ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความซื่อตรงในภาคธุรกิจเอกชน 

ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางจริยธรรมของสถาบันส่ือสารมวลชน 

ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตรที่ 9 การเพิ่มบทบาทภาคีเครือขายและพฒันากลไกทางสังคม  

เพื่อเสริมสรางความซื่อตรง 
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แผนผังแสดงการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ ซึ่งตองนําไป

เปนวาระแหงชาติ และมีมาตรการในการดําเนินงานในทุกภาคสวน โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติ

การที่เหมาะสมกับแตละยุทธศาสตร อันประกอบดวยการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพของคนใน

สังคม การเสริมสรางความซื่อตรงในสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว สถาบันการเมือง 

ภาคธุรกิจเอกชน ส่ือสารมวลชน ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่นํามาสูการเปลี่ยนแปลง และ

การสรางภาคีเครือขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 6.1  แผนผังการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ

แผนความซื่อตรงแหงชาติ 

มาตรการและแนวทางในการดําเนินการ 

แผนปฏิบัติการ 

วาระแหงชาติ 

สถาบัน 

การศึกษา

สถาบัน

การเมือง 
ส่ือมวลชน

สถาบัน

ครอบครัว 

ธุรกิจ 

เอกชน 

การบริหาร

จัดการ 

ภาคี 

เครือขาย 

สังคม 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ตาราง 6.1  แผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

1. การเพิ่ม

คุณภาพและ

ศักยภาพ 

ของคน 

ในสังคม 

1) เพื่อใหมี

จิตสํานึกและ

คานิยมแหงความ

ซื่อตรง 

2) เพื่อสราง

ความตระหนักรู  

มีความเขาใจและ

ยึดถือปฏิบัติใน

เรื่องความซื่อตรง

อยูในตนเอง 

3) รักษาและ

ฟนฟูคานิยมและ

วัฒนธรรมที่ดี

งามของไทย 

1) พัฒนาจิตใจ

ใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม  

 

1.1) สงเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน เพื่อกระตุน 

ใหคนทุกวัยมีสวนรวมในการประสานประโยชนเพื่อสังคม

สวนรวม 

1.2) จัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโดยใชความรู

คูคุณธรรม 

1.3) พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคูกับการสราง

ครูตนแบบใหเปนตัวอยางที่ดี เพื่อบมเพาะความดีงามแก

เยาวชน 

1) คนในสังคมมีจิตสํานึกและ

ตระหนักรูและยึดถือปฏิบัติตาม

แนวทางความซื่อตรง 

2) มีองคความรูเชิงวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น 

3) มีผูทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะ

ประโยชนมากขึ้น 

1) ประชาชน

ทั่วไป 

2) ภาคประชา

สังคม 

 

1) สถาบันครอบครัว 

2) สถาบันการศึกษา 

3) สถาบันศาสนา 

4) สถาบันการเมืองการ

ปกครอง 

5) สถาบันสื่อสารมวลชน 

6) องคกรธุรกิจเอกชน 

7) องคกรพัฒนาเอกชน  

ภาคประชาสังคมและชุมชน 

8) กระทรวงวัฒนธรรม 

9) สื่อมวลชน 

2) สรางโอกาส

การเรียนรู

ตลอดชีวิต 

ทุกชวงวัยที่

สอดคลองกับ 

วิถีชีวิตของ 

แตละทองถิ่น 

2.1) พัฒนาแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

ทองถิ่น  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

2.2) สงเสริมใหผูรูและปราชญทองถิ่นถายทอดความรู  

ภูมิปญญา  คุณคาเดิมสูคนรุนใหม 

2.3) พัฒนาคนใหเหมาะสมตามวัย ทั้งสติปญญา อารมณ

และจิตใจ 

2.4) เพิ่มทักษะความรูความสามารถทั้งระดับพื้นฐานและ

วิชาชีพ เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพและการมีงานทํา 

2.5) รักษาและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

2.6) จัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะของบิดามารดา

สําหรับกลอมเกลาบุตรหลานใหเปนคนซื่อตรง 

1) มีฐานขอมูลแหลงเรียนรูเชิง

วัฒนธรรมมากขึ้น 

2) ประชาชนมีการพัฒนาทาง

อารมณในระดับดีสมวัย 

3) ประชาชนมีสัมมา 

อาชีพถวนหนา 

4) วัฒนธรรมที่ดีงามไดรับการ

ฟนฟูและถายทอดสูคนรุนตอไป 

5) มีหลักเกณฑในการพัฒนา

ทักษะและมีผูเขารับการอบรม 

6) เยาวชนไทยมีความซื่อตรง 

1) ประชาชน

ทั่วไป 

 

1) กระทรวงวัฒนธรรม 

2) สถาบัน การศึกษา 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5) กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

1. การเพิ่ม

คุณภาพและ

ศักยภาพ 

ของคน 

ในสังคม 

1) เพื่อใหมี

จิตสํานึกและ

คานิยมแหงความ

ซื่อตรง 

2) เพื่อสราง

ความตระหนักรู  

มีความเขาใจและ

ยึดถือปฏิบัติใน

เรื่องความซื่อตรง

อยูในตนเอง 

3) รักษาและ

ฟนฟูคานิยม 

และวัฒนธรรม 

ที่ดีงามของไทย 

3) สราง 

องคความรู 

3.1) รวบรวมถอดบทเรียนคนดีที่หลากหลายสาขาอาชีพ

ในทุกระดับของสังคม และจัดทําเปนฐานขอมูลเพื่อ

เผยแพรสูสาธารณะ 

3.2) สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใน

ทุกองคกรที่หลากหลายสาขาอาชีพในทุกระดับของสังคม 

1) มีฐานขอมูลคนดีที่มีการ

เผยแพรสูสาธารณะ 

2) ประชาชนมีวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยทั้งสํานึกและ

พฤติกรรม 

1) ประชาชน

ทั่วไป 

 

1) รัฐบาล 

2) กระทรวงวัฒนธรรม 

3) สื่อมวลชน 

4) ภาคประชาสังคม 

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4) เสริมสราง

ใหผูนําใน

สถาบันหลัก 

ของสังคม

สามารถเปน

แบบอยางดาน

ความซื่อตรง 

4.1) ยกยอง เชิดชู ผูนําทุกระดับในสถาบันหลักของสังคม

ที่เปนที่ยอมรับของสมาชิกในสถาบันหลักนั้นๆ 

4.2)  ใชกระบวนการทางสังคมกดดันผูนําที่ประพฤติ 

มิชอบ ไมโปรงใส ไมซื่อสัตยซื่อตรง  

1) มีการยกยองเชิดชูคนดีใน

หนวยงานตางๆ 

2) มีชุมชนที่กําหนดมาตรการ

ทางสังคมเพื่อปองกันการ

ประพฤติมิชอบ ไมโปรงใส  

และไมซื่อสัตย ซื่อตรง 

1) ประชาชน

ทั่วไป 

2) ภาคประชา

สังคม 

3) หนวยงาน

รัฐ 

4) ภาคเอกชน 

5) องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

1) รัฐบาล 

2) ภาคประชาสังคม 

3) องคกรพัฒนาเอกชน 

4) ภาคเอกชน 

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

2. การ

เสริมสราง

ความซื่อตรง

ในสถาบัน 

การศึกษา 

1) เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมีความรู

ความเขาใจและ

ตระหนักในคุณคา

และมีคานิยม

ความซื่อตรงใน

ตนเอง 

2) เพื่อใหเด็กและ

เยาวชน มีความ

ตระหนักและรูเทา

ทันการ

เปลี่ยนแปลง 

 

1) จัดการศึกษา

ในระบบและนอก

ระบบรวมทั้ง

การศึกษาตาม

อัธยาศัยโดยใช

ความรูคูคุณธรรม 

2) จัดการความรู 

“ความซื่อตรง”  

ของคนตนแบบ 

เพื่อเผยแพร 

สื่อสาธารณะ 

1.1) กําหนดสาระเรื่องความซื่อตรงไวเปนสวน

หนึ่งของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

1.2) สรางแรงจูงใจโดยการสนับสนุน

งบประมาณในการสรางนวัตกรรมดานความ

ซื่อตรงแกเด็กและเยาวชน 

1.3) สงเสริมการเรียนรูเพื่อการรูเทาทัน 

ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศผานกิจกรรมการเรียนการ

สอนหรือการเรียนรูผานกิจกรรมรวมกับชุมชน 

1.4) สงเสริมใหมีเยาวชนคนตนแบบควบคู 

กับครูตนแบบ 

1.5) ถอดบทเรียนคนตนแบบและครูตนแบบ

เพื่อใชเผยแพรสูสาธารณะและนําไปสูการ 

ยกยองเชิดชู 

1) มีสาระ “ความซื่อตรง” อยูใน

หลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

2) มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ

ดําเนินกิจกรรมดานความซื่อตรงในกลุม

เยาวชนจากหนวยงานตางๆ และมี

นวัตกรรม “ความซื่อตรง”ของเด็กและ

เยาวชน 

3) มีกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ

สงเสริมเรื่องความซื่อตรงรวมกับชุมชน

และเยาวชนมีความสามารถในการ

ปรับตัวตอสถานการณปญหา 

4) มีฐานขอมูลเยาวชนตนแบบและ 

ครูตนแบบเรื่องความซื่อตรง 

5) มีชุดความรู “ความซื่อตรง” 

1) สถาบัน 

การศึกษาใน

ระบบทุกระดับ 

2) แหลง

เรียนรู/สถาบัน 

การศึกษาตาม

อัธยาศัย 

3) ชุมชน/

ทองถิ่น 

1) กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

2) องคกรชุมชน 

3) องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

3. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

ครอบครัว 

1) เพื่อใหสถาบัน

ครอบครัวมีบทบาท

ในการบมเพาะ/ขัด

เกลาความประพฤติ

อันดีงามและความ

ซื่อตรงใหแกสมาชิก

ในครอบครัว 

2) เพื่อใหสมาชิกใน

ครอบครัวมีการ

ดํารงชีวิตบนพื้นฐาน

ของความพอเพียง 

1) เพื่อเสริมสราง

ปฏิสัมพันธของคน

ตางวัยในครอบครัว

เพื่อเปนการกลอม

เกลาจิตใจใหเปน

คนมีวินัย ซื่อสัตย 

กตัญู  เอื้ออาทร

และมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

1.1) สงเสริมใหครอบครัวใชเวลาที่มีคุณคา

รวมกันเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมแหง

ความซื่อตรงกับสมาชิกในครอบครัว 

1.2) พัฒนากิจกรรมที่ครอบครัวในชุมชนมี

โอกาสเขารวมและแลกเปลี่ยนประสบการณ

อยางตอเนื่อง 

1.3) ยกยอง เชิดชู ดูแลบุคคลและ

ครอบครัวตัวอยางในชุมชน และเผยแพรสู

สาธารณะ 

1) ครอบครัวมีความสุขและลดปญหา

ความขัดแยงภายในครอบครัว 

2) เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่

เหมาะสม   

3) มีทําเนียบบุคคลตัวอยางและ

ครอบครัวตัวอยางในชุมชน 

 

1) ครอบครัว 

2) ชุมชน/ทองถิ่น 

 

 

1) กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

2) กระทรวงวัฒนธรรม 

3) องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

4) กรมการพัฒนาชุมชน  

กระทรวงมหาดไทย 

5) ภาคประชาสังคม 

6) องคกรพัฒนาเอกชน 

7) สื่อสารมวลชน 

2) สรางภูมิคุมกัน

ในการดํารงชีวิตบน

พื้นฐานของความ

พอเหมาะพอควร  

รูจักประหยัด  อด

ออม และมีวินัยใน

การใชจาย 

2.1) สรางความรูความเขาใจในแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว 

2.2) สงเสริมใหจัดทําบัญชีครัวเรือน  

(ใชจายอยางมีสติ) 

2.3) สงเสริมการออม (ออมเงิน  ออมใจ  

ออมคน ออมทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม) 

1) สมาชิกในครอบครัวรูและเขาใจ

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนําไป

ปฏิบัติไดจริง 

2) มีการทําบัญชีครัวเรือนในชุมชน

ตางๆ 

3) มีการออมในครอบครัว 

 

1) ครอบครัว 

 

1) กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

2) องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

3. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

ครอบครัว 

1) เพื่อใหสถาบัน

ครอบครัวมีบทบาท

ในการบมเพาะ/ 

ขัดเกลาความ

ประพฤติอันดีงาม

และความซื่อตรง

ใหแกสมาชิกใน

ครอบครัว 

2) เพื่อใหสมาชิกใน

ครอบครัวมีการ

ดํารงชีวิตบนพื้นฐาน

ของความพอเพียง 

3) เสริมสรางความ

เขมแข็งในการดูแล

สมาชิกใน

ครอบครัวและการ

จัดการปญหาตางๆ 

รวมกัน 

3.1) สงเสริมการเรียนรูรวมกันในครอบครัว  

โดยการพัฒนาทักษะการอยูรวมกัน การรับ

ฟงความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว  

การเรียนรูพัฒนาการตามวัย  

1) มีกิจกรรมการเรียนรูรวมกันใน

ชุมชน 

 

1) ครอบครัว 1) กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

2) องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

3.2) พัฒนาศักยภาพกลุม 

ผูประสบปญหา  เชน  มีศูนยให 

คําปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาครอบครัวใน

รูปแบบตางๆ ทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น และ

สวนกลาง   

1) มีผูรูจักและมาใชบริการศูนย 

 

1) ครอบครัว 1) กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

2) องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย หนวยงาน/องคกรผูรับผิดชอบ 

4. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

ศาสนา 

1) เพื่อใหศาสนา

แตละศาสนา

สามารถเปน 

เครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจและเปน

แนวทางของคน 

ในสังคม 

1) เพื่อใหเกิดการ

เรียนรูเรื่องความ

ซื่อตรงบนพื้นฐาน

ของแกนแกนของ 

แตละศาสนา และ

สามารถนํามา

ปฏิบัติไดจริงใน

ชีวิตประจําวัน 

1.1) สงเสริมการแลกเปลี่ยน

เรียนรูแกนแทของแตละศาสนาที่

หลากหลายในสังคมนั้นๆ  

 

1) สมาชิกในสังคมมีความสามารถ

และฉลาดทางอารมณในการปรับตัว

รับกับสถานการณปญหา 

 

1) สถาบันและบุคลากร

ทางศาสนาทุกศาสนา 

2) สถาบันการศึกษา 

3) ชุมชน/ทองถิ่น 

1) กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม 

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3) สถาบันการศึกษา 

4) ผูนําศาสนา 

5) สถาบันศาสนาตางๆ 

1.2) สงเสริมการเชื่อมโยง

กิจกรรมระหวางสถาบันศาสนา  

สถาบันการศึกษา  สถาบัน

ครอบครัว  และชุมชน 

1) มีกิจกรรมรวมระหวางชุมชน 

“บาน วัด โรงเรียน”  

 

 

1) สถาบันและบุคลากร

ทางศาสนาทุกศาสนา 

2) สถาบันการศึกษา 

3) ชุมชน/ทองถิ่น 

1) กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม 

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3) สถาบันการศึกษา 

4) ผูนําศาสนา 

5) สถาบันศาสนาตางๆ 

1.3) สงเสริมการใชแกนแทของ

ศาสนาในการเรียนรูเพื่อการ

ปรับตัวเพื่อรับสภาพความ 

เปลี่ยนแปลง 

1)  ประชาชนสามารถใชหลักศาสนา

ในการปฏิบัติตัวใหมีความซื่อตรงได 

 

1) สถาบันและบุคลากร

ทางศาสนาทุกศาสนา 

2) สถาบันการศึกษา 

3) ชุมชน/ทองถิ่น 

1) กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม 

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3) สถาบันการศึกษา 

4) ผูนําศาสนา 

5) สถาบันศาสนาตางๆ 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

1) สงเสริมใหเกิด 

ธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการ

บานเมืองทุกระดับ 

 

1.1) สงเสริมการบริหารจัดการ

บานเมืองที่โปรงใส  ตรวจสอบได   

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

1) ขอรองเรียนเรื่องทุจริต คอรัปชั่น

ลดลง 

2) ความพึงพอใจของประชาชน 

ตอการใหบริการของรัฐมีมากขึ้น 

 

1) นักการเมืองทุกระดับ 

2) ชุมชน/ทองถิ่น 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

1) ศูนยประสานงานเครือขาย

ความซื่อตรง 

2) สื่อสารมวลชน 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

1.2) สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารกิจการ

บานเมืองทุกระดับ 

1) ประชาชนมีสวนรวมในทาง

การเมืองมากขึ้น 

 

1) นักการเมืองทุกระดับ 

2) ชุมชน/ทองถิ่น 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

1) ศูนยประสานงานเครือขาย

ความซื่อตรง 

2) สื่อสารมวลชน 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) การพัฒนากลไก

ทางการเมืองที่เอื้อ

ตอการเสริมสราง

ความซื่อตรง 

2.1) สรางเครือขายการเรียนรู 

ทางสังคมที่เนนการเรียนรูทาง

การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนพระประมุข 

1) ประชาชนรับรูถึงสิทธิและหนาที่

ของตนและยึดมั่นในกระบวน

ประชาธิปไตย 

2) เกิดความรวมมือในการ 

เฝาระวังทางสังคม 

1) นักการเมืองทุกระดับ 

2) ชุมชน/ทองถิ่น 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

1) ศูนยประสานงานเครือขาย

ความซื่อตรง 

2) สื่อสารมวลชน 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

2.2) สงเสริมใหมีศูนยประสานงาน

เครือขายความซื่อตรงเพื่อทําหนาที่

ตรวจสอบการทํางานของบานเมือง 

1) มีศูนยประสานงานเครือขาย

ความซื่อตรงและมีกิจกรรมในการ

เสริมสรางความซื่อตรงตลอดจน

ตรวจสอบนักการเมือง 

1) นักการเมืองทุกระดับ 

2) ชุมชน/ทองถิ่น 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

1) ศูนยประสานงานเครือขาย

ความซื่อตรง 

2) สื่อสารมวลชน 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

2) การพัฒนากลไก

ทางการเมืองที่เอื้อ

ตอการเสริมสราง

ความซื่อตรง 

2.3) สงเสริมใหประชาชนทุกภาค

สวนในสังคม รับรู เขาใจ ในสิทธิและ

หนาที่ของตนเอง ตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

1) ประชาชนมีความรู ความเขาใจ 

ในสิทธิและหนาที่ของตน 

1) นักการเมืองทุกระดับ 

2) ชุมชน/ทองถิ่น 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

1) ศูนยประสานงานเครือขาย

ความซื่อตรง 

2) สื่อสารมวลชน 

3) ภาคประชาสังคม 

4) องคกรธุรกิจเอกชน 

5) สถาบันพระปกเกลา 

2.4) ปรับปรุงระบบกฎหมายที่

ลาสมัยไมเอื้อและไมสอดคลองตอ

การเปลี่ยนแปลง  

1) มีกฎหมายที่เหมาะสมตอการ

เสริมสรางความซื่อตรงและบังคับ

ใชไดจริง 

1) ประชาชนทั่วไป 1) คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย 

2) รัฐบาล  

3) สส. สว. 

2.5) พัฒนาระบบภาษี และจัดใหมี

กองทุนสนับสนุน เพื่อสรางแรงจูงใจ

ใหทําความดี 

1) มีระบบภาษี และกองสนับสนุน

เพื่อสรางแรงจูงใจใหทําความดี 

1) ประชาชนทั่วไป 1) รัฐบาล  

3) เสริมสรางความ

ซื่อตรงในระบบ

เลือกตั้ง 

3.1) สรางความเขมแข็งให 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เพื่อใหสามารถทํางานตามหนาที่ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้งทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2) มีขอรองเรียนนอยลง 

3) ความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีมากขึ้น 

1) คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งทุกระดับ 

 

1) ผูบริหารของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง 

 

3.2) สรางหลักประกันความอิสระใน

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง 

 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เปนอิสระอยางแทจริง 

 

1) ฝายบริหาร 

2) พรรคการเมือง   

3) ประชาชน ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 

1) ฝายบริหารและ 

พรรคการเมือง 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

 

 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

3) เสริมสรางความ

ซื่อตรงในระบบ

เลือกตั้ง 

 

 

 

3.3) สรางเครือขายภาคประชาชน 

ทําหนาที่ในการตรวจสอบการ

เลือกตั้ง 

1) มีเครือขายภาคประชาชนในการ

ตรวจสอบการเลือกตั้งที่ครอบคลุม

ทุกจังหวัด 

1) ภาคประชาสังคม   

2) องคกรพัฒนาเอกชน 

3) สื่อมวลชนทุกแขนง 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2) สื่อมวลชน   

3) ภาคประชาสังคม 

3.4) เสริมสรางพันธะสัญญาของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งในทุก

ระดับใหปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ  

เปนกลาง  เปนธรรม และมี

ประสิทธิภาพ 

1) ความเชื่อมั่นของประชาชนตอ

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมากขึ้น 

2) ขอเรียกรองในการทํางานของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีลดลง 

1) ผูบริหารและ

เจาหนาที่ของ กกต. 

 

1) ผูบริหารของ กกต. 

 

 

3.5) ติดตามและสรางหลักประกัน

วาผูสมัครเขารับการเลือกตั้งทุกคน

ดําเนินการตามมาตรฐานจริยธรรม

ในการเลือกตั้ง 

1) ผูสมัครที่ถูกลงโทษจากการทุจริต

เลือกตั้งมีลดลง 

1) ผูสมัครรับเลือกตั้ง   

2) พรรคการเมือง 

ทุกพรรค 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2) ตํารวจ 

3) เครือขายประชาชนติดตาม

การเลือกตั้ง  

3.6) ใหจัดพิมพและเผยแพร

มาตรฐานจริยธรรมในการเลือกตั้ง 

สูสาธารณชนผานทางสื่อมวลชน 

ทุกแขนง 

1) สาธารณะชนมีความรูเรื่อง

มาตรฐานจริยธรรม ในการเลือกตั้ง 

1) สาธารณชน 

2) สื่อมวลชน และ 

พรรคการเมือง 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2) สื่อมวลชน 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

 

 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

4) เสริมสราง

ภาพลักษณทาง

การเมือง โดยการ

พัฒนาความซื่อตรง

ใหเกิดขึ้นใน

วัฒนธรรมทาง

การเมือง  

4.1) ดําเนินโครงการที่ใหการศึกษา

กับผูนํา  นักการเมือง และ

สาธารณชนถึงพิษภัยของการทุจริต

ในทางการเมือง 

1) ความเชื่อมั่นตอสถาบันการเมือง

การปกครองดีขึ้น 

 

1) นักการเมืองทุกคน 

 

1) พรรคการเมือง 

2) ประชาชน   

3) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

4.2) มีคูมือใหความรูเรื่องการทุจริต

ในทางการเมือง 

 

1) ประชาชนมีความรูเรื่องชนิดและ

รูปแบบการทุจริตในทางการเมือง 

 

1) นักการเมืองทุกคน 

 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง   

2) คณะกรรมการวินัยของ

พรรคการเมือง 

3) คณะกรรมาธิการจริยธรรม

ของรัฐสภา 

4.3) สรางกฎ ระเบียบภายในพรรค

การเมืองเพื่อปองกันมิใหสมาชิก

พรรคเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริต 

 

1) ความเชื่อมั่นของประชาชน 

ตอนักการเมืองและพรรคการเมือง 

ดีขึ้น 

1) นักการเมืองทุกคน 

 

1) คณะกรรมการวินัยของ

พรรคการเมือง 

4.4) มั่นใจไดวาเกณฑในการ

คัดเลือกคุณสมบัติของผูสมัครรับ

เลือกตั้ง  คือ  คนที่ซื่อสัตย  สุจริต  

มีประสิทธิภาพ และไววางใจได 

1) ภาพลักษณของนักการเมืองดีขึ้น 

 

 

1) นักการเมืองทุกคน 

 

1) ผูบริหารพรรคการเมือง 

 



        

 

   157 
 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

 

 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

5) เสริมสราง

ภาพลักษณและ

สํานึกรับผิดชอบ

ของพรรคการเมือง

และนักการเมือง  

5.1) จัดตั้งคณะกรรมการความ

ซื่อตรงของพรรคการเมืองทุกพรรค 

 

1) มีคณะกรรมการความซื่อตรง 

ของพรรค 

 

1) พรรคการเมือง 

2) สมาชิกพรรค

การเมือง 

 

1) พรรคการเมือง 

 

5.2) ใหพรรคการเมืองทุกพรรค 

มีคานิยมรวม  เชน  ความโปรงใส  

ตรงไปตรงมา  รับผิดชอบ  ไววางใจ

ได  พรอมใหบริการ  และยึดมั่นใน

พันธะสัญญา  โดยใหเปนที่ยอมรับ

ของสมาชิกพรรคทุกคน 

1) มีหลักฐานวาพรรคการเมือง 

มีการกําหนดคานิยมรวมและ

เผยแพรใหสมาชิกพรรครับรูและ

ยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน 

1) พรรคการเมือง 

2) สมาชิกพรรค

การเมือง 

 

1) ผูบริหารพรรคการเมือง 

2) นายทะเบียนพรรค

การเมือง 

 

5.3) จัดทําหลักสูตรอบรมเพื่อ

เสริมสรางความเขาใจใหกับผูนํา

พรรคการเมือง  สมาชิกและผูสมัคร

ถึงความสําคัญของการยึดมั่นเรื่อง

ความซื่อตรง 

1) มีหลักสูตรอบรม 

2) มีผูเขารับการอบรม 

 

1) พรรคการเมือง 

2) สมาชิกพรรค

การเมือง 

 

1) ผูบริหารพรรคการเมือง 

2) นายทะเบียนพรรค

การเมือง 

3) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

5.4) กําหนดกฎระเบียบและกลไก 

ที่เหมาะสมสําหรับจัดการกับความ

ชวยเหลือหรือการสนับสนุนที่มีตอ

พรรคการเมือง 

1) มีกฎ ระเบียบ และมีการติดตาม

ตรวจสอบ 

 

1) พรรคการเมือง 

 

1) ผูบริหารพรรคการเมือง 

2) นายทะเบียนพรรค

การเมือง 

3) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

 

 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

6) สงเสริมและ

คงไวซึ่งโครงการที่

เกี่ยวของกับความ

เปนธรรมทางสังคม 

เพื่อชวยเสริมสราง

พันธะภาระและ

ความเขาใจของ

สมาชิกรัฐสภา และ

นักการเมือง ตอ

เรื่องความซื่อตรง

ตามบทบาทและ

ความรับผิดชอบ 

6.1) กําหนดมาตรการหรือปรับ

ประมวลจริยธรรมของฝายบริหาร

และของสมาชิกรัฐสภา   

 

1) มีประมวลจริยธรรมของฝาย

บริหารและสมาชิกรัฐสภา 

ที่มีความทันสมัย 

 

1) ฝายบริหารและ

ขาราชการ (สมาชิก

รัฐสภา,ฝายนิติบัญญัติ) 

1) รัฐมนตรี 

2) นายกรัฐมนตรี 

3) รัฐสภา   

4) สํานักนายกรัฐมนตรี 

6.2) เสนอการบูรณาการประมวล

จริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาที่รวม

ทัศนคติของการบริการประชาชน 

และการปฏิบัติใหเปนวิถีชีวิต  

รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการทุจริต  

การประพฤติมิชอบและการใชอํานาจ

มิชอบ ตลอดจนสรางความมั่นใจ 

ไดวาสาธารณชนและสื่อมวลชน 

ไดใหความสนใจเรื่องนี้ 

1) สาระสําคัญของประมวล

จริยธรรมไดครอบคลุมประเด็นการ

ใหบริการที่ดีแกประชาชน  การไม

ทุจริตและความซื่อตรง เปนตน

ตลอดจน มีการเผยแพรสูภาค

ประชาชน 

1) ฝายบริหารและ

ขาราชการ (สมาชิก

รัฐสภา,ฝายนิติบัญญัติ) 

1) ประธานสภาผูแทนราษฎร 

2) ประชาชน 

3) วุฒิสภา 

4) ผูนําของฝายนิติบัญญัติ 

 

6.3) สรางความมั่นใจไดวาสมาชิก

รัฐสภาทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

ของรัฐสภาไมวาในการอภิปราย 

ในสภาฯ และพฤติกรรม  รวมถึง 

ยึดมั่นกับประมวลจริยธรรม 

1) จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภาที่ทําผิดมาตรฐาน

จริยธรรมลดลง 

 

1) สมาชิกรัฐสภา

ทั้งหมด 

 

1) ประธานสภาผูแทนราษฎร 

2) ประธานวุฒิสภา 

3) กรรมาธิการความซื่อตรง 

ของสภา 

6.4) จัดพิมพประมวลจริยธรรม 

ในรูปแบบที่อานงาย  จัดเก็บงาย  

แจกจายงาย 

1) มีเอกสารประมวลจริยธรรมที่

อานงายและแจกจายอยางทั่วถึง 

1) สมาชิกรัฐสภา 

2) ภาคประชาชน 

1) รัฐสภา 
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หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

 

 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

6) สงเสริมและ

คงไวซึ่งโครงการที่

เกี่ยวของกับความ

เปนธรรมทางสังคม 

เพื่อชวยเสริมสราง

พันธะภาระและ

ความเขาใจของ

สมาชิกรัฐสภา และ

นักการเมือง ตอ

เรื่องความซื่อตรง

ตามบทบาทและ

ความรับผิดชอบ 

6.5) กําหนดหลักสูตรเรื่องคุณธรรม  

จริยธรรมและความซื่อตรงสําหรับ

สมาชิกรัฐสภาและจัดการอบรมเปน

ระยะ 

 

1) มีหลักสูตรเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมและความซื่อตรงสําหรับ

สมาชิกรัฐสภา 

 

1) สมาชิกรัฐสภา 

 

1) ศูนยประสานงานเครือขาย

ความซื่อตรง (ศูนยคุณธรรม

และผูตรวจการแผนดิน)  

ดวยความรวมมือของรัฐสภา 

2) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3) ผูบริหารพรรคการเมือง 

6.6) ขยายชองทางที่สาธารณชนจะ

เขาถึงประเด็นเรื่องความซื่อตรง

ในทางการเมืองและการบริหารโดย

ผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ 

และเว็ปไซต  เปนตน 

1) มีชองทางการใหขอมูลและรับ

ขอมูลจากประชาชนอยางทั่วถึงและ

กวางขวาง 

1) นักการเมือง 

 

1) องคกรทุกแหง 

 

2) ประชาชนมีความตระหนักใน

เรื่องความซื่อตรงทางการเมือง 

1) สาธารณชน 

 

1) ทุกภาคสวน 

6.7) พัฒนาเว็ปไซตในเรื่องความ

ซื่อตรง ศีลธรรม และจริยธรรม  

ตลอดจนประเด็นการเมือง 

1) มีเว็ปไซตที่ใหความรูในเรื่อง

ความซื่อตรง  ศีลธรรม และ

จริยธรรม 

1) นักการเมือง 

2) สาธารณชน 

1) รัฐสภา 

6.8) สรางความมั่นใจวาผูบริหาร

พรรคการเมืองในทุกระดับเขารวม

รับการอบรมเรื่องคุณธรรม  

จริยธรรม และความซื่อตรง 

1) มีผูเขารับการอบรมจากภาค

การเมืองทุกระดับ 

2) ผูเขารับการอบรมมีความรูความ

เขาใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ

ความซื่อตรง 

1)  ผูบริหารพรรค

การเมืองในทุกระดับ 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2) ผูบริหารพรรคการเมือง 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

 

 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

6) สงเสริมและ

คงไวซึ่งโครงการที่

เกี่ยวของกับความ

เปนธรรมทางสังคม 

เพื่อชวยเสริมสราง

พันธะภาระและ

ความเขาใจของ

สมาชิกรัฐสภา และ

นักการเมือง ตอ

เรื่องความซื่อตรง

ตามบทบาทและ

ความรับผิดชอบ 

6.9) กําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้ง

เขารับการอบรมในหลักสูตรเรื่อง

คุณธรรม จริยธรรม และความ

ซื่อตรงทุกคนโดยเปนคุณสมบัติ

พื้นฐาน 

1) มีการกําหนดคุณสมบัติพื้นฐาน

ของผูสมัครรับเลือกตั้งไวอยาง

ชัดเจน 

1) ผูบริหารพรรค

การเมืองในทุกระดับ 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2) ผูบริหารพรรคการเมือง 

6.10) สรางดัชนีวัดพฤติกรรมของ

นักการเมืองที่ไดรับเลือกตั้งและมี

การนําไปวัดระดับความซื่อตรงอยาง

ตอเนื่อง 

1) มีดัชนีวัดพฤติกรรมความซื่อตรง

ของสมาชิกรัฐสภา 

2) มีการประเมินพฤติกรรมเปน

ระยะ 

3) เผยแพรสูสาธารณชน 

1) สมาชิกรัฐสภาทุกคน 1) รัฐสภา 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

5. การเสริม 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของสถาบัน

การเมือง 

การปกครอง 

 

 

1) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง

ไดรับความ

เชื่อถือจากสังคม 

2) เพื่อให

สถาบันการเมือง

การปกครอง 

มีบทบาทนํา 

ในการเสริมสราง

ประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม 

7) เสริมสราง 

ความโปรงใส 

ปดหนทาง และ

โอกาสในการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ 

และใชอํานาจ 

โดยมิชอบ   

7.1) เสริมสรางกระบวนการ  

ของการเปดเผยบัญชีทรัพยสิน  

หนี้สินของสมาชิกรัฐสภาและ 

ฝายบริหารใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

1) มีการเปดเผยบัญชีทรัพยสิน 

หนี้สินอยางตรงไปตรงมา โดยไมมี

สถิติของการละเลยการปฏิบัติ 

1) สมาชิกรัฐสภาทุกคน 1) คณะรัฐมนตรี 

2) รัฐสภา 

 

7.2) กําหนดกฎ ระเบียบและ 

มีกลไกในการทําใหสมาชิกรัฐสภา  

นายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี 

ถูกตรวจสอบไดโดยสมาชิกรัฐสภา

ทั้งหมดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1) มีกฎระเบียบที่เอื้อใหสมาชิก

รัฐสภาสามารถตรวจสอบบัญชี

ทรัพยสินของฝายบริหารและฝายนิติ

บัญญัติได 

1) สมาชิกรัฐสภา 

2) ฝายบริหาร 

 

1) รัฐสภา 

2) คณะ 

รัฐมนตรี 

 

7.3) เสริมสรางประมวลจริยธรรม

ของคณะรัฐมนตรีใหมีประสิทธิภาพ 

1) มีประมวลจริยธรรมของ

คณะรัฐมนตรีที่นําไปปฏิบัติ 

ไดจริง 

1) ฝายบริหาร 

2) สมาชิกรัฐสภา 

1) รัฐสภา 

2) คณะรัฐมนตรี 

7.4) บังคับใชมาตรการ  หามฝาย

บริหารเขาไปเกี่ยวของกับธุรกิจ  

(ทั้งทางตรงและทางออม) ใหมี

ประสิทธิผล 

1) มีมาตรการหามฝายบริหารเขาไป

เกี่ยวของกับธุรกิจ 

2) ไมมีนักการเมืองเขาไปเกี่ยวของ

กับธุรกิจ 

1) ฝายบริหาร 1) คณะรัฐมนตรี 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

6. การ

เสริมสราง

ความซื่อตรง

ในภาคธุรกิจ

เอกชน 

1) เพื่อลดการ

ทุจริตคอรัปชั่น

ระหวางภาค

ราชการกับภาค

ธุรกิจเอกชน 

2) เพื่อเปด

โอกาสใหองคกร

ภาคธุรกิจเอกชน

สามารถ 

มีสวนรวมในการ

ทําประโยชนเพื่อ

สังคมสวนรวม 

1) สงเสริมใหเกิด 

ธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการ

องคกรภาคธุรกิจ

เอกชน 

1.1) สงเสริมใหองคกรภาคธุรกิจ

เอกชนดําเนินกิจการโดยยึดหลัก

บรรษัทภิบาล 

 

1) มีองคกรภาคธุรกิจเอกชนที่เปน

บรรษัทภิบาลเพิ่มมากขึ้น 

2) บริษัทเอกชนมีกิจกรรม

สรางสรรคเพื่อประโยชนของสังคม

มากขึ้น 

1) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) หนวยงานราชการ 

ที่เกี่ยวของ 

 

1) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) หนวยงานราชการ 

ที่เกี่ยวของ 

 

2) สงเสริมให

องคกรภาคธุรกิจ

เอกชนดําเนินธุรกิจ

ดวยความซื่อตรง  

รับผิดชอบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  

2.1) สรางมาตรการจูงใจดวยการ 

ยกยองเชิดชูองคกรธุรกิจเอกชน 

ตนแบบ 

1) มีธุรกิจเอกชนที่ไดรับการยกยอง

เรื่องความซื่อตรง 

1)องคกรธุรกิจเอกชน 1) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) หนวยราชการที่เกี่ยวของ 

2.2) สรางมาตรการที่เอื้อใหองคกร

ภาคธุรกิจเอกชนสามารถดําเนิน

กิจการดวยความซื่อตรง 

1) มีกลไกในการเอื้อตอการดําเนิน

ธุรกิจดวยความซื่อตรง 

 

1)องคกรธุรกิจเอกชน 1) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) รัฐบาล 

3) องคกรพัฒนาเอกชน 

2.3) จัดทําทําเนียบองคกรภาคธุรกิจ

เอกชนตนแบบ 

1) มีฐานขอมูลภาคธุรกิจตนแบบ 1)องคกรธุรกิจเอกชน 1) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) รัฐบาล 

3) องคกรพัฒนาเอกชน 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

6. การ

เสริมสราง

ความซื่อตรง

ในภาคธุรกิจ

เอกชน 

1) เพื่อลดการ

ทุจริตคอรัปชั่น

ระหวางภาค

ราชการกับภาค

ธุรกิจเอกชน 

2) เพื่อเปด

โอกาสใหองคกร

ภาคธุรกิจเอกชน

สามารถ 

มีสวนรวมในการ

ทําประโยชนเพื่อ

สังคมสวนรวม 

3) สงเสริมใหเกิด

เครือขายภาคธุรกิจ

เอกชนตอตาน

คอรัปชั่น 

3.1) สงเสริมการรวมตัวเปน

เครือขายองคกรภาคธุรกิจเอกชน

และจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของ

องคกรสมาชิกและเครือขายทาง

สังคมอื่นๆ 

1) มีเครือขายภาคธุรกิจที่มีกิจกรรม

เพื่อเสริมสรางความซื่อตรง 

 

1)องคกรธุรกิจเอกชน 1) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) รัฐบาล 

3) องคกรพัฒนาเอกชน 

3.2) รวมจัดกิจกรรมสรางสรรค 

ที่เปนประโยชนตอสังคมตามความ

ถนัดและความสนใจขององคกร 

 

1) ภาคธุรกิจมีกิจกรรมสรางสรรค

เพื่อสังคม 

 

1) องคกรธุรกิจเอกชน 1) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) รัฐบาล 

3) องคกรพัฒนาเอกชน 

3.3) สรางมาตรการและแรงจูงใจให

ภาคธุรกิจเอกชนเขารวมตอตานและ

ตรวจสอบการทุจริต คอรัปชั่น 

1) มีภาคธุรกิจเขารวมกิจกรรม

ตอตานและตรวจสอบการทุจริต 

มากขึ้น 

1) องคกรธุรกิจเอกชน 1) องคกรธุรกิจเอกชน 

2) รัฐบาล 

3) องคกรพัฒนาเอกชน 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

7. การ

เสริมสราง

จริยธรรม 

ของสถาบัน

สื่อสาร 

มวลชน 

1) เพื่อให

สถาบัน

สื่อสารมวลชน

เปนสถาบันหนึ่ง

ในการสราง

คานิยม   

สรางกระแส  

และกระตุน

สังคมเรื่อง 

ความซื่อตรง 

1) นําเสนอและ

เผยแพรขอมูลขาวสาร

ตางๆ เพื่อเสริมสราง

จิตสํานึกและคานิยม

เรื่องความซื่อตรง 

1.1) สรางกระแสสังคมเพื่อตรวจสอบ/กดดัน 

บุคคลและองคกรที่ประพฤติตน 

ไมซื่อตรง 

1.2) สื่อสารมวลชนตองทําหนาที่เปนองคกรเฝา

ระวังและจุดประกายทางสังคมเพื่อการติดตาม  

ตรวจสอบ  

1.3) สรางเครือขายความรวมมือกับภาคประชา

สังคมและภาคธุรกิจเอกชนในการเฝาระวัง  

ติดตาม ตรวจสอบ และตอตานบุคคลและองคกร

ที่ประพฤติตนไมซื่อตรง 

1) ประชาชนมีการรับรูขอมูลขาวสาร

ในเรื่อง“ความซื่อตรง” มากขึ้น 

2) มีเครือขายเฝาระวัง ติดตาม 

ตรวจสอบการทุจริต คอรัปชั่น  

1) สาธารณชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

1) สถาบัน 

สื่อสารมวลชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

2) สงเสริม

จรรยาบรรณและ

จริยธรรมวิชาชีพ

สื่อมวลชน 

2.1) นําเสนอขอมูลขาวสารโดยยึดหลัก

จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชนอยางเครงครัด 

2.2) สงเสริมและสนับสนุน 

สื่อสรางสรรคในสื่อทุกประเภท 

 

1) สื่อสารมวลชนไดรับความเชื่อมั่น

จากสังคม 

2) มีสื่อที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ

คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง

เพิ่มขึ้น 

1) สาธารณชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

1) สถาบัน 

สื่อสารมวลชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

3) สงเสริมและสราง

ความรูความเขาใจตอ

สิทธิและหนาที่อันพึงมี

พึงไดของประชาชน 

3.1) จัดทํารายการที่มีเนื้อหาสาระสื่อถึงสิทธิ 

หนาที่ และสํานึกของพลเมือง 

 

1) ประชาชนมีความรูความเขาใจ 

ในสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ

ในฐานะพลเมือง 

 

1) สาธารณชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

1) สถาบัน 

สื่อสารมวลชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

7. การ

เสริมสราง

จริยธรรม 

ของสถาบัน

สื่อสาร 

มวลชน 

1) เพื่อให

สถาบัน

สื่อสารมวลชน

เปนสถาบันหนึ่ง

ในการสราง

คานิยม   

สรางกระแส  

และกระตุน

สังคมเรื่อง 

ความซื่อตรง 

3) สงเสริมและสราง

ความรูความเขาใจตอ

สิทธิและหนาที่อันพึงมี

พึงไดของประชาชน 

3.2) สื่อตองทําหนาที่ในการเผยแพร 

ประชาสัมพันธ ยกยองเชิดชูคนดี บุคคลตนแบบ

ดานความซื่อตรง รวมทั้งพฤติกรรมการดํารงชีวิต

บนพื้นฐานของความดีงาม และพอเพียง 

1) มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ

ขาวสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการยกยอง 

เชิดชูคนดีผานสื่อสารมวลชนประเภท

ตางๆ 

 

1) สาธารณชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

1) สถาบัน 

สื่อสารมวลชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

3.3) สื่อตองทําหนาที่ตรวจสอบพฤติกรรมความ

ไมซื่อตรงของบุคคลและองคกรตางๆ รวมทั้ง

เผยแพรตอสาธารณะเพื่อสรางการเรียนรูตอ

สังคม 

1) มีการเผยแพรขาวสาร 

ที่เปนผลจากการติดตาม ตรวจสอบ

พฤติกรรมไมซื่อตรงทั้งในระดับ

บุคคลและองคกร 

1) สาธารณชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

1) สถาบัน 

สื่อสารมวลชน 

2) ภาคประชาสังคม 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

8. การบริหาร 

จัดการให 

เกิดการ

เปลี่ยนแปลง 

1) เพื่อใหเกิดการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

ความซื่อตรงใหเกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2) เพื่อใหมีกฎหมายที่

ทันสมัย สอดคลองและ

เหมาะสมกับความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

3) เพื่อใหเกิดความ

ยุติธรรมในการบังคับ

ใชกฎหมาย 

1) กําหนดใหความ

ซื่อตรงเปนวาระ

แหงชาติและวาระ

ประชาชน 

 

1.1) รัฐบาลดําเนินการประกาศให

ยุทธศาสตรความซื่อตรงเปนวาระ

แหงชาติ 

1.2) รัฐบาลตองจัดสรรทรัพยากรให

เพียงพอและตอเนื่องเพื่อการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรความซื่อตรง 

1.3) บูรณาการหนวยงานที่มี 

พันธกิจเกี่ยวของกับความซื่อตรงเพื่อ

ดําเนินการใหเกิดการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรความซื่อตรง 

1) มีการประกาศนโยบายเรื่อง

ความซื่อตรงเปนวาระแหงชาติ 

2) สถาบัน หนวยงาน องคกร

ตางๆ ที่เกี่ยวของรับนโยบาย 

ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 

1) ทุกภาคสวน 

ในสังคม 

 

1) รัฐบาล 

2) องคกรธุรกิจภาคเอกชน 

3) องคกรภาคเอกชน 

4) สถาบัน/องคกรอิสระ 

5) สถาบันตุลาการ 

6) ภาคประชาสังคม 

7) ศูนยประสานงานเครือขาย 

     ภาคประชาสังคม 

8) สส. สว. 

9) พรรคการเมือง 

2) บูรณาการ 

กฎหมาย กฎระเบียบ 

 

2.1) ดําเนินการทบทวน ปรับปรุง 

แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบให 

ทันสมัย  สอดคลองและเหมาะสมกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสังคม  

2.2) ริเริ่มใหมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ

เกี่ยวกับความซื่อตรงและบังคับใช

อยางจริงจัง 

2.3) บูรณาการกฎหมาย   

กฎ ระเบียบ รวมทั้งบทบาทหนาที่ของ

องคกรตรวจสอบเพื่อใหสามารถ

ลงโทษผูกระทําผิดไดอยางแทจริง 

1) มีการประกาศนโยบายเรื่อง

ความซื่อตรงเปนวาระแหงชาติ 

2) สถาบัน หนวยงาน องคกร

ตางๆ ที่เกี่ยวของรับนโยบาย 

ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 

1) ทุกภาคสวน 

ในสังคม 

 

1) รัฐบาล 

2) องคกรธุรกิจภาคเอกชน 

3) องคกรภาคเอกชน 

4) สถาบัน/องคกรอิสระ 

5) สถาบันตุลาการ 

6) ภาคประชาสังคม 

7) ศูนยประสานงานเครือขาย 

     ภาคประชาสังคม 

8) สส. สว. 

9) พรรคการเมือง 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

9. การเพิ่ม

บทบาทภาคี

เครือขายและ

พัฒนากลไก

ทางสังคมเพื่อ

เสริมสราง

ความซื่อตรง  

 

1) เพื่อใหภาครัฐ 

ภาคประชาชน   

ภาคธุรกิจเอกชน 

ไดมีสวนรวมในการ

เสริมสรางความ

ซื่อตรง 

1) รวมกันพัฒนา

สมาชิกในองคกร/

ชุมชนใหมีคุณภาพ

และศักยภาพ 

ตามแนวทาง 

ความซื่อตรง 

 

1.1) ภาครัฐปรับระบบและวิธีการทํางาน  

โดยบูรณาการทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง   

1.2) สงเสริมใหมีความเขมแข็งในการ

ตรวจสอบภายในขององคกรภาครัฐ 

1.3) สงเสริมใหมีความเขมแข็งในการ

ตรวจสอบจากภายนอก  โดยภาค

ประชาชน 

1.4) ภาคประชาชนรวมตัวกันพัฒนา

คุณภาพสมาชิกในชุมชน 

1.5) ภาคธุรกิจเอกชนดําเนินธุรกิจดวย

ความซื่อตรงตามหลัก 

บรรษัทภิบาล โดยคํานึงถึงความ 

เปนมิตรตอทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

1) ภาครัฐและภาคีจะเปนองคกร

ที่มีประสิทธิภาพในการใช

งบประมาณเพื่อตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดเพิ่ม

มากขึ้น 

2) จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

โดยเครือขาย 

 

1) ภาครัฐ 

2) ภาคประชาชน 

3) ภาคธุรกิจเอกชน 

1) ศูนยประสานงาน

เครือขายความซื่อตรง 

2) สํานักงานผูตรวจการ

แผนดิน 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน/องคกร

ผูรับผิดชอบ 

9. การเพิ่ม

บทบาทภาคี

เครือขายและ

พัฒนากลไก

ทางสังคมเพื่อ

เสริมสราง

ความซื่อตรง  

 

1) เพื่อใหภาครัฐ 

ภาคประชาชน   

ภาคธุรกิจเอกชน 

ไดมีสวนรวมในการ

เสริมสรางความซื่อตรง 

2) สงเสริมการ

รวมตัวกันเปน

เครือขายทางสังคม 

2.1) สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม

สาธารณประโยชนรวมกัน 

2.2) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและจัดการความรูรวมกัน

ระหวางองคกร 

2.3) สงเสริมใหมีการสื่อสารระหวาง

กันอยางตอเนื่อง 

2.4) สงเสริมใหมีศูนยประสานงาน

เพื่อการบริหารจัดการเครือขายความ

ซื่อตรงในทุกระดับ  ทั้งทองถิ่น  

ภูมิภาคและสวนกลาง 

1) มีการดําเนินกิจกรรม

สาธารณประโยชนรวมกัน 

2) มีชุดความรูเกี่ยวกับ 

แนวทางการเสริมสรางความ

ซื่อตรงในสังคม 

3) องคกรเครือขายมี

ความสัมพันธที่ดีตอกัน 

4) มีศูนยประสานงานเพื่อการ

บริหารจัดการเครือขายความ

ซื่อตรงในทุกระดับ  ทั้งทองถิ่น  

ภูมิภาคและสวนกลาง 

1) ภาคประชาสังคมและ

องคกรสาธารณะประโยชน 

2) สื่อสารมวลชน 

3) องคกรพัฒนาเอกชน 

4) องคกรภาคธุรกิจ

เอกชน 

5) ภาครัฐ 

6) องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

1) ศูนยประสานงาน

เครือขายความซื่อตรง 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 
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6.7 ปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรความซ่ือตรงแหงชาติสูความสําเร็จ 

เพื่อใหแผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติบรรลุผล  จําเปนตองคํานึงถึงปจจัย

สําคัญตางๆ ที่เอื้อตอกระบวนการนําแผนไปปฏิบัติใหเปนจริงอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  น่ันคือ  

1) ผูนําที่มีจิตสํานึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีวิสัยทัศน และ

เปาหมายชัดเจน ในการขับเคล่ือนเร่ืองความซื่อตรง และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการ

ทํางาน ซึ่งตองมีการกําหนดนโยบายที่เสริมสรางความซื่อตรง และนําไปสูการปฏิบัติที่เปนจริง

โดยการสนับสนุนอยางแรงกลาใหเกิดขึ้นใหได 

2) นโยบายที่ชัดเจน จะทําใหทุกภาคสวนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

3) การศึกษาอยางตอเน่ือง  คือ  การมีกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมที่ให

การศึกษากับทุกคนในสังคม 

4) การส่ือสารสูสังคม เปนส่ิงสําคัญที่สรางความเขาใจ เร่ืองความซ่ือตรงกับ

ประชาชนทุกภาคสวน อันจะนําไปสูการปฏิบัติที่เห็นผล  

5) สภาพแวดลอม และวัฒนธรรมที่เอื้อตอการเสริมสรางความซื่อตรง จะทําใหมี

การจัดการกับพฤติกรรมที่ไมซื่อตรงได และเกิดความกลัวที่จะกระทําผิด นอกจากน้ียังเปน

การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ใหเกิดการกลอมเกลา และฝงรากในสังคมน้ันๆ  

6) ความรวมมือของทุกภาคสวน เปนส่ิงจําเปน โดยเฉพาะระหวางฝายบริหาร 

และฝายการเมือง ที่จะทําใหแผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติมีประสิทธิผล ทั้งน้ีเพราะจะ 

ทําใหเกิดความมั่นใจไดวา คานิยมแหงความซื่อตรงเปนที่ยอมรับในทุกระดับ 

7) กฎระเบียบที่ชัดเจนและบังคับใชไดจริง  กฎหมายและกติกาทางสังคม 

มีความสําคัญในการเสริมสรางความซื่อตรง โดยเฉพาะการจัดการกับผูทุจริต คดโกง เพื่อให

เปนตัวอยางแกผูอื่น และเปนกลไกในการเตือนสติผูที่จะกระทําไมดีอีกดวย 

8) ทรัพยากรที่เพียงพอ ทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนในการเสริมสรางความซื่อตรง 

รวมถึงการมีการศึกษาอบรม มีบุคลากรที่พอเพียง มีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล การมี

งบประมาณในการดําเนินการ จะทําใหสรางความเขาใจ ความตระหนัก และความรูในเร่ืองที่

เกี่ยวของ และสรางคานิยมที่ถูกตองได 
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9) ความพรอมและจิตสํานึกของประชาชน  ประชาชนมีความพรอมที่จะ

เปล่ียนแปลงสูส่ิงที่ดีกวา และมีจิตสํานึกสาธารณะ จะทําใหการสรางคานิยมของสังคมให

ยึดถือความซ่ือตรงเปนคุณธรรมพื้นฐานของสังคมไทยเกิดขึ้นได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 6.2  ปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนความซ่ือตรง 

โดยสรุป การขับเคล่ือนใหเกิดความซ่ือตรงในสังคมไทยเปนส่ิงจําเปนที่ตองเกิดในสังคม

ทุกภาคสวน  ทั้งน้ี ตองอาศัยแรงผลักดันทางสังคม เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิผล  ดังน้ัน

แผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติจึงมีความจําเปน และสําคัญย่ิงที่จะเปนตัวเรงใหเกิด

ความตระหนักในเร่ืองน้ี และทําใหสังคมไทยพัฒนาไปทัดเทียมกับนานาอารยประเทศได 

ในที่สุด 

 

สังคมแหงความซื่อตรง 
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บทที่ 7 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

บทน้ีแบงการนําเสนอออกเปน 2 สวน  ไดแก  สวนแรกเปนบทสรุปและอภิปรายผล  

และสวนที่ 2  ขอเสนอแนะ  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

7.1 สรุปและอภิปรายผล  

จากผลการศึกษาดังที่ นําเสนอโดยละเอียดในบทที่ 4 มาแลวน้ัน เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคในการเสนอแนวทางเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย  จําเปนอยางย่ิงที่เรา 

คนไทยทั้งชาติตองทบทวนบทเรียนหรือสํารวจสภาพปญหา สาเหตุ หรืออุปสรรคที่มีผลตอ

ความบกพรองความซื่อตรงของสังคมไทยเสียกอน จึงจะสามารถคนหาแนวทางการเสริมสราง

ความซื่อตรงตอไปไดอยางถูกตองและเหมาะสม   

ในการน้ี คณะผูศึกษาพบวาสังคมไทยมีปญหาและมีความบกพรองในความซ่ือตรง 

ที่ดํารงอยูในทุกแวดวง  ในทุกกลุมทุกภาคสวน โดยที่ความไมซื่อสัตยซื่อตรงของผูนําหรือ

บุคลากรทางการเมือง และเจาหนาที่ภาครัฐน้ัน จะถูกสะทอนออกสูสังคมหรือสาธารณะ

มากกวาบุคคลทั่วไป ในขณะที่บุคคลดังกลาวแมไดกระทําความผิด กระทําการอันไมซื่อสัตย

ซื่อตรง แตโดยสวนใหญแลวไมไดรับการลงโทษ ทั้งทางกฎหมาย และการลงโทษทางสังคม 

แตอยางใด   

สถาบันหลักของสังคมทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาขาดความ

เขมแข็งในการปลูกฝงหลอหลอมกลอมเกลาสมาชิกในสังคม ดวยสาเหตุหลักจากการขาด

แบบอยางที่ดีจากผูนํา  ระบบการศึกษาและการเรียนรูทั้งในและนอกระบบยังไมเอื้อและไม

เหมาะสม  อีกทั้งขาดพลังในการปลูกฝง กลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตยซื่อตรง 

ทําใหไมสามารถพัฒนา “ความรูคูคุณธรรม” ไดอยางแทจริง   

หลักธรรมทางศาสนา ทุกศาสนาไมวาจะเปนศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ 

ฮินดู ฯลฯ  ศาสนิกชนยังมิไดนํามาใชประพฤติปฏิบัติในวิถีชี วิตจริง  รวมไปถึงแนว

พระราชดําริ และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่แมประชาชนใหการเคารพ 

สักการะและเทิดทูลพระองคทานอยางสูงสุด  แตการยึดถือและปฏิบัติตามก็ยังคงมีในสัดสวน



       

  172   

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ที่นอยมาก  ทั้งแนวคิดหรือหลักความพอเพียงและกระแสพระราชดํารัสในเร่ืองความซื่อสัตย

ความซื่อตรง   โดยเฉพาะอยางย่ิงความซ่ือตรงตอหนาที่ซึ่งพระราชทานแกผูนําและบุคลากร

ในทางการเมืองการปกครอง  การบริหารราชการแผนดินที่มีอํานาจรัฐอยูในมือน้ัน มีจํานวน

มากตลอดรัชสมัยของพระองคทานดังที่ไดนําเสนอไวกอนหนาน้ีแลว               

นอกจากน้ี “หลักราชการ” ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  

ทรงพระราชนิพนธไวตั้งแตป พ.ศ. 2457 ซึ่งมีสาระโดยสรุปไดวาขาราชการมีแตเพียงความรู

เทาน้ันไมพอ จําเปนตองมี “คุณวิเศษ” 10 ประการดวย  โดยท่ี “ความซื่อตรงตอหนาที่” 

และ “ความซื่อตรงตอคนทั่วไป” น้ัน เปน 2 ใน 10 ขออันเปนคุณลักษณะของขาราชการที่ดี   

อยางไรก็ตาม นับถึงปจจุบันก็ 97 ปลวงมาแลวที่ภาคราชการไทยยังคงถูกสังคมวิพากษวิจารณ 

วามีการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติและสวนรวม 

อยูเปนจํานวนมาก 

องคกรวิชาชีพที่รวมตัวกันตามสาขาวิชาชีพตางๆ ยังขาดความเขมแข็งในการควบคุม

กํากับดูแลสมาชิก หรือที่รายแรงย่ิงกวาน้ันในบางกรณีอาจชวยเหลือกันเองในกลุมวิชาชีพ 

อีกดวย เมื่อมีการกระทําผิดหรือฝาฝนตอจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ในภาคสวนอื่นๆ ที่นาจะไดเขามามีสวนในการเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

ไมโดยตรงก็โดยออม  อาทิเชน  ภาคประชาสังคม  ภาคธุรกิจเอกชน  ก็ยังถูกตั้งคําถาม 

ในความซื่อตรงอยูไมนอย   อีกทั้ง ยังขาดปจจัยที่เอื้อใหทั้งสองภาคสวนไดเขามามีสวนรวม 

ในการสนับสนุนหรือพัฒนาสังคมไทยรวมกับหนวยงานภาครัฐได    

สังคมไทยยังขาดตนแบบหรือแบบอยางที่ดี โดยเฉพาะอยางย่ิงจากผูนําในทุกระดับ 

รวมไปถึงการขาดระบบและกระบวนการยกยองเชิดชูดูแลคนดีที่ซื่อตรง  และการใหการศึกษา

และการเรียนรูในสังคม โดยสถาบันหลักของสังคม หนวยงานภาครัฐ รวมท้ังส่ือมวลชนยังมิได

ใหความสําคัญกับการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมความซ่ือตรง  ซึ่งทําใหสังคมไทยเปน

สังคมที่ไมไดใหคุณคากับ “ความซื่อตรง”  นับตั้งแตผูนําระดับสูงของประเทศ ไปจนถึง

ปจเจกชนหรือบุคคลธรรมดาที่พบวามีความบกพรองในเชิงศีลธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะ

ความซื่อสัตยซื่อตรง  เน่ืองจากขาดภูมิคุมกัน หรือขาดวุฒิภาวะที่จะใชวิจารณญาณหรือสติ

ไตรตรองหาเหตุผลไดดวยตนเอง ไมรูจักบทบาทหนาที่ของตน ขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย 

และไมเคารพกฎหมายบานเมือง กฎเกณฑ กติกา และมารยาทของสังคม ซึ่งอาจเปนไปเพราะ           
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ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองแทจริง  แตยังมีสวนใหญที่ประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะ 

ที่เบ่ียงเบนไปจากความซื่อสัตยซื่อตรง  โดยไมรูสึกวาเปนการกระทําที่ควรละเวน  แตกลับ

รูสึกดีหากทําเชนน้ันไดก็แสดงใหเห็นไดวาตนเปนบุคคลที่มีความสําคัญหรือพิเศษมากกวา 

คนอื่นๆ     

ประกอบกับการมีทัศนคติและวัฒนธรรมบางประการที่เปนปญหาหรืออุปสรรคตอการ

เสริมสรางความซื่อตรง เชน การยอมรับการทุจริตคอรัปชั่นหรือความไมซื่อสัตยซื่อตรงได 

หากมีการพัฒนาประเทศดวย  หรือระบบอุปถัมภ ระบบพวกพองที่ทําใหมีพฤติกรรม

เบ่ียงเบนไปจากกรอบของกฎหมาย  รวมถึงหลักแหงความถูกตองชอบธรรม      

โดยสรุปจึงอาจกลาวไดวาสังคมไทยยังขาดปทัสฐาน หรือบรรทัดฐาน หรือ นอรม 

(Norm) ที่เปนแบบแผน  กฎเกณฑ หรือเกณฑกลางท่ีสังคมใหการยอมรับรวมกัน มีการ

ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดหรือนํามาใชอางอิงเพื่อความรูความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน  

ซึ่งสงผลตอความบกพรองในคุณธรรมความซ่ือตรงดังกลาวมาแลวขางตน  

ในสวนของแนวทางที่จะทําใหสังคมไทยมีการพัฒนาในดานความซื่อตรงไดน้ัน  คณะ 

ผูศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะในเชิงหลักการดังตอไปน้ี  

การใชกระบวนการเสริมสรางและกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) ที่สถาบันหลัก

ของสังคม  อันไดแก  สถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา  ซึ่งเรียก

โดยรวมวา “บวร” ตองรวมแรงรวมใจกันในการปลูกฝง เสริมสราง และกลอมเกลาสมาชิกใน

สังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กและเยาวชนของชาติ  โดยใชเคร่ืองมือคือหลักธรรมทางศาสนา 

และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามดั้งเดิมที่เคยมีอยู  

นอกจากน้ี ศูนยรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่ง

พระองคทานไดพระราชทานแนวพระราชดํารัสหรือพระราชดําริเกี่ยวกับความซ่ือสัตยซื่อตรง  

และหลักความพอเพียงที่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย สามารถนอมนํามาปรับใชใน

ชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่การงานได  จําตองมีกระบวนการรณรงคสงเสริมและ

ผลักดันโดยมีผูนําประเทศและหนวยงานภาครัฐเปนเจาภาพหลัก รวมมือกับภาคีเครือขาย

ความซื่อตรงที่เปนอาสาสมัครจากทุกภาคสวน   

“หลักราชการ” ซึ่งเปน “คุณวิเศษ” 10 ประการ ของขาราชการไทย ตองถูกร้ือฟน

และนํามาใชเปนแนวทางการปฏิบัติตนของขาราชการ โดยเฉพาะขอที่วา  “ความซ่ือตรงตอ
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หนาที่” และ “ความซื่อตรงตอคนทั่วไป” ตองมีผลตอการปฏิบัติราชการและการประเมิน 

ผลงานเพื่อสรางองคกรตนแบบในภาครัฐ และสรางบุคคลตนแบบในภาคราชการไทย และ

เชื่อมโยงกับผูนําประเทศที่ตองเปนแบบอยางความซื่อตรง และดําเนินนโยบายสาธารณะหรือ

สรางเจตจํานงทางการเมือง (political will) เพื่อทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงความซ่ือตรง  

“ตนแบบที่ดี” จากผูนําประเทศและผูนําในสถาบันตางๆ ทั้งผูนําครอบครัว ผูนําชุมชน 

ผูนําสังคม หรือผูนําองคกร นับเปนสวนสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการเสริมสราง 

ความซื่อตรง เพราะตนแบบที่ดีหรือแบบอยางที่ดีน้ันมีคุณคามากกวาคําสอนดวยวาจา  

ดังตัวอยางเชน  พอแมผูปกครองอบรมส่ังสอนบุตรธิดาใหซื่อสัตยซื่อตรง  แตตนเองยังคง 

ขับรถฝาฝนกฎจราจร  จายคาแปะเจ๊ียะหรือว่ิงเตนเสนสายเพื่อใหบุตรธิดาไดเขาโรงเรียนหรือ

เขาทํางาน  ตนแบบที่ไมดีซึ่งพบไดในชีวิตประจําวันเชนน้ีจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็ก

และเยาวชนมากกวาการอบรมส่ังสอนดวยวาจา 

การเปนตนแบบที่ดีของผูนําประเทศนั้น ควรตองเปนตนแบบความซ่ือตรงทั้งในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติงานในหนาที่การบริหารประเทศ  เพื่อใหสอดคลองกับ

การเปนแบบอยางในดานความซื่อตรงตอตนเอง ซื่อตรงตอผูอื่น  ซื่อตรงตอหนาที่  ซื่อตรง

ตอสังคม ซื่อตรงตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  ซึ่งแสดงใหปรากฏไดดวยการจัดทํา

นโยบายสาธารณะหรือการสรางและผลักดันเจตจํานงทางการเมือง (political will) ตอ

สาธารณะเพื่อทําใหเกิดหลักประกันและความมั่นใจของสังคมวาผูนําประเทศ รวมท้ังเจาหนาที่

และหนวยงานภาครัฐจะเปนสวนแรกในการพัฒนาความซ่ือตรงในภาครัฐกอนภาคสวนอื่นๆ  

และตองรับผิดชอบเปนแกนหลักในการประสานเชื่อมโยง สรางบรรยากาศและแรงจูงใจให

ภาคสวนอื่นๆ รวมในการเสริมสรางความซื่อตรง ภายในกรอบหรือขอบเขตอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบของตน  

ทั้งน้ี เมื่อเหลียวไปมองประเทศเพื่อนบานเชนมาเลเซียก็พบวาเจตจํานงทางการเมือง

ของผูนําประเทศมีความโดดเดนมาก มีผลทําใหเกิดการขับเคล่ือนผลักดันเพื่อเสริมสราง

ความซ่ือตรงในสังคมมาเลเซีย โดยเร่ิมตนจากผูนําประเทศและหนวยงานภาครัฐ และมีสวน

รวมจากภาคสวนอื่นๆ มีหนวยงานรับผิดชอบหลักในการประสานงานเพื่อเสริมสรางความ

ซื่อตรง มีแผนพัฒนาความซ่ือตรงระดับชาติ และแผนปฏิบัติการแยกยอยไปในแตละภาคสวน 

เพื่อความสอดคลองกับพันธกิจและภาระหนาที่ของแตละภาคสวน     
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ในขณะที่กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของตางประเทศน้ัน องคประกอบ

หลักที่ทําใหเกิดสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติ ไดแก ระบบการศึกษา ศาสนา การหลอหลอม 

กลอมเกลา  แบบอยางที่ดีจากผูนํา วัฒนธรรมการชมมากกวาการติ โดยที่พบวาคนศรีลังกา 

ไตหวัน ฟนแลนด เยอรมัน สวิสเซอรแลนด และนิวซีแลนดมีคุณลักษณะโดดเดนในดาน

ความซื่อสัตยซื่อตรง  ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเปนหลัก  

สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาของประเทศเกาหลี ไตหวัน เวียดนาม ศรีลังกา 

อินเดีย ฟนแลนด เยอรมัน สวิสเซอรแลนด แคนาดา และนิวซีแลนดใหความสําคัญในการ

หลอหลอมกลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กเยาวชน ซึ่งการถายทอดคุณธรรมจริยธรรม

ผานสถาบันการศึกษานั้น มีทั้งการจัดหลักสูตรใหมีรายวิชาดานศาสนาโดยตรง หรือวิชาอื่นที่

มุงสรางคุณลักษณะพี่พึงประสงค  สวนประเทศที่ประชากรนับถือศาสนาหลากหลาย หรือ   

เปน Secular State เชน อินเดีย จะไมสอนวิชาศาสนาโดยตรง แตจะมีวิชาวาดวยพลเมืองดี 

วิชาปรัชญาชีวิต  อยางไรก็ตาม การเรียนการสอนไดผลดีในหลายประเทศน้ัน เปนการสอน

ผานกระบวนการกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  สอนใหคิดวิเคราะหหาเหตุผลดวย

วิจารณญาณ การยอมรับความแตกตางและการเคารพสิทธิผูอื่น   

โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยในศรีลังกาเปนสวนสําคัญย่ิงตอการสงเสริมและ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  มีการเชื่อมเขากับการศึกษาในระบบโดยนักเรียนที่จบจากโรงเรียน

พุทธศาสนาวันอาทิตยจะไดรับคะแนนพิเศษ 10 คะแนนในการเขาเรียนตอระดับมหาวิทยาลัย 

ในขณะที่ครูเปนผูที่ผานการอบรมมีประกาศนียบัตรรับรอง ทําหนาที่อบรมกลอมเกลา              

เด็กเยาวชนดวยจิตสาธารณะ เพราะไมมีคาตอบแทน มีเพียงการยกยองใหเกียรติอยาง              

เปนรูปธรรมตอสาธารณะ  ซึ่งศรีลังกาและไตหวันนับเปนประเทศที่ใชวัฒนธรรมการชม             

การยกยองใหเกียรติเพื่อกลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนอยางเปนรูปธรรม  

ในขณะท่ีประเทศไตหวันน้ัน ส่ือสารมวลชนมีบทบาทในการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมของสังคมอยางมาก  อีกทั้งยังมีองคกรคุณธรรมท่ีทํางานบริการสาธารณะและ

รณรงคดานคุณธรรมจริยธรรมจํานวนมากท้ังในและนอกประเทศ  

เกาหลีใตเปนประเทศที่โดดเดนในดานคุณธรรมจริยธรรมของผูนําประเทศ กลาวไดวา

ผูนําเปนแบบอยางที่ดี  อีกทั้งมีการจัดทํานโยบายสาธารณะที่เนนการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรม ควบคูไปกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีผล 
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ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย  เกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ความเจริญ

ทางวัตถุและเทคโนโลยี  โดยไมเกิดภาวะตกต่ําหรือความแข็งกระดางดานจิตใจ   นอกจากนี้               

มีการหลอหลอมกลอมเกลาที่เกิดขึ้นในครอบครัวผานการอบรมส่ังสอนและแบบอยางที่ดีจาก

ผูนําครอบครัว  เมื่อเขาสูโรงเรียนมีหลักสูตรที่เนนใหคิดวิเคราะหดวยเหตุดวยผล มีการ

อภิปรายถกเถียงจากประสบการณและกรณีศึกษา จึงไมนาแปลกใจที่สังคมเกาหลีใตมีความ

ละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิดสูงมาก รูผิดชอบช่ัวดี  โดยเฉพาะผูนําประเทศที่มีความ

บกพรองในคุณธรรมจริยธรรมไมสามารถอยูในตําแหนงหรือในสังคมได ดังที่ปรากฏวามีการ

ลาออกหรือฆาตัวตาย หากปรากฏตอสาธารณะวามีการกระทําผิดกฎหมาย ศีลธรรมจรรยา 

แมวาบางกรณีจะไมมีใบเสร็จหรือเปนการกระทําของบุคคลในครอบครัวก็ตาม  

กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในเกาหลีใต  มีเคร่ืองมือหลักอีกประการ คือ  

หลักคําสอนของขงจ๊ือ ซึ่งทําใหชาวเกาหลีใตมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบตามบทบาท

หนาที่ของแตละคนอยางเครงครัด ซึ่งส่ิงเหลาน้ีสะทอนใหเห็นไดวาชาวเกาหลีใตเปนคนที่มี

ความซื่อตรงทั้งการดําเนินชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่การงาน 

ในสวนของสังคมไทยน้ัน  แมวาจะพบความบกพรองในความซื่อตรงดังกลาวมาแลว

ขางตน  แตยังมีจุดแข็งที่ทําใหมีโอกาสที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จได คือการที่กลุมตัวอยาง

สะทอนทัศนะวาในการเสริมสรางความซื่อตรงน้ันตองเร่ิมปฏิบัติที่ตัวเราเอง โดยประพฤติตน

ใหเปนคนซื่อตรงตอตนเองและซื่อตรงตอหนาที่ และพยายามขยายผลสูบุคคลที่อยูรอบขาง 

เชน สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนรวมงาน  ซึ่งนับเปนกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 

(Socialization) ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด  ยิ่งไปกวาน้ันตองมิใชการมอบหมายภาระ 

และความรับผิดชอบไปที่บุคคลหรือองคกรใดองคกรหน่ึงแตเพียงฝายเดียว  และตอง 

ไมมอบหมายใหเปนภาระของ “เด็กและเยาวชน”  ดวยเหตุผลที่วาผูใหญคงยากตอการ

เปล่ียนแปลงและพัฒนาเสียแลว  เพราะเด็กและเยาวชนคงไมสามารถเปนคนซื่อสัตยซื่อตรง

ไดอยางแนนอน หากอยูในสังคมที่เต็มไปดวยผูใหญที่ทุจริตคดโกง ไรซึ่งความซื่อสัตยซื่อตรง 

กระบวนการอบรมส่ังสอน การกลอมเกลาทางสังคมคงลมเหลวและไมสามารถเกิดขึ้นไดจริง

อยางแนนอน 

การสรางสังคมที่เห็นคุณคาและความสําคัญของคุณธรรมความซื่อตรง โดยเบ้ืองตน

ตองมีระบบการศึกษาและสรางกระบวนการเรียนรู และกระบวนการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน
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ของคนในสังคม ใหมีความเชื่อและยอมรับปทัสฐาน หรือบรรทัดฐาน (Norm) ดานความ

ซื่อตรงเชนเดียวกัน   ทําใหสังคมมีแบบแผนความประพฤติหรือเกณฑกลางดานความซื่อตรง

ที่เปนมาตรฐานกลาง และมีการสราง “ระบบและกระบวนการยกยองเชิดชูดูแลคนดีที่ซื่อตรง

อยางเปนรูปธรรม”  ในขณะเดียวกันตองมีการพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการลงโทษ 

ผูที่กระทําผิดหรือฝาฝนกฎหมาย กฎเกณฑ กติกาและมารยาทของสังคมใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอยางแทจริง  ทั้งน้ี  การลงโทษทางกฎหมายและการลงโทษทางสังคมตองมี

ผลทําใหสมาชิกของสังคมเกรงกลัว ไมกลาละเมิดหรือฝาฝน 

ในขณะที่ส่ือมวลชนตองปรับบทบาทเปนส่ือสรางสรรค โดยการทําหนาที่ส่ือสารกับ

สังคมตามหลักจรรยาบรรณส่ืออยางเครงครัด   นําเสนอขอมูลความรูและการยกยองเชิดชู 

คนดีที่ซื่อสัตยซื่อตรง รวมทั้งกลาตีแผความไมดีและคนที่ไมซื่อสัตยซื่อตรง รณรงคปลูกฝง

จิตสํานึกความซ่ือตรงอยางเปนระบบและตอเน่ือง เพราะสื่อเปนกลไกหลักที่มีความสําคัญตอ

การชี้แนะช้ีนําสังคม หากส่ือไมแสดงบทบาทดังกลาวแลว  การอบรมกลอมเกลาในครอบครัว

และในสถาบันการศึกษาคงจะบรรลุผลสําเร็จไดยาก     

ภาคสวนที่ควรเขามาเปนฝายสนับสนุนใหกระบวนการพัฒนาและเสริมสรางความ

ซื่อตรงใหบรรลุผลสําเร็จได  ประกอบดวย  ภาคประชาสังคม  ภาคธุรกิจเอกชน และการสราง

ภาคีเครือขายความซื่อตรงซึ่งนอกจากเปนการรวมกลุมของสมาชิกที่มีความซื่อตรงแลว  

ยังชวยเปนการรณรงคขยายผลออกไปในวงกวาง และชวยติดตามสอดสองดูแลและใหการ

ปรึกษาหารือในดานความซ่ือตรงอีกดวย    

7.2  ขอเสนอแนะ  

ผูวิจัยแบงการเสนอแนะ  ออกเปน 4 สวน  ประกอบดวย  1) ขอเสนอแนะเชิง

หลักการ   2) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย   3) ขอเสนอแนะเชิงบริหาร  และ 4) ขอเสนอแนะ

เพื่อการวิจัย   ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

7.2.1  ขอเสนอแนะเชิงหลักการ 

เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย คณะผูศึกษาวิจัย                 

มีขอเสนอแนะในเชิงหลักการ  ดังน้ี 
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1) การเสริมสรางความซ่ือตรง ควรใชกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 

(Socialization) โดยสถาบันหลักของสังคมทุกสถาบันตองเขามามีสวนรวม เร่ิมตั้งแต 

หนวยทางสังคมที่เล็กที่สุด คือ ครอบครัว ผูนําครอบครัวตองเปนแบบอยางดานความซื่อตรง 

มีการอบรมส่ังสอนขัดเกลาเด็กเยาวชน  พรอมยกตัวอยางประกอบ ชี้ใหเห็นผลดีผลเสียที่เกิด

จากความซ่ือตรงและไมซื่อตรง  ขยายผลสูหนวยทางสังคมขนาดใหญขึ้น ไดแก ชุมชน 

หนวยงาน สังคม และประเทศชาติ   

2) กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม  ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองในลักษณะ 

รวมมือและประสานเชื่อมรอยกันอยางเปนระบบในทุกภาคสวน  กลุมที่จําเปนตองเนนใหมาก

คือกลุมเด็กเยาวชน  แตอยางไรก็ตาม คนทุกเพศทุกวัย ทุกสถานะ ก็ตองเขาสูกระบวนการ

กลอมเกลาทางสังคม อาทิเชน พอแมผูปกครองซึ่งตองเปนแบบอยางดานความซื่อตรงน้ัน 

นอกจากทําหนาที่อบรมส่ังสอนเด็กเยาวชนดวยวาจาแลว ตองประพฤติตนเปนคนซื่อตรง  

ทั้งในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่การงาน เชนน้ีจึงนับเปนการกลอมเกลาพอแม 

ผูปกครองไปพรอมๆ กับการกลอมเกลาเด็กเยาวชน    

3) สวนหนึ่งของกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม คือ การรวมกันคนหา 

ปทัสฐาน หรือบรรทัดฐาน (Norm) ดานความซ่ือตรงที่สังคมใหการยอมรับรวมกัน  จากน้ัน

ทําการเผยแพรรณรงคเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางถูกตองตรงกัน   รวมไปถึงการปรับ

กระบวนทัศน (Paradigm) ของคนในสังคมใหสอดคลองกับปทัสฐานดังกลาว   

4) เคร่ืองมือหลักสําหรับการกลอมเกลาทางสังคม ไดแก หลักธรรมทางศาสนา

ตางๆ หลักราชการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพระราชดําริ พระบรม

ราโชวาทและหลักความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รวมไปถึงขนบธรรมเนียม

จารีตประเพณีอันดีงามของสังคมไทย   

5) แบบอยางความซื่อตรงจากผูนําทุกระดับ จําเปนตองมีสําหรับกระบวนการ

กลอมเกลาทางสังคม เพื่อใหเห็นเปนตัวอยางที่สัมผัสจับตองไดในวิถีชีวิตจริง  นับเปนส่ือ 

ที่สามารถแสดงบทบาทในการขับเคล่ือนรณรงคเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงไดในตัวเอง อันจะ

ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูและนําไปเปนแบบอยางในดานความซ่ือตรงไดอยางแทจริง  

6) ระบบและกระบวนการยกยอง เชิดชู ดูแลคนดีที่ซื่อตรง ตองเกิดขึ้นจริงในทาง

ปฏิบัติ  ในขณะเดียวกันระบบและกระบวนการลงโทษผูที่ไมซื่อตรงตองมีประสิทธิภาพ
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ประสิทธิผล  ทั้งการลงโทษตามกฎหมาย และการลงโทษทางสังคม  (Social Sanction) เพื่อ

เปนแบบอยางและใหเกิดความเกรงกลัวโทษและผลที่เกิดจากความไมซื่อตรง  พรอมๆ ไปกับ

การสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีที่ซื่อตรง และสรางแรงจูงใจสําหรับการประพฤติตนเปนคน

ซื่อตรง  อันเปนการสรางสังคมคุณธรรมความซื่อตรง ที่สมาชิกในสังคมเห็นคุณคา “ความ

ซื่อตรง” และยึดถือประพฤติปฏิบัติตนทั้งในวิถีชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่การงาน  

7) การติดตามตรวจสอบและกดดันจากสังคมจะเปนสวนสําคัญในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสูความซื่อตรง  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําน้ันจําเปนตองมีความโปรงใส โดยมีระบบ

เฝาระวังและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ  ซึ่งนอกจากตองปฏิบัติตามกฎหมายแลว               

ยังผูกพันใหตองปฏิบัติตาม “กฎเกณฑ กติกาทางสังคม” ที่จะมีสวนหลอหลอมใหเกิด “ผูนํา

ที่เปนแบบอยางความซื่อตรง” ได  ฉะน้ัน ระบบเฝาระวัง และส่ือมวลชนตองใหความสําคัญ

ในการสื่อสารและสะทอนภาพผูนําตอสาธารณะ   

8) การสรางภาคีเครือขายความซ่ือตรง เพื่อใหเกิดพลังในการเสริมสรางความ

ซื่อตรงในสังคม  เพราะนอกจากการรวมกลุมของสมาชิกที่ซื่อตรงแลว  ควรมีกิจกรรมรวมกัน

ในการเผยแพรรณรงค และขยายเครือขายความซ่ือตรงใหเพิ่มมากย่ิงขึ้น  

9) สวนสนับสนุนการเสริมสรางความซ่ือตรง ไดแก ภาคประชาสังคม องคกร

เอกชน และภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งสามารถเขารวมเปนสวนหน่ึงของการเสริมสรางความซื่อตรง                 

ในสังคมไทยไดภายใตบริบทของแตละสถาบัน  

7.2.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1)  รัฐบาลตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางความซื่อตรงใหเปนวาระแหงชาติ

และประชาชน  พรอมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคล่ือนในประเด็นน้ีอยางเพียงพอและ

ตอเน่ือง    

2)  รัฐบาลตองกําหนดเปนนโยบายในการจัดทําแผนความซื่อตรงแหงชาติ และ

นําไปสูการปฏิบัติใหเปนผลโดยเร็ว 

3)  จัดโครงสรางและกลไกในการขับเคล่ือนแผนความซ่ือตรง โดยมีการยกระดับ

หนวยงานประสานงานใหมีความเปนอิสระ ประกอบดวยผูแทนจากทุกภาคสวนรวมเปน

คณะกรรมการ รับผิดชอบในการขับเคล่ือนเร่ืองการเสริมสรางความซื่อตรง 
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7.2.3  ขอเสนอแนะเชิงบริหาร 

1)  จัดใหมีกลไกในการประสานงานกับภาคสวนตางๆ เพื่อบูรณาการภารกิจและ

ทรัพยากรในการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเร็วที่สุด 

2)  ทุกภาคสวนทั้งการเมือง  รัฐบาล  ราชการ  เอกชน  ส่ือมวลชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ประชาสังคม  องคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ   ตองประกาศเปนวาระ

แหงชาติและวาระประชาชนในการขับเคล่ือนเร่ืองการเสริมสรางความซื่อตรงในทุกภาคสวน

อยางจริงจัง 

3)  นํารางแผนความซ่ือตรงแหงชาติที่คณะผูศึกษาวิจัยไดจัดทําไวไปพัฒนาสู           

การปฏิบัติ 

4)  จัดทําและปรับปรุงแผนความซื่อตรงแหงชาติเปนระยะใหทันสมัย  พรอมทั้ง

นําไปปฏิบัติใหเกิดในทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิผล 

5)  แตละหนวยงานควรแปลงแผนความซ่ือตรงแหงชาติสูการปฏิบัติตามภารกิจ

และบริบทขององคกรหรือชุมชน โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรหลัก 

6)  ควรมอบหมายใหผูตรวจการแผนดินเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการ

พัฒนาแผนความซื่อตรงแหงชาติ และติดตามการปฏิบัติ โดยดําเนินการรวมกับองคกรตางๆ 

ที่มีภารกิจดานน้ีอยูแลว 

7)  รัฐบาลควรวัดระดับความซ่ือตรงของหนวยงานภาครัฐและระดับความซ่ือตรง

ของประชาชน เพื่อรายงานสถานการณความซื่อตรงของชาติโดยจําแนกเปนภาคสวนตางๆ 

และนําเสนอใหสาธารณชนทราบ  

7.2.4  ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยตอไป 

1)  ควรมีการวิจัยถึงแนวทางการนํายุทธศาสตรดานตางๆ สูการปฏิบัติ  ตลอดจน 

เรียนรูจากประสบการณของนานาประเทศ เพื่อจัดทํากรณีตัวอยางในการปฏิบัติที่มีสัมฤทธิผล 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization)  

ในภาคสวนตางๆ 

3)  ควรวิจัยประเมินผลการนํานโยบายและการปฏิบัติตามแผนความซ่ือตรง

แหงชาติเพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้น 

4)  ควรวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทบทวนและพัฒนาตัวชี้วัดความซื่อตรงในระดับบุคคล

และประเทศ 
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ภาคผนวก ก.1 

สรุปขอมูลการระดมความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิสวนกลาง  

พรอมภาพกิจกรรม และรายชื่อผูเขารวมระดมความคิดเห็น 

วันศุกรที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น.  

ณ หองประชุมรําไพพรรณี สถาบันพระปกเกลา 

 

ประเด็นที่ 1  ความซ่ือตรงคืออะไร 

1. ความซื่อตรงเปนลักษณะรวมมากกวาที่จะเปนลักษณะโดดเดนเฉพาะตัว เน่ืองจาก

มีตัวแปรหรือปจจัยตัวอื่นๆ เชนอุปนิสัย เมื่อพูดถึงเร่ืองความซื่อตรงจะนึกถึงอุปนิสัย 

เน่ืองจากอุปนิสัยประกอบดวยหลายๆ นิสัยรวมกัน รวมถึงอวิโรธนะ ความสมบูรณ ศีลหา 

2.  ความซ่ือตรงมาจากคําวา ซื่อและตรงมาผสมกัน ตรงกันขามกับความไมซื่อตรง 

การคิดคด การทรยศ การหักหลัง การกอกบฏ ดังสํานวนสุภาษิตหรือคําพังเพยของไทย เชน  

หนาไหวหลังหลอก ตอหนามะพลับ ลับหลังตะโก ปากปราศรัย นํ้าใจเชือดคอ ซึ่งแสดงถึง

ความไมซื่อตรง 

3.  ความซื่อตรงเปนเร่ืองของ วัฒนธรรม หรือ คานิยม อยางหน่ึงในแตละสังคม  

4.  ความซื่อตรงมาจากภาษาบาลี อาชวะ ซึ่งเปน 1 ใน10 ของทศพิศราชธรรม 

เรียกวาเปนคุณธรรม ของพระราชาหรือผูปกครองชาติบานเมืองซึ่งก็ศึกษามาวาตั้งแต กรุง

สุโขทัยมาแลว กษัตริยก็ทรงมีทศพิศราชธรรม 

5. อดีตนายกรัฐมนตรี ทานธานินทร ไกรวิเชียร ทานไดใหคําจํากัดความของคําวา 

“Integrity” คือ “การยึดมั่นในความถูกตองและชอบธรรม” โดยความถูกตองและชอบธรรม  

จะประกอบดวยลักษณะคานิยมของส่ิงที่คนยึดถือ ไมวาจะเปนเร่ืองของความซ่ือสัตยสุจริต  

การทํางานที่ถูกตองโปรงใส 

6. อดีตเลขาธิการ ก.พ. ทานสีมา สีมานันท ไดใหคําจํากัดความ คําวา “มโนสุจริต” 

คือวา มีจิตใจที่สุจริต แลวก็ประพฤติปฏิบัติอยูตลอดเวลา 

7. มโนสุจริตคือการประพฤติปฏิบัติที่ตองมีความรับผิดชอบ  

8. ซื่อตรงเปนองคประกอบรวมท่ีมีทั้งความถูกตองชอบธรรม ทั้งในระดับครอบครับ 

และในระดับองคกร ที่มีทั้งผูบังคับบัญชาและลูกนองเปนองคประกอบรวม 
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ขอสังเกต 

1.  มโนสุจริต เกี่ยวของกับหลักธรรมของศาสนา การที่จะปลูกสรางคนเปรียบเสมือน

การปลูกตนไม ไมสามารถทําใหสําเร็จไดในทันที ยกตัวอยางเชนการปลูกไมผลใหญใหไดผล

และเก็บกินไปนานๆตองใชเวลานานสิบป ยี่สิบป สามสิบป ตองอยูที่การตั้งตนที่ดี  

2. หัวใจหรือแกนแทที่จะทําใหมีความซื่อสัตยซื่อตรงไดก็คือ คําวา “หิริโอตัปปะ”    

“หิริ”  คือ ความละอายแกใจ  “โอตัปปะ” คือ ความเกรงกลัว  สองอยางน้ีถามีแลวทําใหโลก

นาอยู นาอาศัยไปไหนก็สบายใจ “หิริโอตัปปะ” คือธรรมะท่ีเปนโลกบาล คุมครองโลก  

คุมครองมวลชนทั้งหมด ในโลก หากในแตละครอบครัวมี “หิริโอตัปปะ” เปนหลักธรรม

พื้นฐาน จะทําใหสังคมไทยที่นาอยู และพัฒนากาวไปในทางที่ถูกทิศถูกทาง 

3. หากมองจากบทบาทของผูบังคับใชกฎหมาย ความซ่ือตรงจะนํามาซึ่ง “สภาวะ

แหงสันติภาพ” ซึ่งเปนความสงบเรียบรอยของสังคม และความพึงพอใจของตนเองและผูอื่นที่

จะอยูรวมกันได “สภาวะแหงสันติภาพ” เกิดขึ้นไดหากเรานําศาสตรที่ยิ่งใหญ ซึ่งก็คือ “พุทธ

ศาสตร”อันเปนธรรมอันสูงสุด นํามาปรับใช 

4.  สภาวะท่ีเปนนามธรรม เกิดจากจิตสํานึกและกระบวนการคิด ออกมาเปน

พฤติกรรม พฤติกรรมก็จะสงผลตอสังคม ความซ่ือตรงกอใหเกิดสันติภาพ ซึ่ง “ความ

ซื่อตรง” เกิดจากสภาวะของความทางศาสนา คือศีลอันเปนภาวะแหงความเปนปกติ คือ 

 1)  การไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน  

 2) การไมอยากไดของที่ไมใชของเรา  

3) การไมอยากแกงแยงของที่เปนคนรักของคนอื่น  

4) การไมพูดการเสียดสี พูดคําหยาบ หรือพูดเท็จเพื่อใหไดส่ิงตางๆ มา   

5) การไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข  

5.  เร่ืองความซื่อสัตยสุจริตน่ีก็คือตรงกันขามก็คือทุจริต ดังน้ันอยากจะใหมีมุมมอง

ของทางจิตวิทยา เพราะคนที่จะมีความซื่อสัตยสุจริตอยางมั่นคงได จะมีเหตุผลเชิงจริยธรรม

ภายใตจิตใจ 

6. ระดับจริยธรรมของบุคคลมีความแตกตางกัน ในระดับเบ้ืองตน คือระดับตัวตน

ของเรา เราเรียนหนังสือ เราทําการบานเพราะกลัวครูลงโทษ โดยระดับจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 

จนกระทั่งมาอยูระดับสูงสุดก็คือ ระดับที่มุงประโยชนประเทศชาติและสังคม  

7. มีการวิจัยตามมุมมองเชิงจิตวิทยา พบวาสาเหตุที่คนเราทุจริตมีอยู 2 สาเหตุ คือ 

1)  ความโลภ “Greedy”  และ 2)  โอกาส “Chance”   
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 ตราบใดที่โอกาสกับความโลภมาอยูดวยกันแลว ความซ่ือตรงหรือความซ่ือสัตยก็

จะหายไป เมื่อไดในส่ิงที่ตองการคร้ังหน่ึงแลว Greedy ก็จะเพิ่มขึ้นไปเร่ือยๆ เมื่อระบบ

ออนแอ โอกาสก็จะเพิ่มมากขึ้นดวย ในกรณีขาราชการ และนักการเมือง จะพบวา เมื่อมี

อํานาจก็จะเกิดโอกาส การเปดโอกาสใหใชดุลยพินิจจะเกิดการผูกขาดและนําไปสูการทุจริต  

8. ควรพิจารณาถึงการใชแกนแทของศาสนา หิริโอตตัปปะ สภาวะภายใน วิถีชีวิต 

ความคิดและการปฏิบัติที่ถือเปนส่ิงที่ถือปฏิบัติไดไมวาจะเปนการคิดถึงสัมมาทิฐิที่แตละคน 

มีไมเทากันอยู 

ประเด็นที่ 2  เม่ือนึกถึงความซื่อตรง ทานนึกถึงอะไร 

1.  นึกถึงนิทานอีสปที่คนรุนกอนตองเรียน ตั้งแตอานหนังสือออกก็จะไดอานหนังสือ

นิทานอีสป ตัวอยางเชน  

1) นิทานเร่ืองคนตัดไมกับรุกขเทวดา เมื่อคนตัดไมทําขวานหลุดลงไปในนํ้าแลว

รองไหใหญ ออนวอนใหเทวดามาชวย รุกขเทวดาก็งมเอาขวานมาให เร่ิมตั้งแตวาขวานเงิน 

ขวานทอง และจนมาจบลงที่ขวานตัวจริง แสดงถึงความซื่อตรง ทั้งซื่อตรงตอตนเองและ

ซื่อตรงตอผูอื่น เมื่อพูดถึงเร่ืองขวาน 3 ดาม ก็สามารถยอนกลับมาถามตัวเอง วาถาเปนเรา 

เราจะอยากไดขวานแบบไหน ซึ่งเราจะเขาใจและไดรูความหมายเมื่อเราโตขึ้น  

 2) เร่ืองคนขายปลาสองคน คนหน่ึงหลอกลวงก็ขายไดเพียงคร้ังเดียว อีกคนหน่ึง

บอกตามความเปนจริงในที่สุดก็ขายดีและมีลูกคามากขึ้น  

2.   เมื่อนึกถึงความซื่อตรง นึกถึงคําสอนของคนโบราณสอนเร่ืองความซื่อสัตย สุจริต

โดยการเลานิทาน ซึ่งเปนวิธีการสอนของคนโบราณจนเกิดเปนความฝงใจ ซึ่งปจจุบัน 

ขาดหายไปจากสังคม  

3.   เมื่อพูดถึงเร่ืองความซื่อตรงนึกถึงบุคคลตัวอยาง เชนพลตํารวจเอกวสิษฐ  

เดชกุญชร เพราะผูหลักผูใหญของบานเมือง สามารถนํามาเปนตัวแบบ (Model) ดานความ

ซื่อตรงใหแกสังคมได 

4.  นึกถึงเทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซ่ือสัตย เปาบุนจ้ิน เทพเจาแหงความ

ยุติธรรม และพันทายนรสิงห บุคคลในประวัติศาสตรซึ่งมีความซ่ือตรงตอหนาที่  

5. นึกถึงพุทธพจน ตอนหน่ึงที่วา “ติรัจฉานาเมเต อกุตลาโหนติ” แปลวาธรรมชาติ

ของสัตวเดรัจฉาน เปนสัตวที่ซื่อตรงไมคดโกง ยกตัวอยางเชน ไมวาจะเปนสุนัขหรือแมว จะมี

ความซื่อสัตยตอเจาของเปนอยางมาก 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ขอสังเกต 

1.  ขอมูลที่มี ลักษณะแบบน้ียังเปนส่ิงที่จํ าเปนสําหรับสังคมไทย เพื่อใช เปน

องคประกอบในการสงเสริมในเร่ืองของความซ่ือตรง เชนเปนนิทาน และตัวบุคคล นาจะเปน

สวนที่สําคัญที่จะทําใหเราระลึกถึงเร่ืองน้ีทันทีที่ไดรับฟง 

2. บุคคลที่เปนตัวอยางน้ันยังเปนขอมูลที่จําเปนในการที่จะสงเสริมความซ่ือตรงให

เกิดขึ้นในสังคม ไมวาจะเปนบุคคลในประวัติศาสตร หรือในหลักศาสนาตางๆ เชน พันทายนร

สิงห กวนอู หรือเปาบุนจ้ิน   

ส่ิงที่ตองปรับปรุงก็คือ ตองปฏิวัติหลักสูตรใหมเพื่อใหโรงเรียนน้ันมีความสัมพันธกับ

วัดเกิดเปนเครือขาย ใหพระสงฆไดมีโอกาสเปนผูสอนเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงกับ

เยาวชนโดยใชหลักความรูคูคุณธรรม 

ประเด็นที่ 3  จะรูไดอยางไรวาเรามีความซ่ือตรงแลวหรือยัง 

1. ตัวอยางของ Accountability หากเราไดรับมอบหมายใหทํางานอะไรก็แลวแต 

แลวเราไดรายงานความกาวหนาหรือสถานะของงานที่เกี่ยวของในหนาที่ รับผิดชอบแก

ผูบังคับบัญชา และพรอมที่จะรับผิดชอบกับส่ิงน้ัน ยืนหยัดในเร่ืองส่ิงที่ถูกตองชอบธรรมก็

จัดเปนพฤติกรรมหน่ึงของ Integrity 

2.  ความซื่อสัตยหรือ Integrity เปนองครวมของหลายๆ ปจจัยที่ประกอบกันมา เชน 

อยาใฝเอาทรัพยทาน อยาใฝสูงใหพนศักดิ์ รักตนกวารักษทรัพย อยาไดรับของเข็ญ เห็นงาม

ตามใจปอง สูเสียสินอยาเสียศักดิ์ ฯลฯ พวกน้ีลวนแตเปนตัวแปรที่กอใหเกิดคุณธรรมอันเปน

นามธรรมขั้นสูง คือความซ่ือตรงตอตนเอง 

ขอสังเกต 

1. ตนแบบในภาคราชการตองสงเสริมใหมีจิตใจบริการกอนแลวจึงใหความสําคัญกับ

ประชาชน มีการใหรางวัล ใหความรูสึกรวม การใหรางวัลจะสงเสริมใหเกิดการสราง

พฤติกรรมนิสัยที่ดีใหคุณคาตอการทําดีจริงๆ เพื่อที่จะเหน่ียวนําความดี และคนดี 

2. ผูนําตั้งแตฝายบริหารจําเปนที่จะตองมีความเขมแข็ง และแสดงออกถึงการเปนผูที่

มีความซื่อตรงทั่งการแสดงออกในแงมุมตางๆ อยางเสมอตนเสมอปลาย 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ประเด็นที่ 4  ความบกพรองดานความซ่ือตรงในสังคมไทยอยูตรงไหน 

1.  ในสังคมไทย แมเรานับถือศาสนาพุทธก็จริง แตไมเคยนําหลักแกนที่แทจริงของ

ศาสนามาใชแตกลับไปลอกเลียนแบบตะวันตก  ทั้งที่ปรัชญาทางตะวันออกก็มีอยูมากมาย 

2. มีผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่พบวา  ทุจริตคอรัปชั่นหรือโกงบาง 

ไมเปนไร ขอใหมีผลงาน   แนวคิดเชนน้ีจัดเปนภัยรายแรงตอสังคมเรา 

3. ขอบกพรองที่สุดก็คือการเอาโรงเรียนออกจากวัด โรงเรียนจึงขาดการอุดหนุนจาก

ประชาชน การสอนวิชาพลเมืองและศีลธรรม พระทานเปนผูสอน เน่ืองจากถาผูสอนไมมี

คุณธรรมเปนหลัก ไมมีทางที่จะสอนผูอื่นได เพราะฉะน้ันผูสอนวิชาศีลธรรมตองเปนพระสงฆ  

4. เราไมกําหนดใหวิชาพลเมืองและศีลธรรมเปนตัวหลักของหลักสูตร ทําใหนักเรียน

มีความรูสึกวาวิชาน้ีไมมีความสําคัญตอชีวิต ทานพุทธทาสไดกลาวไววา “การศึกษาของเรา

เหมือนหมาหางดวน” หมายถึงไมมีเร่ืองคุณธรรมศีลธรรมเขาไปเปนตัวนํา เรากลับไปใช

การเมือง เศรษฐกิจ หรือทหารนํา บานเมืองจึงเกิดความวุนวาย 

5. ขอบกพรองที่เกิดขึ้นในภาคราชการเกิดจากเน้ือในอาจจะเปนบุคคลตั้งแตรากฐาน

ทางครอบครัว ตัวแบบในองคกร การเปนไปตามกระแสที่ไมอยากจะเปนแกะดํา หรือแกะขาว

ในหมูแกะดําที่ภาคราชการน้ันเปนอยู และเกิดจากความประมาทเลินเลอ รูเทาไมถึงการณ ไม

รูกฎระเบียบ  

ขอสังเกต 

1. ส่ือมวลชนทางทีวีมีสวนสําคัญเปนอยางมาก ที่จะทําใหสังคมไทยของเรานาอยู ใน

เบ้ืองตน ส่ือทีวี ส่ือตางๆ ตองใหความสําคัญเร่ืองหลักคุณธรรม สรางตัวอยางที่จะทําให

สังคมไทยเรา มีความซื่อสัตยสุจริต ไมเนนสนับสนุนแตละครที่ไมมีสาระ 

2. ตองเรียนรูเทาทันส่ือตางๆ สามารถที่จะแยกแยะขอมูลและกล่ันกรองขอมูล

โดยเฉพาะการรุกรานทางวัฒนธรรม ที่ผานมาพรอมกับส่ือตางๆ  

3. ตองใหคุณคาตอการทําความดีที่แทจริงไมวาจะเปนบุคคลในภาคราชการ หรือ
บุคคลในสังคมท่ัวไป พระที่ทําดี คนที่ทําดี ส่ือ หนังสือดีดี การสรางผูนําก็ตองสรางผูนําทั้ง

การฝกผูนํา และผูนําน้ันทําตนเปนตัวอยางที่ดีดวย  
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ประเด็นที่ 5  ปจจัยที่ ทําใหเกิดความซื่อตรง หรือไมซ่ือตรง 

1.  มาเลเซีย มีแผนพัฒนาความซ่ือตรง สวนประเทศไทยของเราก็มีแผนเยอะแยะ

มากมาย ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนา

การเมือง ตลอดจนแผนพัฒนาสิ่งแวดลอม แตเน่ืองดวยตัวแปรดานการเมืองที่ไมมั่นคง 

ลมลุกคลุกคลาน สงผลใหการปฏิบัติไมเปนไปตามแผน 

2. ในชวงหน่ึงเราจะสอนลูกหลานวาใหเรียนหนังสือดีๆ เมื่อโตขึ้นจะไดเปนเจาคน

นายคน แตคําสอนน้ันขาดส่ิงที่สําคัญมากๆ วาการที่จะเปนเจาคนนายคนน้ันจะตองไดมาใน

ส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม ไมไปแกงแยงชิงดีมาจากคนอื่น ไดมาจากความถูกตองชอบธรรม และ

ไมเพียงแตจะมีความดีอยูในตัวเองเทาน้ัน  แตจะตองมีเผื่อแผไปยังผูอื่นดวย เชนในกรณีที่

เปนผูบังคับบัญชา เห็นผูใตบังคับบัญชาทําผิดก็ตองตักเตือน ชี้ใหเห็นวาเคาทําไมดีไมถูกตอง  

อะไรที่ไมถูกตองชอบธรรม และอยูในอํานาจที่สามารถจะเปล่ียนแปลงไดก็จะตองทําดวย

เหมือนกัน ไมใชจะซื่อสัตยเฉพาะตัวเทาน้ันเอง 

3. การพัฒนาคนของประเทศไทยที่ผานมาบริหาร ยังไมไดเนนการพัฒนาดานความ

ซื่อสัตย ซื่อตรง มากเทาที่ควรจะเปน สงผลใหเกิดปญหาวุนวายตามมาในปจจุบัน 

4.  ความดีเปนภาวะภายใน เกิดจากสํานึกภายใน ถูกปลูกฝงจากขนบธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรม และการขัดเกลาทางสังคม แตปจจุบันสังคมของเราเปลี่ยนไป เน่ืองจาก

กระแสของโลกท่ีเนนเร่ืองวัตถุเปนส่ิงสําคัญ 

5. ความหางจากวัด และการไมนําผูที่ควรจะสอนเปนผูสอน เปนปจจัยเกื้อหนุนที่ทํา

ใหจริยธรรม คุณธรรม ของสังคมไทยเสื่อมลง 

6. สภาพสังคมยุคบริโภคนิยม รัฐบาลไมสามารถที่จะออกกฎหมายหรือไปใชอํานาจ

เพื่อหยุดกระแสการเชี่ยวกราดของสังคมใหชะลอได ดังน้ันทุกคนตองทําหนาที่ของตนเอง 

ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ  

7. มีงานศึกษาวิจัยที่พบวาขาราชการมีความดีอยูในตัวเขา แตเขาไมรูวาตองทํา ไมมี

เหตุที่จะตองเปนคนที่มีคุณธรรม วาไมมีคุณคาเพียงพอที่จะทํา ไมมีตนแบบ 

8. สังคมไทยถูกรุกรานทางวัฒนธรรมอยางชัดเจน ยกตัวอยางการถูกรุกราน

วัฒนธรรมผานส่ือ อินเตอรเน็ต โรงเรียนตองทําหนาที่สอนใหเด็กรูจักแยกแยะ กล่ันกรอง

ขอมูล กอนนําไปใช 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ขอสังเกต 

 1. ครอบครัวที่ดีจะทําใหเด็กเร่ิมมีคุณธรรมตั้งแตตน ในขณะที่ครอบครัวที่มีแต

ความเกลียดชังกัน โอกาสที่จะทําใหเขาไมมีความซื่อสัตยสุจริตจึงมีมาก  

2. มนุษยมีมิติที่สลับซับซอน เน่ืองจากบางคร้ังคนหน่ึงคนมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย

ในดานหน่ึง แตกลับไมมีในอีกดานหน่ึง เปนเร่ืองที่วัดไดยากมาก เพราะฉะน้ันการสรุปควรทํา

ใหยืดหยุนไดตามสมควร ทําใหโอกาสความแมนยําจะสูงขึ้น เปนมิติที่คลุมได 

3. ตองปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่ตองเนนยํ้าไปที่การอบรมบมนิสัย ตองทําเปน

ระบบ โดยพิจารณาที่ระบบลูกเสือเปนตัวอยาง เพราะสามารถสรางระบบของการรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย  

ประเด็นที่ 6  ปญหาความซ่ือตรงในไทยมีอะไรบาง  

1. พฤติกรรมของ ส.ส. เชนการโดดรม ก็เทากับไมซื่อตรงตอหนาที่ ขาวออกมาอาจ

สงผลใหเยาวชนนําไปเปนแบบอยาง 

2. กฎหมายขาราชการพลเรือน ฉบับแรก พ.ศ.2471 ถึงปจจุบัน บรรจุคําวา “ความ

ซื่อสัตย” ไวในกฎหมายมาตลอด แตในขอเท็จจริง มีปญหาเร่ืองความซื่อสัตยอยูตลอดเวลา 

ทั้งที่ในความเปนจริงความซ่ือสัตยที่ปรากฏในกฎหมายขาราชการพลเรือน ถือวาเปนวินัยคือที่

ตองมีตองปฏิบัติ มีลักษณะของการบังคับ ที่ตอง ถือเปนวินัย ตองมีหนาที่ความรับผิดชอบ 

 3. ปจจุบันสังคมเราหางจากศีลธรรมมาก เปาหมายในการพัฒนาประเทศ ก็ไมมีเร่ือง

ของศีลธรรมนํา แตรัฐธรรมนูญพยายามเนนคุณธรรมจริยธรรมเปนตัวนํา  

 4. ความซื่อตรงในสังคมไทย สามารถเปรียบเทียบไดกับสุภาษิตที่วา “ที่ซื่อถือ 

พระเจา วาโงเงาเตาปูปลา” หมายถึงเห็นคนซื่อที่นับถือพระถือเจาวาเปนคนโงเงาเปนเตา  

ปู ปลา เปรียบเทียบใหเห็นคานิยมของสังคมไทย  

5. ปญหาความไมซื่อสัตยสุจริตในวงขาราชการพลเรือน มีอยูประมาณ 4 สาเหตุ

ดวยกัน คือ 

 1)   เปนเน้ือใน คือฝงอยูตั้งแตแรก อาจจะตั้งแตอยูในครอบครัวหรือโรงเรียน

กอนที่จะมาเปนขาราชการ  

 2)  มีตัวแบบที่ไมดี เกิดการเลียนแบบกัน  
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 3)  ไมมีทางเลือก ไมไดตั้งใจแตจําเปนตองทํา เพราะหากไมทําจะทําใหอยูในอง๕

กรน้ันอยางลําบากทําตามเคาก็อยูลําบาก ไมกลาทวนกระแสนํ้า 

 4)  การประมาทเลินเลอ รูเทาไมถึงการณ คือไมทําการบาน ไมศึกษากฎ ระเบียบ

ใหถูกตอง 

 6. กลไกการเขาสูอํานาจรัฐจากการเลือกตั้ง เมื่อมีการเลือกตั้ง กกต. จะรณรงคให

เลือกคนดี แตคํานิยามคนดีของ กกต. กับของชาวบานไมเหมือนกัน คนดีของ กกต. คือคนที่

ไมซื้อเสียง แตที่น้ีคนดีของชาวบาน คือคนที่สามารถชวยชาวบานฝากลูกเขาโรงเรียนได ไป

งานศพ ไปงานแตงงาน ไปงานบวช ฯลฯ 

7. สภาพปญหาของสังคมไทยในขณะน้ีคือ ไทยเปนสังคมบริโภค ยุคขอมูลขาวสาร 

ยุคของการใชอํานาจรัฐ เกิดการแขงขัน การแกงแยง การเอารัดเอาเปรียบ อยากมีความสุข มี

เงินทอง เกิดความเหล่ือมลํ้า เกิดความอยุติธรรม  

8. เมื่อเกิดปญหาตางๆ สังคมจะโทษที่สถาบันการศึกษา โทษครูบาอาจารย แตลืม

นึกยอนไปวา อาจารยก็เปนผลิตผลของสังคมเชนกัน ตองอยูภายใตผูอํานวยการ กระทรวง 

สพฐ.  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาดการมุงเนนดานศีลธรรม  

9. รัฐบาลพยายามดึงคณะปฏิรูปเขามาชวย ทามกลางสภาวะวิกฤติการเมือง ความ

แตกแยกกันในหมูคนไทย ตั้งแตพรรคการเมืองแตกแยก สว.แตกแยก กลุมองคกร 

ภาคประชาชนชุมนุม เรียกรอง ดังน้ันเราตองฝาฝนวิกฤตการณทางการเมืองใหไดกอน 

10. การส่ังสมความเกียจชัง ใชความรุนแรง ในครอบครัว การขาดปูยาตายายชวย

ดูแล การขาดผูนําครอบครัวที่เปนตัวอยางที่ดี  

11. การขาดผูนําองคกรทั้งองคกรการเมืองและองคกรธุรกิจที่เปนตัวอยางที่ดี  

ขอสังเกต 

 1. คุณธรรมหรือความซื่อตรง ตนแบบมีความสําคัญ เกิดจากกระบวนการขัดเกลา

ทางสังคม ถาคนอื่นไมทําความดี แตเราทํา เราจะกลายเปนแกะดํา แทนที่จะเปนแกะขาว 

วงจรแบบน้ีกลายเปนลัทธิหน่ึงของสังคมไทย ซึ่งอันตรายมาก 

 2. เราจะทําอยางไรกับ ความชั่วราย จากคําพูดที่วา วันแรกเราเกลียดมัน วันที่สอง

เราจะเฉยๆ พอวันที่สามเราจะกอดรัดมันไว 

 3. ขอเสียของสังคมไทยคือไมเคยจดจําทั้งผูที่กระทําความช่ัว และกระทําความดี  



        

 

 197
 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ประเด็นที่ 7  ทําอยางไรจึงจะทําใหคนไทยมีความซ่ือตรงได  

1.  จะตองคิดเชิงบวก การดึงพลังทางบวกของคนออกมา จะทําใหมีกําลังใจ 

ยกตัวอยางเชน การจัดทําแผนที่คนดี พยายามดึงเร่ืองดีดีของสังคม ตั้งแตชุมชนเล็ก ใหคนได

เรียนรูและไดรับรู และเมื่อเกิดปญหาก็ตองพยายามแกดวยวิธีงายๆ  

2.   ในกระบวนการที่จะสงเสริมใหคนมีความซื่อตรงน้ัน เราตองมุงที่จะเร่ิมที่ตัวเอง

กอน เนนการปฏิบัติที่ตนเอง พยายามสงเสริมใหเร่ิมตนจากครอบครัวเล็กๆ สรางจิตสํานึก 

พัฒนาลักษณะนิสัยอยางตอเน่ือง 

3.   การจัดอบรม หรือการสอนเพื่อสงเสริม ปลูกฝงเ ร่ืองความซื่อตรง ไมมี

กระบวนการทําซ้ําอยางตอเน่ือง  

4.   ถาเรามองวาทุกคนตองไดรับการปลูกฝง คําวา “ปลูก” กับ “ปลุก” ไมเหมือนกัน 

“ปลูก” ตองปลูกแตเด็ก แต “ปลุก” คือการปลุกใหตื่น เปนการสรางกระแส การ “ปลูก” 

และ “ปลุก” ควบคูกันไปใหเกิดคนดีขึ้นในสังคมจํานวนมาก   

5. การดึงพลังทางบวก หากพบผูปฏิบัติพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวามีความซื่อตรง

หรือความซ่ือสัตยสุจริต ตองไดรับการตอบแทนที่ดีงาม เชนการใหกําลังใจ ชื่นชม  

6. การสงเสริมใหคนเปนคนดี หรือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ควรจะเสนอ 

สนับสนุนหรือผลักดัน ใหมีองคความรูในทางบวกมากกวาทางลบ แตขณะเดียวกันเราก็ตองมี

ตัวอยาง ถาทําไมถูกตองจะมีผลอยางไรตามมา แลวถาทําถูกตองจะไดรับผลอยางไร โดยใช

สงเสริมทางบวกกับการลงโทษ  

  7. ตองมีการปฏิวัติหลักสูตรใหม ตองใหนํ้าหนักกับวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม 

จริยธรรม ใหมากเทากับวิชาอื่นๆ สนับสนุนใหมีการเขาวัดบอยๆ มีความสัมพันธกับวัด 

มากข้ึน  

 8. ตองปฏิรูปบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ  

 9. ความซื่อสัตยสุจริตจะเกิดขึ้นไดตองใชปจจัยหลายๆ อยางมารวมกัน ไมใชมุงไปที่

ประเด็นซ่ือสัตยสุจริตเพียงประเด็นเดียว  เร่ืองหนาที่พลเมืองและศีลธรรม เปนพื้นฐานที่ควร

จะปลูกฝงใหกับเยาวชนที่จะเติบโตเปนผูใหญ และการปลูกฝงใหเยาวชน หรือประชาชนใน

สังคมมีหิริโอตัปปะได ทุกสิ่งทุกอยางก็จะอยูในกติกา  
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 10. วิธีการปลูกฝงน้ันก็ตองปลูกฝงทั้งทางโลกและทางธรรม เทากับความรูคูคุณธรรม 

ในดานพื้นฐานเปนเบ้ืองตน ควรปลูกฝงสัจจะเปนธรรมะพื้นฐานตั้งแตในระดับครอบครัว 

ตลอดจนถึงระดับประเทศ สุดทายประเทศของเราก็จะมีคนที่มีคุณภาพมากขึ้น 

 11.  การปลูกฝงคุณธรรมแกบุคคล ไมวาจะเปนในระดับครอบครัว ในสถานที่ทํางาน 

ทั้งเอกชน หรือราชการ หรือแมกระทั่งอาชีพนักการเมือง ถามีการปลูกฝงคุณธรรมตั้งแต

เร่ิมแรก ประเทศของเรา ก็จะมีคนที่มีคุณภาพที่ดี  ดังน้ันทุกภาคสวนตองมีความอดทน และ

รวมมือกัน 

12.  การสงเสริมเร่ืองซ่ือตรง ควรแบงคนออกเปน 2 กลุม  

1)  กลุมบุคคลที่ไมไดทํางานในองคกร  

 2)  กลุมคนที่อยูในองคกรไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน  

13.  การเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย เราตองเร่ิมจากการมีความหวังกอน 

สุดทายก็จะมีหนทางทําใหสําเร็จ 

14. ควรปรับปรุงกระบวนการสอนหนาที่พลเมืองและศีลธรรม ยกตัวอยางเชน

กระบวนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารี ที่มีกระบวนการเพาะบมเนนในเร่ืองรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย เราก็สามารถปรับปรุงกระบวนการสอนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมโดย

เนนในเร่ืองการเสริมสรางความซื่อตรง ใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 

15. ตองสรางวิธีการเพื่อเตรียมรับมือกับกระแสวัฒนธรรมจากตางประเทศอยางเปน

ระบบ  ยกตัวอยางเชน  การสนับสนุนพระที่ดี เชน ทาน ว.วชิรเมธี ทานมีกิริยาที่นานิยม  

นานับถือ นาเล่ือมใสชัดเจน สรางใหเกิดขึ้นในสังคมมากๆ สรางกระแสการรักการอาน

หนังสือธรรมะ เพราะหนังสือธรรมะที่ออกมาสมัยน้ีเปนหนังสือที่ดีนาติดตาม เหมาะกับ

เยาวชน  

16. ผูนําระดับสูงในฝายบริหาร  เชน  ทานนายกรัฐมนตรีจะตองดําเนินชีวิตใหเปน

แบบอยางที่ดีในดานคุณธรรม ตองเขมแข็ง และตองแสดงออกดวยความเสมอตนเสมอปลาย 

เพราะอิทธิพลของผูนําสําคัญที่สุด  

17. ตองมี โครงการฝกผู นํ า สรางผู นํ า ขณะท่ี  นายกรัฐมนตรี  คณะรัฐบาล 

คณะรัฐมนตรีตองเปนแบบอยางที่ดี เขาวัดฟงเทศนฟงธรรม  
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18. เราสามารถนําหลักธรรมที่จะพัฒนาความซ่ือตรง จะตองมีสัจจะ คือจะตองมี

ความจริงใจ ความสุจริตตอหนาที่ และกุศลวิตักกะ หรือวิหค 3 ประการ มาพัฒนาเปน

ตนแบบในการพัฒนาดานความซ่ือตรงไดดังตอไปนี้  

 ขอที่ 1 เนกขัมวิตักกะ คือ มีความนึกคิดในทางเสียสละ ปลอดโปรงจากทางโลภ  

 ขอที่ 2 อพยาบาทวิตักกะ คือ ความนึกคิดที่ไมมีความมุงราย เคียดแคน ชิงชัง

ตอผูอื่น  

 ขอที่ 3 อวิหิงสาวิตักกะ คือ ความนึกคิดที่ไมไปเบียดเบียนผูอื่น 

19.   ตองใชหลักพุทธศาสนา ลดความโลภ มีความเสียสละ ไมมุงราย ไมเบียดเบียน

ผูอื่น รวมท้ังใชหลักศาสนาอื่นๆ เชน ศาสนาอิสลามที่มีการละหมาดที่แสดงออกถึงความเทา

เทียมกัน แลวก็มีเร่ืองของความพรอมเพียง  

20.  ในระบบตางๆ ก็จําเปนที่จะตองทํางานขับเคล่ือนอยางเปนระบบ ไมวาจะเปน

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การเมืองที่ตองฝาฟนตอระบบที่เปนอยู เศรษฐกิจตองมุง

พิจารณาวาโลกาภิวัฒนสงผลกระทบอยางไรตอสังคม  

21.  ส่ือตองมีบทบาทในการนําเสนอตนแบบหรือโมเดลดีดีที่มีอยูในสังคม และก็ตอง

มีความถี่ในการนําเสนอ  

ขอสังเกต 

1. ควรพิจารณาบริบทของศาสนาตางๆ ใหครบถวน ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต 

ศาสนาอิสลาม เพราะหากสอบถามเรื่องคุณงามความดีจากบุคคลที่ตางศาสนากันก็จะมีความ

เชื่อในมิติที่แตกตางกัน 

2. ใหกําลังใจวาทุกคนมีความดีอยูในตัวเอง ทําใหเขารูสึกวานอกจากเงินเดือนหรือ

โบนัสที่ไดรับแลว การทําความดีสงผลใหเขามีคุณคาดวย  

3. วิธีการเขาไปสูเปาหมายเปนเร่ืองที่ละเอียดออนมาก เน่ืองจากโดยหลักการแลว 

เร่ืองของนิสัยไมไดเกิดขึ้นงายๆ ตองเกิดจาก การฝก อบรม บมนิสัย เพราะ เร่ืองนิสัยสอนกัน

ไมได  

4. มิติและเกณฑที่ใชในการชี้วัดวาใครเปนคนดีมีความซื่อตรง ใหพิจารณาจากความ

จริง โดยมีความยืดหยุน และเขาใจในความเปล่ียนแปลงของความเปนคน เปนผูนําทั้ง

ความคิดและความรูสึก  



     

 200  

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ประเด็นที่ 8  ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

1.  ในกรณีของประเทศเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะแตกตางกันออกไป ถึง

แมแตละประเทศจะมีโครงสรางที่คลายคลึงกัน แตตัวแปรดานศาสนาจะเปนตัวแปรที่ทําให

บริบทของแตละประเทศแตกตางกัน 

2. เมื่อพูดถึงคําวา “ซื่อตรง” เราจะคิดถึงมิติแนวดิ่งหรือแนวนอน หากตีความหมาย

อยางแคบก็เพื่อเปนการที่จะทราบวาปฏิบัติไปตามกรอบกฎหมายหรือไม หากใชคําวา 

“ซื่อสัตย” จะหมายถึงมิติแหงศีลธรรม ความรับผิดชอบชั่วดี  

3. การศึกษาจากกรณีของประเทศมาเลเซียเพื่อคนหาความซ่ือสัตย หรือความซ่ือตรง

ที่ควรจะเปน อาจจะยังไมครบถวน ควรทําการคนควาหาตัวอยางกรณีศึกษาจากประเทศอื่นๆ 

ดวย เชน ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย หรือประเทศตะวันตก เปนตน  

4. มิติที่แตกตางกันระหวางสังคมไทยและสังคมมาเลเซีย คือประเทศไทยไมเคยตก

เปนเมืองขึ้นของชาติใดมากอน 

5. การศึกษาวิจัยเร่ืองการเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทยตองพิจารณามิติตางๆ 

ใหชัดเจน ไมยึดติดกับคําศัพทที่อาจจะทําใหเราติดกรอบได 

ขอสังเกต 

1. ควรศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของจากตางประเทศไมวาจะเปนฮองกง สิงคโปร 

เน่ืองจาก การตอสูตอคอรัปชั่นของประเทศสิงคโปร และฮองกง แตกตางจากบริบทของ

ประเทศไทย เน่ืองจากทั้งสองประเทศเปนประเทศที่รํ่ารวย แตไทยเปนสังคมที่คนกําลัง 

ปากกัดตีนถีบ  ดังน้ัน “ความซ่ือตรง” ในประเทศที่มีพรอม เปนประเทศที่พัฒนาแลว 

นับเปนมิติสําคัญในการเปรียบเทียบ  

2. ประเทศมาเลเซียมีความชัดเจนวามีแบบแผนการพัฒนาอยางนอยที่สุด 5 ป ซึ่ง

อาจจะแตกตางกับแผนพัฒนาของประเทศไทยท่ีเราอาจจะไมคอยไดปฏิบัติ แมวาเราจะมีกฎ 

ระเบียบ  

3. ในบริบทของประเทศมาเลเซีย ทุกประเทศมีบริบทเชนน้ันหรือไม เพราะ

การศึกษาวิจัยเร่ืองการคอรัปชั่นในสังคมอเมริกัน ก็มีบริบทที่คลายคลึงกับประเทศมาเลเซีย 

เราสามารถสรุปไดหรือไมวาทั้งหมดที่คนพบเปนปญหาดานคุณธรรมของมนุษยชาติ  

4. ความซื่อตรงมีความหมายกวางกวาความซ่ือสัตยจริงหรือไม ควรหาคําอธิบาย

เพิ่มเติมตามหลักวิชาการ  คําวา “ความซื่อตรง ความซื่อสัตย ความสุจริต” มีความหมายที่

เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

สรุปรายชื่อผูที่ไดรับเชญิเขารวมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นในแตละกลุมเปาหมาย 

สรุปมีผูเขารวมสัมมนาระดมความคิดเห็น  จํานวน 14 ทาน  ประกอบดวย 

1. กลุมขาราชการเชิญ 8 ทาน  เขารวม 8 ทาน 

2. กลุมนักการเมืองเชิญ 26 ทาน  เขารวม 3 ทาน 

3. กลุมส่ือมวลชนเชิญ 11 ทาน  เขารวม 3 ทาน 

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

กลุมขาราชการ  

รายช่ือผูที่ไดรับเชิญ รายช่ือผูเขารวม 

1.  ท่ีปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. 1. นางชมนาด  พงศพนรัตน 

2. นายชาญวิทย  ไกรฤกษ  

2.  อธิบดีกรมสอบสวนคดพิีเศษ 3. พ.ต.ท.ชินโชติ  แดงสุริศรี 

3.  อธิบดีกรมการปกครอง  4. นายบัณฑูร  นริศรางกูล (ผูแทน) 

5. นายสิทธศิกัดิ์ แยมพรายภิรมย (ผูแทน) 

6. นายภัทรวีร  สุริยะธํารงค (ผูแทน) 

4.  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 7. นายสุวิชชา  เพ็งไพบูลย (ผูแทน) 

5.  รองอธิบดกีรมการพัฒนาชุมชน 8. นายปราโมทย  ฉายศรี (ผูแทน) 

6.  ผูอํานวยการนิติการกองการนิติการกรมท่ีดิน  

7.  ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาต ิ  

8.  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบบริหาร  

     (กรมทางหลวงชนบท) 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

กลุมนักการเมือง  

รายช่ือผูที่ไดรับเชิญ รายช่ือผูเขารวม 

1. นายเดโช สวนานนท 1. นายเดโช  สวนานนท  

อดีต สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 

2. นายนิกร  จํานง 2. นายนิกร  จํานง   

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ 

3. นายสยมภู  เกียรติสยมภ ู 3. นายสยมภู  เกียรติสยมภ ู

เลขาธิการพรรคกิจสังคม 

4. คุณคํานูณ  สิทธิสมาน - 

5. นายธีระ  สลักเพชร - 

6. ศ.เกียรติคณุตรึงใจ  บูรณสมภพ - 

7. ม.ร.ว.ปรียนันทา  รังสิต - 

8. ศ.เกียรติคณุสุกัญญา  สุดบรรทัด - 

9. นายสุริยา  ปนจอร - 

10. รศ.พรชัย  สุนทรพันธุ - 

11. นายวรินทร  เทียมจรัส - 

12. นายประวัติ  ทองสมบูรณ - 

13. นายจํานงค  สรวมประคํา - 

14. นายสมชาติ  พรรณพัฒน - 

15. พล.อ.อ.กณพฤษภ  มัณฑะจิตร - 

16. คุณหญิงกัลยา  โสภณพาณิชย - 

17. นายนิพิฎฐ  อินทรสมบตั ิ - 

18. นางผุสด ี ตามไท - 

19. เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย - 

20. เลขาธิการพรรคเพ่ือฟาดนิ - 

21. เลขาธิการพรรคประชาราช - 

22. เลขาธิการพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา - 

23. เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย - 

24. เลขาธิการพรรคการเมืองใหม - 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

25. นางมาลีรัตน  แกวกา - 

26. นายวีระศกัดิ์  โควสุรัตน - 

กลุมส่ือมวลชน  

รายช่ือผูที่ไดรับเชิญ รายช่ือผูเขารวม 

1. ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน 

แหงประเทศไทย 

1. คุณครรชิต  ม่ันคงหัตถ 

ผูอํานวยการสวนส่ือขาว  

และผลิตรายการขาว 

2. คุณบุญเลิศ  คชายุทธเดช 2. บุญเลิศ  คชายุทธเดช 

บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพมติชน 

3. บรรณาธิการโตะขาวศูนยขอมูลขาวสาร 

ปฏิรูปประเทศไทย 

3. อรปวีณ  บวัชู (ผูแทน) 

4. นายปกรณ  พ่ึงเนตร  

5. คุณนาตยา  แวววีรคุปย  

6. นายประดษิฐ  เรืองดิษฐ  

7. นายกอเขต  จันทเลิศลักษณ  

8.  นางสาววิมลพรรณ  ปตธวัชชัย  

9.  นายสมหมาย  ปาริจฉตัต  

10. กรรมการผูจัดการทีวีบูรพา  

11. คุณวิเชียร  คุตตวัส  
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ภาคผนวก ก.2 

สรุปขอมูลการระดมความคิดเห็นเวทีภาคเหนือ  

พรอมภาพกิจกรรม และรายชื่อผูเขารวมระดมความคิดเห็น 

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553  ณ หองประชุมลีลาวดี ศูนยบริการวิชาการ 

(UNISERVE)  จังหวัดเชียงใหม 

 

1.  ความหมายของความซ่ือตรง 

1.1  การแบงระดับ/ประเภท 

  1) ซื่อตรงตอตนเอง (ทั้งปจจุบันและอนาคต) ไมวาการปฏิบัติตนในหนาที่

การงานหรือตอสังคม  

  2) ซื่อตรงตอผูอื่น เชน ผูรวมงาน 

  3) ซื่อตรงตอชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย  

  4) ซื่อตรงตอตนเอง ตอครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาต ิ

1.2  เชิงการกระทํา/การปฏิบัติ (แบงออกเปนขอมูลจาก 3 กลุมเปาหมาย) 

ขาราชการ (ฟา) นักการเมือง (เขียว) ส่ือมวลชน (เหลือง) 

1) ซื่อสัตยสุจริต   

2) มีความรับผิดชอบ    

3) ปฏิบัติตามกฎหมาย 

4) ไมโกงหรือทุจริตเงิน

งบประมาณ 

5) ไมฉอฉล 

6) ทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม 

7) เคารพกติกาสังคม    

8) มุงม่ัน ไมหวั่นไหว 

9) มีวินัย  ปฏิบัติหนาที่อยางมีวินัย  

1) ซื่อสัตยสุจริต   

2) ซื่อตรง 

3) ไมโกหก    

4) ไมคดโกง 

5) มีสัจจะ พูดอยางไรทําอยางนั้น 

1) ซื่อสัตยสุจริต   

2) ซื่อตรงตอตนเองทั้งในการ

ปฏิบัติงานและตอสังคม 

3) ซื่อตรงตอผูอ่ืน–ผูรวมงาน 

4) ซื่อตรงตอชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย 

5) จริงใจ กลาแสดงออก 

6) ประพฤติปฏิบัติตนอยาง

ตรงไปตรงมา ไมมีลักษณะ 

ลับลมคมใน 

7) การไมคิดเอาสิ่งของผูอ่ืนมาเปน

ของตนเองอยางไมถูกตอง 

8) ไมโลภ  ไมคดโกงคอรัปชั่น   
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

1.3  เชิงจิตใจ/ภายใน 

ขาราชการ (ฟา) นักการเมือง (เขียว) ส่ือมวลชน (เหลือง) 

1) สํานึกท่ีดี   

2) ความถูกตอง   

3) ความไมเอนเอียง 

4) คุณธรรม จริยธรรม 

5) ศีล 5 

 

1) ความถูกตอง 

2) ความซื่อสัตย สุจริต 

3) คุณธรรม จริยธรรม 

4) สัจจะ 

1) ความถูกตอง ชอบธรรม 

2) ความเสมอภาคเทาเทียม   

3) คุณธรรม จริยธรรม 

4) ความยุติธรรม 

5) ความจริงใจ 

6) ความละอายตอความผิด 

ท่ีเกิดขึ้น 

7) การซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 

8) หลักธรรมะ 

9) สวนรวม 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

2. สถานการณความบกพรองในประเด็นความซื่อตรงในปจจุบัน 
 

1.  โครงสราง/สถาบัน     

  1.1  โครงสรางของระบบที่ไมเหมาะสม เชนรัฐธรรมนูญไมจัดการนักการเมือง  ตองมีกฎหมายลงโทษ 

  1.2  ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ  

  1.3  นักการเมือง ตํารวจ 

  1.4  ภาคประชาชนออนแอ เนื่องจากโครงสรางของระบบราชการและกระบวนการยุติธรรม 

  1.5  ความไมพรอมของทองถ่ิน 

  1.6  ในสังคมมีแตนําเสนอปญหา ความไมถูกตอง ความสับปรับหรือสัปปะลี้ 

  1.7  สถาบันครอบครัวขาดการอบรมเลี้ยงดูตามหลักคุณธรรมของศาสนา ในเร่ืองความซื่อสัตยซื่อตรง   

  1.8  ภาคธุรกิจ 

  1.9  สื่อมวลชนเปนเครื่องมือของทุนและรัฐ  ขาดตัวแบบ ท่ีดี 

  1.10  สื่อโทรทัศนไมเปนอิสระ ถูกควบคุมโดยรัฐ เพ่ือความอยูรอด 

  1.11  สถาบันการศึกษาเนนสมองมากเกินจิตใจ ควรปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตั้งแตเด็กจนถึงอุดมศึกษา 

  1.12  การสงเสริมจริยธรรมคุณธรรมของสถาบันการศึกษายังไมสะทอนความจริงและครอบคลุม 

ทุกภาคสวน 

  1.13  ใหการเรียนรูการเมืองภาคพลเมือง 

  1.14  ถอดบทเรียน “คนดี” 

  1.15  ระบบการศึกษาท่ีขาดการพัฒนาบุคลิก เพ่ือสราง Upright man และมุงเนนความพอเหมาะพอเพียง 

  1.16  คนดีไมมีท่ียืนในสังคม อยูในสังคมลําบาก “คนดีเดินตรอก ขี้ครอกเดินถนน” และไมไดรับความคุมครองดูแล

ความปลอดภัย 

 

2. ศาสนา/วัฒนธรรม 

 2.1  การเขาไมถึงแกนแทวัฒนธรรม ศาสนามีนอย 

 2.2  แมมีพระจํานวนมาก มีการสมาทานศีล แตยังขาดศีล 5 โดยเฉพาะขอ “มุสา” 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

3. ปจเจกบุคคล 

    3.1  ขาดจิตสํานึกดานความซื่อตรง คุณธรรม จริยธรรม 

    3.2  มีความอยาก ความตองการ ความโลภ หรือตัณหา 

    3.3  มีคานิยมท่ีตองใช “ทางลัด” เพ่ือไปใหถึงเปาหมาย 

    3.4  การออกนอกกรอบแลวไดเปรียบ เชน นักการเมืองไมสั่งการเปนลายลักษณอักษร 

    3.5  ขาดจิตวิญญาณในดานศีลธรรม 

    3.6  คานิยมท่ีมุงแตสวนตัว ไมคํานึงถึงระบบหรือสวนรวม 

 

4. ผูนํา 

    4.1  ขาดผูนํา หรือ “ตนแบบท่ีดี” ท่ียืนหยัดตอความถูกตอง ซื่อตรง 

    4.2  ขาดผูนําท่ีรับผิดชอบในการตอตานการทุจริต 

 
 

5. ระบบและกระบวนการ 

     5.1  กระบวนการยุติธรรมออนแอ  ไมสงเสริม “คนดี”  (ท้ังตํารวจ อัยการ ศาล)   

     5.2  ระบบทุนนิยมเสรี การประเมินความกาวหนาดวยตัวชี้วัด 

     5.3  ระบบการเมือง ท่ีใชสื่อและทุนเปนเครื่องมือ ขาดตัวแบบท่ีดี (เชน ลุงโฮ) ความออนแอของภาคประชาชน 

     5.4  ระบบกฎหมายไมลงโทษนักการเมือง เพราะมีเอกสิทธ์ิ 

     5.5  ระบบกฎหมายไมสามารถลงโทษผูทําผิดไดจริง 

     5.6  ระบบปองกันปราบปรามการทุจริตท่ีไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง ทําใหเกิดการโกหกตามระบบ และ

ปลูกฝงในการปฏิบัติงาน     

     5.7  ขาดเครือขายดานความซื่อตรง คุณธรรมจริยธรรม 

     5.8  ระบบราชการท่ีกฎระเบียบไมเอ้ือ ไมยืดหยุน ไมสอดคลองกับสภาพจริง ทําใหเกิด “บาปบริสุทธ์ิ” 

     5.9  การสั่งการโดยนักการเมืองไมทําเปนลายลักษณอักษร ทําใหขาราชการตองรับผิดแทน 

     5.10 ขาดกระบวนการกลอมเกลาเร่ิมจากครอบครัว โรงเรียน สถานท่ีทํางาน เพ่ือใหทราบวาอะไรดี-ไมดี อยางไร 

     5.11  กฎเกณฑในภาคธุรกิจ พรรคการเมืองไมยืดหยุนในทางปฏิบัติ เชน การเบิกจายงบประมาณ 

     5.12  ขาดระบบการจัดเก็บภาษีในทองถ่ินท่ีเหมาะสม 
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3.  แนวทางในการเสริมสรางความซ่ือตรง 
  

1.  โครงสราง/สถาบัน     

     1.1 สถาบันครอบครัวมีสวนสําคัญและจุดเร่ิมแรกในการกลอมเกลาและสงเสริมใหเด็กซื่อสัตยซื่อตรง และการท่ีพอ

แมผูปกครองเปนตัวอยางท่ีดีนั้น ชวยใหการกลอมเกลาบรรลุผลสําเร็จมากกวาการสั่งสอนเพียงวาจา 

     1.2 สถานศึกษาตองปรับระบบการศึกษาใหมีการอบรมขัดเกลาดานศีลธรรม ซึ่งจะตองปรับท้ังโครงสรางสังคมและ

โครงสรางระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบหลักสูตรการศึกษาและมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

     1.3 สรางเครือขายความซื่อตรง และทุกภาคสวนเขามารวมเปนเครือขาย 

     1.4 สราง “ชุมชนคุณธรรม” 

     1.5 ตองปฏิวัติหรือปฏิรูปสังคม และสรางการเมืองใหม 

     1.6 หนวยงานหรือองคกรอ่ืนๆ ท่ีมีสวนเก้ือหนุนเสริมสรางความซื่อตรง เชน  ศาสนา สื่อมวลชน หนวยราชการ 

ผูกําหนดนโยบาย รัฐสภา 

     1.7 ภาครัฐ ระบบกฎหมาย การจัดการ และระบบการศึกษา ตองรวมมือกัน 

     1.8 ภาคประชาสังคม ชุมชน เครือขายตางๆ สื่อ ควรรวมสรางระบบการเรียนรู และมีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความ

ซื่อตรงในทุกกลุมในสังคม  

 

2. ศาสนา/วัฒนธรรม 

    2.1 ปรับเปลี่ยนคานิยมของสังคมท่ีเนนการยอมรับคนท่ีฐานะและทรัพยสิน     

    2.2 สราง “คุณลักษณะอันพึงประสงค” เชน รักชาติ ศาสน กษัตริย มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ 

    2.3 สรางวิถีพอเพียง วิถีไทย  ธนาคารความดี 

    2.4 ใชหลักธรรมะในการดําเนินชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงาน   

    2.5 การพัฒนาขาราชการดวยหลักศีลหา  ใหเกิดการเรียนรูอยางเขาใจและทราบประโยชนอยางแทจริง  อีกท้ังมีการ

ขยายผลไปยังกลุมอ่ืนๆ เชน อสม. และขยายไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ และมีการรายงานสรุปเก่ียวกับ การเรียนรูศีลหา เพ่ือทํา

ใหเกิดสัมฤทธ์ิผลท่ีแทจริงในสังคม 

    2.6 สถาบันทางศาสนาควรมีบทบาทและทําหนาท่ีใหมากย่ิงข้ึน 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

3. ปจเจกบุคคล 

3.1  เริ่มพัฒนาความซื่อตรงจากสิ่งดี ไมควรเริ่มจากปญหา เพราะความซื่อตรงคือพลัง เริ่มจากศูนยแลวพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

เริ่มจากแกนหรือแกนกลางของแตละคน   

3.2  เริ่มตนจากการประพฤติปฏิบัติจากตนเอง  ขยายไปสูในครอบครัว และชุมชนของตนเองตองแกในจุดเล็กๆ จาก

ตัวเราเอง และตองแกในจุดใหญๆ ระดับชาติไปพรอมกัน 

3.3  สงเสริมใหกลาพูดและกลาทํา และยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกตอง  

3.4  รณรงคใหปรับเปล่ียนวิธีคิด ซึ่งจะชวยทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติในทุกดาน 

3.5  ยึดถือและดําเนินชีวิตดวยความซื่อสัตยสุจริตตามแนวพระราชดํารัสในหลวง  

3.6  “คนด”ี มีในระดับลางและกลาง แตในระดับสูงหาไดยาก ตองทําใหคนทําดีย่ิงใหญ และคนทําเลวตองถูกลงโทษ   

 

4. ผูนํา 

   4.1  ผูนําท่ีอยูในตําแหนงสูงตองกลาทําดี  และรูจักละอายและไมทําเลว  

   4.2  ภาวะผูนําและแบบอยางท่ีดีจากผูบริหารประเทศ 

 

5. ระบบและกระบวนการ 

   5.1  สงเสริม ยกยองเชิดชูคนดี คนซื่อตรงไมคดโกง ใหสังคมไดเห็นเปนท่ีประจักษ โดยการสืบคนเสาะหา และ

สงเสริมยกยองอยางเปนระบบ 

   5.2  กระบวนการกดดันทางสังคม (social sanction) หรือทําใหเปนประเด็นสังคม (social issue) 

   5.3  ปลุกกระแสสังคม โดยศึกษาถอดบทเรียนในจุดเล็กๆ กรณีทําดีของแตละสังคม/ชุมชน แลวทํา “แผนท่ีคนดี” 

   5.4  ผลักดันเปน “วาระแหงชาติ”  และ “แผนพัฒนาความซ่ือตรง” 

   5.5  ประเมินความกาวหนาโดยใช “ความสุข”เปนเปาหมาย  

   5.6  กําหนดระบบการประเมินผลงานขาราชการ และการตรวจสอบทั้งภายในและนอกระบบราชการ 

   5.7  ถอดตนแบบบุคคลตัวอยางและเผยแพรใหสังคมรับรู 

   5.8  ลงโทษคนไมซื่อตรงอยางจริงจัง 

   5.9  สรางเปนบรรทัดฐานของสังคม (norm)  

   5.10  สรางขาราชการและนักการเมืองท่ีดี  

   5.11  สื่อทุกประเภท ทุกระดับมีสวนสําคัญในการสงเสริมและรณรงคเพ่ือใหสังคมรับรูเก่ียวกับความซื่อสัตยซื่อตรง 

โดยชี้หรือแสดงถึงผลแหงผลในทางตรงกันขาม  

   5.12  สรางสื่อมวลชนท่ีดี 

   5.13  สื่อมีบทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสารเพ่ือสงเสริมคนดี และเชื่อในกฎแหงกรรม  

   5.14  ปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหาท่ีแทจริง และสามารถลงโทษ

ผูทําผิดไดจริง และเสมอภาค  

   5.15  กระบวนการกลอมเกลาในและนอกระบบ 

   5.16  สงเสริมใหคนดีไดปกครองบานเมือง และสกัดก้ันคนเลวไมไดไดอํานาจ ทําใหคนไทยไมขายเสียง ผูสมัครรับ

เลือกตั้งเปนตนแบบท่ีดี 



 

 

 

ภ

สถาบัน

ภาพประกอบ

ในวันที่

ศูนยบริ

 

นพระปกเกลา  :  

เสนอ : 

บการสัมมน

ที่ 19 สิงหา

รการวิชากา

 

 

 การศึกษาเพ่ือเส

  ศูนยสงเสริมแล

นาการระดม

คม 2553

ร (UNISER

สริมสรางความซื

ละพัฒนาพลังแผ

มความคิดเ

  ณ หองปร

RVE)  จังห

ซื่อตรงในสังคมไ

ผนดินเชิงคุณธร

เห็นเวทีภาค

ระชุมลลีาว

หวัดเชียงให

 

ไทย 

รรม 

คเหนือ  

ดี 

หม 
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สถาบันพระปก

เสนอ :  ศูนยสง

 

กเกลา  :  การศึกษ

งเสริมและพัฒน

ษาเพ่ือเสริมสราง

นาพลังแผนดินเชิ

งความซื่อตรงใน

ชิงคุณธรรม 

นสังคมไทย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สถาบันนพระปกเกลา  :  

เสนอ : 

 

 

 การศึกษาเพ่ือเส

  ศูนยสงเสริมแล

สริมสรางความซื

ละพัฒนาพลังแผ

ซื่อตรงในสังคมไ

ผนดินเชิงคุณธร  

ไทย 

รรม  

 

 217



  2

 

     

218 
 

 

 

 

 

 

สถาบันพระปก

เสนอ :  ศูนยสง

 

กเกลา  :  การศึกษ

งเสริมและพัฒน

 

ษาเพ่ือเสริมสราง

นาพลังแผนดินเชิ

งความซื่อตรงใน

ชิงคุณธรรม 

นสังคมไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สถาบันนพระปกเกลา  :  

เสนอ : 

 

 

 การศึกษาเพ่ือเส

  ศูนยสงเสริมแล

สริมสรางความซื

ละพัฒนาพลังแผ

ซื่อตรงในสังคมไ

ผนดินเชิงคุณธร  

ไทย 

รรม  
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สถาบันพระปก

เสนอ :  ศูนยสง

 

กเกลา  :  การศึกษ

งเสริมและพัฒน

 

ษาเพ่ือเสริมสราง

นาพลังแผนดินเชิ

งความซื่อตรงใน

ชิงคุณธรรม 

นสังคมไทย 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

สรุปรายชื่อผูที่ไดรับเชญิเขารวมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นในแตละกลุมเปาหมาย 

รายช่ือ ตําแหนง กลุมเปาหมาย 

1. นางราตรี  จักรแกว สํานักประชาสัมพันธ  จ.เชียงใหม ส่ือมวลชน 

2. นางสาวปรียา  เธียรประดิษฐ สํานักประชาสัมพันธ เขต 3  

จ.เชียงใหม 

ส่ือมวลชน 

3. นายวรวิทย  แสนไชย สถานีวิทยุกระจายเสียง 

แหงประเทศไทย จ.เชียงใหม 

ส่ือมวลชน 

4. น.ต. ธรรมนูญ  สังขริม ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงจาก

ทหารเรือ (สทร.11)  

จ.เชียงใหม 

ส่ือมวลชน 

5. นางอํานวยพร  สรรพตานนท สถานีวิทยุกระจายเสียงประจําถ่ิน (วปถ.2) 

จ.เชียงใหม 

ส่ือมวลชน 

6. ร.ต.ต. วินยั  วิพัฒนะการกุล บรรณาธิการ/  

หนังสือพิมพเชียงใหมไทมส 

ส่ือมวลชน 

7. นายสัมพันธ  ชางทอง หัวหนาฝายขาว/ สถานีวิทยุโทรทัศนแหง

ประเทศไทย จ.เชียงใหม 

ส่ือมวลชน 

8. นายกฤษฎกมล  สิริโชคไพศาล นายกสมาคมนักขาวเชียงใหม ส่ือมวลชน 

9. นายยงยุทธ  ปะระมะ นักบริหารงานท่ัวไป/  

เทศบาลตําบลอุโมงค จ.ลําพูน 

ส่ือมวลชน 

10. นางกรรณิการ  แจใจ ประชาสัมพันธ จ.เชียงใหม ส่ือมวลชน 

11. นางผองพรรณ  จงยศย่ิง บรรณาธิการหนังสือพิมพภาคเหนือ ส่ือมวลชน 

12. นายณัฐกุล  รุณผาม รอง ผอ.สพท.ลําพูน เขต 2 ขาราชการ 

13. นางสาวเสาวนีย  ไชยสัณณ คลังจังหวัดเชียงใหม ขาราชการ 

14. นายโกศล  ปราคํา ผอ.สพฐ.เชียงใหม เขต 1 ขาราชการ 

15. นายพูลศกัดิ์  แยมละออ สพฐ.เชียงใหม เขต 3 ขาราชการ 

16. นางสาวสิริพร  นุชประยูร สํานักงานขนสง จ.เชียงใหม ขาราชการ 

17. นางธนรัฐ  ทัศนิยม สํานักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม ขาราชการ 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

รายช่ือ ตําแหนง กลุมเปาหมาย 

18. นางพัฒนาพร  ณ ถลาง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ/ 

สํานักงานพัฒนาสังคม 

และความมัน่คงของมนุษย 

ขาราชการ 

19. นางสาววิไลวรรณ   

พันธุไชยศิลป 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ขาราชการ 

20. นางแสงจนัทร  เสกะวะ สํานักงานพระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม ขาราชการ 

21. นายโกเมศ  เจริญกาญจน เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดลําพูน ขาราชการ 

22. นางเยาวพา  ทิพยเนตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

พิเศษ/ สสจ. ลําพูน 

ขาราชการ 

23. นายสุพจน  สังขรัตน สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง ขาราชการ 

24. นายรัศมี  รัตนวงศ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง) ขาราชการ 

25. นายไพศาล  เข่ือนเพชร รอง ผอ.สพฐ.เชียงใหม เขต 2 ขาราชการ 

26. รอยเอกวิทย  ชะนะภัย อัยการจังหวัด สํานักงานคุมครองสิทธิ และ

ชวยทางกฎหมายแกประชาชน 

ขาราชการ 

27. พ.ต.อ. บณุยวัต  เกิดกลํ่า ผกก.สส.ภ.จว.ชม. แทน ผบต.ภ.จว.

เชียงใหม 

ขาราชการ 

28. นายบัณฑิต  ชุมสิทธิ ์ รอง ผอ.สปก ลําพูน เขต 1 ขาราชการ 

29. นายชัย  ปองเสง่ียม รอง ผอ.สพท. ลําปาง เขต 1 ขาราชการ 

30. นายสวัสดิ์  วงศวัจนสุนทร อดีตผูสมัครรับเลือกตั้ง สว. 

จ.เชียงใหม 

นักการเมือง 

31. นายศรัญย  ปญญา อดีตผูสมัครรับเลือกตั้ง สว. 

จ.เชียงใหม 

นักการเมือง 

32. ดร.ถาวร  เกียรติไชยากร อดีต สส. และ สว. จ.เชียงใหม นักการเมือง 

33. นายเกรียงเดช  เจริญทรัพย อดีตผูสมัครรับเลือกตั้ง สว. 

จ.เชียงใหม 

นักการเมือง 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

รายช่ือ ตําแหนง กลุมเปาหมาย 

34. นายปราโมทย  สมัครการ อดีตผูสมัครรับเลือกตั้ง สว. 

จ.เชียงใหม 

นักการเมือง 

35. นายสวัสดิ์  ศรีสุวรรณด ี อดีตผูสมัครรับเลือกตั้ง สว. 

จ.เชียงใหม 

นักการเมือง 

36. นายสวิง  ตันอุด สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง นักการเมือง 

37. ดร.อนุสรณ  คุณานุสรณ อดีตผูสมัคร ส.ส. เขต 1  

จ.เชียงใหม 

นักการเมือง 

38. นายภูสวัสดิ์  สุขเล้ียง อดีตผูสมัคร ส.ส. เขต 1  

จ.เชียงใหม 

นักการเมือง 

39. นายสราวุฒิ  แซเตี๋ยว อดีตผูสมัครรับเลือกตั้ง สว.  

จ.เชียงใหม 

นักการเมือง 

40. นายอุทัยวรรณ   

กาญจนกามล 

อดีตผูสมัครรับเลือกตั้ง สว. 

จ.เชียงใหม 

นักการเมือง 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ภาคผนวก ก.3 

สรุปขอมูลการระดมความคิดเห็นเวทีภาคใต  พรอมภาพกิจกรรม 

และรายชือ่ผูเขารวมระดมความคิดเห็น 

ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553  เวลา 08.30 - 15.00 น. 

ณ หองชมพูพลแกรนด  โรงแรมเมืองลิกอร  จ.นครศรีธรรมราช 

 

คําถามที่ 1  “ความซ่ือตรง” หมายถึงอะไร 

1.1 การแบงระดับ/ประเภท 

1) ความสัตย ซื่อตรงตอตนเอง 

- ทําอะไรตรงไปตรงมา ไมปดบังซอนเรน โปรงใส ตรวจสอบได 

- ความคิด และการปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา 

- มีความรับผิดชอบบทบาทหนาที่ตอตนเอง 

- ประพฤติปฏิบัติตนอยางสม่ําเสมอทั้งตอหนาและลับหลัง มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

- ความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการ

ดํารงชีวิต วิเคราะหกอนลงมือปฏิบัติ 

- การเปนบุคคลตรงไปตรงมา พูดจริงทําจริง มีจิตสํานึก เห็นประโยชน

สวนรวม มีจิตสาธารณะ 

2) ซื่อตรงตอหนาที่การงาน ซื่อตรงตอวิชาชีพ 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยขององคกร รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตน 

มีความโปรงใสในการทํางาน ไมคอรัปชั่น 

- ความจริงใจในหนาที่การงาน  การดําเนินชีวิตโดยไมหลอกลวงสังคม  

ซึ่งกอนอื่นตองมีความซื่อตรงตอตนเอง ซื่อตรงตอบุคคลอื่นและซื่อตรงตอหนาที่การงาน 

และการซื่อตรงจะตองทําทั้งตอหนาและลับหลัง 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

3) ความซื่อสัตย ซื่อตรงตอบุคคลอื่น  

 - การประพฤติ การปฏิบัติตนในทางท่ีซื่อสัตยสุจริต ไมคิดคดโกง ไมเอารัด

เอาเปรียบผูอื่น 

 - ไมคิดเอาเปรียบผูอื่น ไมคิดโกงกินผูอื่น 

 - ความซื่อตรงตอตนเอง ตอเพื่อน ตอเวลา ตอหนาที่การงาน 

 - การละอายตอการทําความช่ัวทั้งตอตนเอง ตอหนาที่ ตอบุคคลทั่วไป และ

ตอสถาบันพระมหากษัตริย ความซ่ือตรงอยูที่จิตใจ    
   

4) ซื่อสัตยตอบานเมือง ประเทศชาติ สังคม ชุมชน 

- ทําในส่ิงที่ถูกตองตอบานเมืองของเรา เชนการบริหารงบประมาณราชการ 

- ความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม บนพื้นฐานของ

คุณธรรม จริยธรรม 

- การปฏิบัติตามกฎขอบังคับ จารีตประเพณีที่ยึด คุณธรรม จริยธรรมทั้ง

ตนเองและผูอื่น รวมถึงสังคมสวนรวม 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

1.2  เชิงการกระทํา/การปฏิบัติ (แบงออกเปนขอมูลจาก 7 กลุมเปาหมาย) 

ขาราชการ  นักการเมือง  สื่อมวลชน  เยาวชน ผูนําชุมชน นักธุรกิจ 
องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

1. การคิด พูด กระทํา  

ตรงไปตรงมาตลอดเวลา 

ทั้งตอหนาและลับหลัง 

2. การปฏิบัติตนในหลัก

คุณธรรมอยางเสมอตน 

เสมอปลาย 

3. การดําเนินชีวิต 

โดยไมหลอกลวงสังคม 

 

1. ความรับผิดชอบตอ

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

2. มุงผลสําเร็จที่มี

คุณธรรม จริยธรรม และ

มีศีลธรรม มีความ

รับผิดชอบตองานใน

หนาที่ 

3. การปฏิบัติตามหนาที่

พลเมืองที่ดี 

4. ไมใชอํานาจโดยขาด

คุณธรรมประกอบ 

5. การตรงตอเวลา การ

ไมเอาเปรียบตอสังคม 

เคารพ สิทธิ์ผูอื่น 

5. ซื่อตรงตอ ครอบครัว 

สามีภรรยา และบุตร 

1. การประพฤติ ปฏิบัติ

แบบตรงๆ ไมคิดราย  

ไมคดโกง 

2. การตรงไปตรงมา  

คิดและพูด พรอมกระทํา

ตรงกัน ไมเอาเปรียบ

ผูอื่น 

3. ไมเบียดเบียนผูอื่นทั้ง

ทางคําพูดและการเขียน 

4. การรักษาศีล 5 

5. ความรับผิดชอบตอ

ตนเอง หนาที่ ครอบครัว 

สังคม ประเทศชาติ  

บนพื้นฐานของคุณธรรม 

จริยธรรม วัฒนธรรม 

และศาสนา 

1. ไมโกหก 

2. การตรงไปตรงมาทั้ง

ตอหนาและลับหลัง 

3. ประพฤติตรง 

ไมเอนเอียง เชน ซื่อตรง

ตอหนาที่ไมคดโกง และ

ไมคดโกงบานเมือง 

4. ไมเลียแขงเลียขา 

1. การปฏิบัติตน 

อยางตรงไปตรงมา 

ไมวาตอหนาหรือลับหลัง 

2. มีความโปรงใสในการ

ทํางาน 

 

 

1. ตรงไปตรงมา  

ไมคดโกง ไมทําใหผูอื่น 

หรือสังคม เดือดรอน

หรือผูที่เกี่ยวของไดรับ

ความเสียหาย 

2. ปฏิบัติตามระเบียบ

กฎเกณฑ 

 

1. การกระทําที่ซื่อสัตย 

สุจริต เริ่มตั้งแต ตัวเอง 

ครอบครัว สังคม 

วิชาชีพ และตองกระทํา

อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

2. พฤติกรรมที่

แสดงออกในเชิง

จริยธรรมเพื่อ

ผลประโยชนของคน

สวนใหญ 

3. ปฏิบัติตอตนเองและ

ผูอื่นอยางตรงไปตรงมา 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

1.3  เชิงจิตใจ/ภายใน (แบงออกเปนขอมูลจาก 7 กลุมเปาหมาย) 

ขาราชการ  นักการเมือง  สื่อมวลชน  เยาวชน ผูนําชุมชน นักธุรกิจ 
องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

1. ความจริงใจทั้งในที่แจง

และลับหลัง 

2. รักษาสัจจะ มีน้ําใจ 

3. ความซื่อสัตย สุจริต 

การไมเอนเอียง  

การไมคดโกง 

4. คุณธรรม 8 ประการ 

ไดแก ขยัน ประหยัด 

ซื่อสัตย มีวินัย สะอาด 

สามารถ สามัคคี มีน้ําใจ 

1. ความเปนผู

ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย 

สุจริต คิดพูดทํา จริงใจ 

ถูกตอง 

 

1. ความซื่อสัตย มี

ความคิดตรงไปตรงมา 

ไมบิดเบือน 

2. ไมมีเลหเหลี่ยม  

ไมคดโกง ตรงไปตรงมา 

มีความซื่อสัตย สุจริต 

3. คุณธรรมตอ ตนเอง 

สังคม สถาบัน ตอหนาที่ 

มีจิตสาธารณะ มีความ

รับผิดชอบ 

1. ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง  

2. ความตรงไปตรงมา 

3. มีคุณธรรม คุณธรรม 

4. ความซื่อสัตยความ

สุจริต 

5. โปรงใส 

1. ความเปนธรรม 

2. ความบริสุทธิ์ 

3. ไมคดโกง 

4. การมีความสุจริตใน

ตนเองและสังคม 

 

1. ตรงไปตรงมาจริงใจ

มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. ความสัตยความ

จริงใจ ตอกัน 

 

1. ซื่อตรง เปดเผย 

ไมขัดกับหลักคุณธรรม

และจริยธรรม 

 

 

 

 

1.4  บุคคลที่มีความซื่อตรง  

1) มหาตมะคานธี  2) ทานพุทธทาส  3) เปาบุนจิ้น  

4) สืบ นาคะเสถียร  5) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดช  6) พันทายนรสิงห 
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คําถามที่ 2  ความบกพรองดาน “ความซื่อตรง” ในสังคมไทยมีอะไรบาง 

1.  โครงสราง/สถาบัน     

1.1  สถาบันครอบครัวละเลยการอบรมส่ังสอนใหลูกมีความซื่อตรง 

1.2  สถาบันการศึกษาไมใหความสําคญัในการอบรมบมเพาะเร่ืองความซื่อตรง  ไมใหความสําคัญกับ

การสอนวิชาหนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม เยาวชนจึงขาดความรูความเขาใจเร่ืองความซื่อตรง 

1.3  ขาดโอกาสทางการศึกษา การศึกษาต่ํา อาชีพการงานไมด ี

1.4  ความแตกตางทางชนช้ันในสังคมทําใหเกิดอํานาจและการเอารัดเอาเปรียบ 

1.5  ครอบครัวไมเปนแบบอยางท่ีด ี

1.6  ความแตกตางดานชนช้ันในสังคมทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ 

     1.7  ความเจริญทางดานวัตถุและการแขงขันทางเศรษฐกิจก็ทําใหคนเกิดความโลภ จึงขาดความซื่อตรง   

1.8  ครอบครัว และองคกรไมไดสงเสริมเร่ืองความซื่อตรง 

1.9  ส่ือมวลชนเนนธุรกิจเปนตัวนาํ ละเลยการสงเสริมเร่ืองจริยธรรม 

1.10  เกิดปญหาในสังคม แบงแยก พวกมากนักเลง การสรางคานิยมผิดๆ 

 

2. ศาสนา/วัฒนธรรม 

2.1  สังคมขาดภูมิคุมกัน คนไทยมีคานิยมผิดๆ ท่ียกยองคนรวย คนท่ีมีอํานาจบารมี มากกวาคนดี   

2.2  ไมนาํหลักธรรมมาประกอบการดาํเนนิชีวิตประจาํวัน 

2.3  การหล่ังไหลเขามาของวัฒนธรรมตางชาติ การรูไมเทาทัน วัฒนธรรมตางชาติเขามาครอบงํา 

2.4  ความเจริญทางวัตถุ การแขงขันดานเศรษฐกิจทําใหคนขาดความซ่ือตรง 

2.5  คานิยมของสังคมไทยท่ียึดตดิกับระบบอุปถัมภ 

2.6  คานิยมผิด ตดัสินใจ โดยใชความถูกใจมากกวาความถูกตอง 

2.7  คานิยม “ซื่อกินหมด คดกินไดนาน” คนซื่อสัตยถูกมองวาโง 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

3. ปจเจกบุคคล 

3.1  ไมรูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 

3.2  ผูคนไมเคารพศักดิ์ศรีของตนเอง  เห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม 

3.3  ประชาชนไมเคารพกตกิาของสังคมและกฎหมาย 

3.4  ไมมีการนําหลักธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน 

3.5  สมาชิกในสังคมเห็นแกตัว ไมละอายและเกรงกลัวตอบาป ขาดคุณธรรม จริยธรรม เห็นแก

ประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม 

3.6  คนในสังคมขาดภูมิคุมกัน ขาดคุณธรรม จริยธรรม ไมพอเพียง 

3.7  จิตใจคนคอนขางต่าํ คดิหาแตอํานาจ บารมี หาวิธีการเพื่อผลประโยชนของตัวเอง ใหไดตาํแหนงท่ี

สูงๆ จนลืมความถูกตอง จริยธรรมและคุณธรรม 

3.8  คําพูดและการกระทําท่ีไมตรงกัน 

 

4. ผูนํา 

4.1  ขาดแบบอยางท่ีด ีท้ังระดับผูนํา ระดับครอบครัว ส่ือมวลชน 

4.2  ขาดการยกยองคนดีใหโดดเดน 

4.3  ขาดแบบอยางท่ีด ี 

4.4  ผูมีอํานาจ ไมไดรับการตรวจสอบ 
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5. ระบบและกระบวนการ 

5.1  ระบบกฎหมายออนแอ กฎระเบียบไมรัดกุม เปดชองใหหลีกเล่ียงและทุจริตได ขาดการตรวจสอบ

และบังคบัใชอยางจริงจัง   

5.2  ระบบอุปถัมภฝงรากลึก 

5.3  ขาดการอบรมบมเพาะเร่ืองความซื่อตรง ศีลธรรม หนาท่ีพลเมือง ท้ังในระดบัครอบครัว ชุมชน 

และสถานศึกษา  

5.4  ขาดการใหรางวัล แรงจูงใจ ยกยองใหเกียรติคนทําดีใหไดรับการยอมรับจากสังคม 

5.5  ระบบเสนสาย 

5.6  ขาดการใหความรู เร่ืองประชาธิปไตย ธรรมาภบิาล 

5.7  ขาดการปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะ 

5.8  ระบบเศรษฐกิจวัดท่ีรายไดมากกวาความสุขของสังคม 

5.9  ระบบการเลือกตั้งมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในทุกระดบั ท้ังการเมืองทองถิ่น และการเมือง

ระดับประเทศ 

5.10  ระบบราชการไมรัดกมุ หลงวัตถุนิยม เห็นแกตัว ขาดคุณธรรม จริยธรรม เอารัดเอาเปรียบ เห็น

แกตัว 

5.11  ขาดการปลูกฝงจริยธรรมตางๆ เชน การสรางจติสํานึกใหแกเยาวชนตั้งแตยังเยาววัย 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

คําถามที่ 3  แนวทางแกไขปญหาเร่ือง “ความซ่ือตรง” ในสังคมไทย 

  

1.  โครงสราง/สถาบัน     

1.1  สรางความตระหนักและคานิยมเร่ืองความซื่อตรงใหแทรกอยูในชีวิตประจาํวัน โดยเร่ิมท่ีสถาบัน  

ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา ทําอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

1.2  พอแมรวมถึงผูนําระดบัตางๆ เปนแบบอยางท่ีดี อีกท้ังสถาบันการศึกษาก็ควรปลูกฝงเร่ือง

ความซื่อตรง  คุณธรรม จริยธรรม   

1.3  พอแมผูปกครองควรเปนตนแบบท่ีดีใหแกบุตร 

1.4  สถาบันการศึกษาทําหนาท่ีปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกเด็ก 

1.5  ตองมีองคกรท่ีมีหนาท่ีควบคุมส่ือ 

1.6  ส่ือทําหนาท่ีสงเสริมคนทําด ี

 
2. ศาสนา/วัฒนธรรม 

2.1  เรียนรูและนํากรอบวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของไทยมาใช   

2.2  นําหลักศาสนาเขามาชวยในการกลอมเกลา ยึดหลักศาสนาท่ีตนนับถือเปนแนวทาง    

2.3  นําธรรมะ เชน ศีล 5 หิริโอตตปัปะ มาใชในการดาํเนินชีวิต 

2.4  สงเสริม เผยแพรคานิยม และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ลงสูชุมชนและสถานศึกษาอยางจริงจัง  

ใหประชาชนรูจักเลือกคนดไีปเปนผูแทนท้ังระดับทองถ่ินและระดบัชาต ิ

 

3. ปจเจกบุคคล 

3.1  เร่ิมตนท่ีตนเอง โดยสมาชิกทุกๆ คนในสังคมรูจกับทบาท หนาท่ีของตน และทําหนาท่ีของตน

ใหดีท่ีสุดกอน จากนัน้จึงดาํเนินมาตรการอ่ืนๆ ตอไป 

3.2  เร่ิมตนท่ีตนเอง ทําหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุด ทําอยางตรงไปตรงมา  

3.3  ปฏิบัตติามกฎระเบียบอยางเคารพ 

3.4  จะตองสรางจากตัวเองกอนแลวคอยขยายไปสูครอบครัว องคกร ชุมชน และประเทศชาต ิ
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

4. ผูนํา 

4.1  ผูใหญแตละระดับปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  

4.2  แกจากการเมือง การทําหนาท่ีของผูนํา/ผูแทน 

4.3  สกัดก้ันคนช่ัว คนไมดี ไมใหเปนผูนํา 

 

5. ระบบและกระบวนการ 

5.1  สอนใหรูและเขาใจถึงความสําคญัของการมีความซื่อตรง ลงมือปฏิบัติรวมกัน และแสดงใหเห็น

ผลท่ีจะไดรับเม่ือมีความซื่อตรง 

5.2  ยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือตรง ซึ่งส่ือมวลชนตองทําหนาท่ีในการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับคน

ท่ีมีความซื่อตรง และบุคคลตนแบบเพ่ือเปนการสงเสริมใหคนทําดี   

5.3  บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ถูกตองและเปนธรรม รวมถึงมีการกําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจน  

เพ่ือเปนการปองปรามมิใหบุคคลทาํผดิ   

5.4  กําหนดใหเร่ืองความซื่อตรงเปนวาระแหงชาติ มีการทํายุทธศาสตร และเปาหมายทั้งระยะส้ัน   

ระยะยาวอยางชัดเจน ทํารวมกันท้ังระบบโดยเร่ิมจากรัฐ 

5.5  กําหนดใหเร่ืองความซื่อตรงเปนวาระแหงชาติ มีการทํายุทธศาสตร แกไขท้ังระบบและ

โครงสรางของสังคมไทย มีเปาหมายทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

5.6  ใชส่ือกระตุนใหทุกคนเห็นความสําคญัของความซือ่ตรง ใชส่ือวิทยุชุมชนซ่ึงเขาถึงชุมชนไดดี

ท่ีสุดเปนเคร่ืองมือในการรณรงค  รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม และสรางแบบอยางท่ีดีดวย 

5.7  มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนภายใตกรอบของบทบาทหนาท่ีท่ีแตละคนรับผิดชอบ กรอบ

ขนบธรรมเนียม  ประเพณี และกรอบกฎหมาย  

5.8  ควรมีการบังคับใชกฎหมายตอการทุจริตอยางเครงครัด และกําหนดบทลงโทษใหชัดเจน 

5.9  ยกยอง ชมเชยคนดี ใหเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป 

5.10  สราง/ปลูกฝงจิตสํานึกในครอบครัว 

5.11  ปฏิรูปการศึกษา ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะในเยาววัย  

ควรสอนคุณธรรม จริยธรรม กอนการสอนวิชาการ 

5.12  การปฏิรูปการปกครอง ใหเนนประชาธิปไตยอยางเต็มตัว ท่ียอมรับฟงความคิดเห็น และ

กระบวนการวางแผนท่ีมาจากประชาชนโดยแทจริง 

5.13  ส่ังสอน เรียนรู เร่ืองความซื่อตรง โดยประสานกับศาสนาทุกศาสนาท่ีมีอยูในสังคม 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

5. ระบบและกระบวนการ 

5.14  สถานท่ีทํางานควรจัดอบรม เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานมีจติสํานึก ใหเกิดความซื่อตรงตอ

เพ่ือนรวมงาน 

5.15  จดักิจกรรมอบรมผูนํา ขาราชการ นักการเมือง ใหสํานึกถึงคุณธรรมขอนี้ใหสมํ่าเสมอ 

5.16  ควรใหภาคประชาชนมีอํานาจในการตรวจสอบมากข้ึน 

5.17  ทุกภาคสวน ตั้งแตครัวเรือน ชุมชน ตองจัดกิจกรรมท่ีเนนความซื่อตรง ใหเปนคานิยมท่ีดใีน

สังคมปฏิเสธคนรวยท่ีไมซือ่ตรง 

5.18  กําหนด/แทรกในหลักสูตรวิชาศีลธรรม หนาท่ีพลเมืองตั้งแตระดับประถม  

5.19  การรณรงคปลูกจิตสํานึกทางส่ือตางๆ อยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะส่ือวิทยุชุมชน       

5.20  สรางเครือขาย รูปแบบ การขับเคลื่อน ตองดําเนินการใหเปนรูปธรรม และมีพ้ืนที่ปฏิบตักิาร 

ตนแบบท่ีชัดเจน 

 

 



 

 

 

สถาบันนพระปกเกลา  :  

เสนอ : 

 

 

 การศึกษาเพ่ือเส

  ศูนยสงเสริมแล

ภาพกิจก

สริมสรางความซื

ละพัฒนาพลังแผ

รรม 

ซื่อตรงในสังคมไ

ผนดินเชิงคุณธร  

ไทย 

รรม  
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สถาบันพระปก

เสนอ :  ศูนยสง

 

กเกลา  :  การศึกษ

งเสริมและพัฒน

 

ษาเพ่ือเสริมสราง

นาพลังแผนดินเชิ

งความซื่อตรงใน

ชิงคุณธรรม 

นสังคมไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันนพระปกเกลา  :  

เสนอ : 

 

 

 การศึกษาเพ่ือเส

  ศูนยสงเสริมแล

สริมสรางความซื

ละพัฒนาพลังแผ

ซื่อตรงในสังคมไ

ผนดินเชิงคุณธร  

ไทย 

รรม 
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สถาบันพระปก

เสนอ :  ศูนยสง

 

กเกลา  :  การศึกษ

งเสริมและพัฒน

ษาเพ่ือเสริมสราง

นาพลังแผนดินเชิ

 

งความซื่อตรงใน

ชิงคุณธรรม 

นสังคมไทย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันนพระปกเกลา  :  

เสนอ :  

 การศึกษาเพ่ือเส

  ศูนยสงเสริมแล

สริมสรางความซื

ละพัฒนาพลังแผ

ซื่อตรงในสังคมไ

ผนดินเชิงคุณธร  

ไทย 

รรม 
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สถาบันพระปก

เสนอ :  ศูนยสง

 

กเกลา  :  การศึกษ

งเสริมและพัฒน

 

ษาเพ่ือเสริมสราง

นาพลังแผนดินเชิ

งความซื่อตรงใน

ชิงคุณธรรม 

นสังคมไทย 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

รายชื่อผูเขารวมระดมความคิดเห็น 

 

รายช่ือ ตําแหนง กลุมเปาหมาย 

1. นายอุตสาห  ดวงจันทร กรรมการ กธจ.นครศรีธรรมราช ผูนําชุมชน 

2. นายวัฒนานันท  สมนึก ผูประสานงานเครือขายประมงพ้ืนบาน ผูนําชุมชน 

3. นายสุพร  โตะเส็น ประธานเครือขายประมงพ้ืนบาน ผูนําชุมชน 

4. อาจารยบญุย่ิง  ประทุม อาจารยมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ผูนําชุมชน 

5. นางผาสุก  พรมเดช ผูนํา วช.ต. มะมวงสองตน ผูนําชุมชน 

6. นางสาวพวงศรี  มณีพฤกษ แพทยประจําตําบลมะมวงสองตน ผูนําชุมชน 

7. นางเกษร  ขาววงษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมะมวง

สองตน 

ผูนําชุมชน 

8. นายสมพงษ  กิตวิบูลย ประธานสภาฯ ผูนําชุมชน 

9. นางสุภาพร  โมรา แกนนาํอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ผูนําชุมชน 

10. นางสาวอาภรรัตน  ชิณวงศ สมาชิกสภาองคกรชุมชน ผูนําชุมชน 

11. นายปฐมพงษ  ยอดสุรางค ประธานสภาเด็กและเยาวชน 

ตําบลทาเรือ 

เยาวชน 

12. นางสาวรจนา  ไชยศรี ประธานสภาเด็กและเยาวชน 

ตําบลมะมวงสองตน 

เยาวชน 

13. นางสาวภสัสร  จอมแพะ รองประธานสภาเด็ก และเยาวชนตาํบลนา

หลวงเสน 

เยาวชน 

14. นายอิทธปิทธ  แจมประเสริฐ เยาวชนตําบลกะปาง เยาวชน 

15. นางาสาวเสาวลักษณ  ภมุศรี รองประธานสภาเด็กและเยาวชน 

ตําบลโพธิ์เสดจ็ 

เยาวชน 

16. นายนภดล  ปฐมภาคย ประธานสภาเด็กและเยาวชน 

ตําบลโพธิ์เสดจ็ 

เยาวชน 

17. นายภาณุพงศ  จนัทรนิม่ สภาเด็กและเยาวชนตาํบลทาเรือ เยาวชน 

18. นายธนาวุฒิ  สุขเกษม สภาเด็กและเยาวชนตาํบลทาเรือ เยาวชน 
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

รายช่ือ ตําแหนง กลุมเปาหมาย 

19. นายสราวุธ  เบ็ญชนะวงศ สภาเด็กและเยาวชนตาํบลทาเรือ เยาวชน 

20. นายสุวิจักขณ  ชาวนา สภาเด็กและเยาวชนตาํบลทาเรือ เยาวชน 

21. นางสาววณิชญา  นันสําราญ คณะทํางานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

เยาวชน 

22. นางสาวอินทิรา  แซโงว สภาเด็กและเยาวชนตาํบลทาศาลา เยาวชน 

23. นางสาววิลาวัณย  คาํจนัทร สภาเด็กและเยาวชนตาํบลทาศาลา เยาวชน 

24. นางสาวพิมพพลอย   

      หลอมทอง 

สภาเด็กและเยาวชนตาํบลโพธิ์ทอง เยาวชน 

25. นายสมศกัดิ์  รักสมาน ตัวแทนสภาเดก็และเยาวชน 

ตําบลหินตก 

เยาวชน 

26. นางสาวทิพยวรรณ  เทศบตุร ประชาสัมพันธจังหวัดพัทลุง ส่ือมวลชน 

27. จ.ส.อ. นิรันดร  จนัทรเกิด รักษาการหัวหนาสถานีฯ ส่ือมวลชน 

28. ด.ต. จรูญ  บัวหมู นักจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง ตชด.

คายศรีนครินทรา 

ส่ือมวลชน 

29. ด.ต. ปราโมทย  หนาํดอก นักจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง ตชด.

คายศรีนครินทรา 

ส่ือมวลชน 

30. ด.ต.หญิง จุรีรัตน  จั่นแคน นักจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง ตชด.

คายศรีนครินทรา 

ส่ือมวลชน 

31. นางสาวสุกัญญา  ราหมด นายสถานีวิทยุชุมชนเทศบาลนครศรีฯ ส่ือมวลชน 

32. นางจิรา  วาศสจัสน นักส่ือสารมวลชน ชํานาญการ ส่ือมวลชน 

33. นางกาญจนา  เรืองชวย นายกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช นักธุรกิจ 

34. นางยุวรัตน  ฤทธิรุตม ประธานแมดีเดนแหงชาต ิ นักธุรกิจ 

35. นายณรงค  สุทธภิักดิ ์ อดีตนายกสโมสรโรตาร่ี นครวีรไทย นักธุรกิจ 

36. นางอารีย  ลาภสมบูรณชัย อดีตนายกสโมสรโรตาร่ีโพธิ์เสด็จ/  

อุปนายกสโมสรโรตาร่ีโพธิ์เสด็จ 

นักธุรกิจ 

37. ดร.วารุณี  เลิศไพบูลย นักธุรกิจ ห.จ.ก. สมศักดิ ์ปโตรเล่ียม นักธุรกิจ 
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รายช่ือ ตําแหนง กลุมเปาหมาย 

38. นายพรไชย  ศรีไสย ประธานบริหารสโมสรโรตาร่ี 

ศรีธรรมาโศกราช 

นักธุรกิจ 

39. นายสมเดช  คงเก้ือ นายกสโมสรไลออนสนครศรีธรรมราช นักธุรกิจ 

40. นางบุณยนุช  สมพันธุ รองประธานสภา  

อบจ. นครศรีธรรมราช 

อปท. 

41. นายสุธรรม  สุทธิการ รองนายก อบต.นาเคียน อปท. 

42. นายสุชาติ  ทองบุญยัง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 

อปท. 

43. นายเกษม  คาํนวณจิต ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีฯ อปท. 

44. นายรมหลี  มัชมูมาศ ประธานสภา อบต. นาเคียน อปท. 

45. นายธีระพงษ  สมญาใหญ รองนายก อบจ. นครศรีธรรมราช อปท. 

46. นายปยะ  ชนะศักดิ ์ ผูอํานวยการโรงเรียน 

เตรียมอุดมศกึษาภาคใต 

ขาราชการ 

47. นางสาวณัฐจารีย  จินดาวงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ขาราชการ 

48. นายสาธร  สิกขะไชย ผูอํานวยการเช่ียวชาญ  

ร.ร.สุราษฎรพิทยา 

ขาราชการ 

49. นายณัฐพจน  หมดมลทิน นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ ขาราชการ 

50. นายอมร  หนุมาศ รองผูอํานวยการ สพฐ. นครศรีธรรมราช 1 ขาราชการ 

51. นางสาวมลฑา  จนัทรทุน นักวิชาการขนสง ชํานาญการ ขาราชการ 

52. นายธีระวัฒน  มรรครุธ รอง ผูอํานวยการ สพฐ.  

จ.สุราษฎรธานี 

ขาราชการ 

53. นายณรงค  รักอาชีพ อาจารย โรงเรียนวัดแหลม ตะลุมพุก ขาราชการ 

54. นายดาํรงศพันธ  ใจยัง อาจารยประจําสาขาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช 

ขาราชการ 
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ภาคผนวก ก.4 

สรุปขอมูลการระดมความคิดเห็นเวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พรอมภาพกิจกรรม และรายชื่อผูเขารวมระดมความคิดเห็น 

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30-15.30 น. 

ณ หองนาโพธิ์  โรงแรมเทพนคร  จ.บุรีรัมย 

 

 

คําถามที่ 1  “ความซ่ือตรง” หมายถึงอะไร 

1.1 การแบงระดับ/ประเภท 

1) การปฏิบัติอยางโปรงใส ตอตนเอง หนาที่ สังคมและประเทศชาติ 

2) การปฏิบัติตนอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรม และกฎหมาย 

3) ความเที่ยงธรรมตอตน ตอคน ตองาน ตอบานเมืองและสังคม 

4) การประพฤติปฏิบัติรามบทบาทหนาที่ของแตละคน ตามกติกาและศีลธรรม 

จริยธรรม 

5) ความซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา ตามระเบียบของสังคม 

 

1.2  บุคคลที่มีความซื่อตรง  

1)  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในหลวง ร.9)  

2)  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท 

3)  พระพุทธเจา และพระอรหันต 

4)  พระพะยอม  กัลยาโน 

5)  เปาปุนจ้ิน  

6)  ศาสตราจารย ดร.สัญญา  ธรรมศักดิ์ 

7)  ดร.ทัตซึยะ  ฮาตะ 

8)  นายปรีดี  พนมยงค 
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10)  นายสุธี  มากบุญ (อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

11)  คุณทองแดง 

12)  หลวงพอคูณ 

13)  พอแม 

14)  ตนเอง 

15)  นายกอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

16)  ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ   วะสี 

17)  ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา 

18)  ปูเย็น 

19)  มหาตะมะ  คานธี 

20)  เหมาเจอตุง  

21)  เนลสัน  แมนเดลา  

22)  โฮจิมินท 
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1.2 เชิงการกระทํา/การปฏิบัติ (แบงออกเปนขอมูลจาก 7 กลุมเปาหมาย) 

 

ขาราชการ  นักการเมือง  สื่อมวลชน  เยาวชน ผูนําชุมชน นักธุรกิจ 
องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

1)  ยึดสัญญา 

2)  ความจริงใจ 

จริงจัง ในการปฏิบัติ

หนาที่ 

3)  รักษากตกิา 

รักษากฎหมาย 

4)  ตรวจสอบได 

5)  ตรงไปตรงมา 

1) ปฏิบัตตินทั้งกาย

และใจอยางตรงไป 

ตรงมา  

2) โปรงใส 

 

1) ไมคดโกง 

2) ซื่อสัตย โปรงใส  

3) ซื่อสัตยตอหนาที่

การงาน  

4) ถูกตอง เปนธรรม  

 

1) ซื่อตรงตอ หนาที่ 

การงาน 

2) ความดีงามของ

สังคม ไดแก 

แบบอยางที่ด ี

1) ไมโกหก  

2) พูดจริง ทําจริง 

3) ประพฤติด ี 

ปฏิบัตดิี  

4) การไมทุจริต  

ฉอราษฎร บังหลวง 

ดํารงอยูในหลกั 

ธรรมาภิบาล 

5) มีจิตสาธารณะใน

การอยูรวมกับผูอื่น 

6) ตรงไปตรงมา 

ตามหนาที่ที่

รับผิดชอบ 

1) ไมปลิ้นปลอน 

2) ไมเอาเปรียบผูอื่น 

3) ไมฟุงเฟอ 

ฟุมเฟอย อยูอยาง

พอเพียง  

 

1) ไมโกหก 

2) ไมหลอกลวง 
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1.3  เชิงจิตใจ/ภายใน (แบงออกเปนขอมูลจาก 7 กลุมเปาหมาย) 

ขาราชการ  นักการเมือง  สื่อมวลชน  เยาวชน ผูนําชุมชน นักธุรกิจ 
องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

1) ซื่อสัตย ยุติธรรม 1) ไมคด ไมงอ 

2) ตรงไปตรงมา  

ไมเอนเอียง 

3) มีศีลธรรม 

 

1) มีคุณธรรม 1) ไมคดโกง 

2) ไมมีเลหเหลี่ยม 

3) ความพอเพียง 

4) ยึดมั่นในสิ่งที่ดี

และซื่อสัตย 

1) ไมคดโกง 

2) ไมหลอกตวัเอง 

3) ไมคิดเอาเปรียบ

ผูอื่น  

4) ตรงไปตรงมา 

5) จิตใจที่ซื่อสัตย 

สุจริต  

6) ความพอเพียง  

7) สํานึกรับผดิชอบตอ

สวนรวม 

8) อุปนิสัยที่ดีงาม  

ที่สะสมอยูในใจ 

9) มีคุณธรรม 

1) ความมีวินยั  

2) ไมคด 

3) ตรงไปตรงมา  

มีความชัดเจน  

4) ความพอเพียง  

5) ความเปนธรรม  

6) ความเสมอภาค  

7) เปนคนดี  

8) มีศีลธรรม 

จรรยาบรรณ 

9) เคารพตนเอง  

 

1) มีวินัย  

2) ความซื่อสัตย  

3) สุจริต  จริงใจ 

ตอกัน  
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คําถามที่ 2  ความบกพรองดาน “ความซื่อตรง” ในสังคมไทยมีอะไรบาง 

1.  โครงสราง/สถาบัน     

     1.1  องคกรส่ือมวลชนขาดความเปนกลาง 

     1.2  หนวยงานทางสังคมท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบไมเอาจริง ทําใหคนไมกลัวท่ีจะทําผิด 

     1.3  รัฐบาลไมจริงจังท่ีจะแกไขปญหา 

     1.4  สังคมขาดจิตสํานึก และไมใหความสําคัญกับการสงเสริมเร่ืองความซื่อสัตยอยางจริงจัง 

     1.5  สถาบันการศึกษาขาดการเคล่ือนไหว ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด 

     1.6  นักการเมืองไทยซื้อเสียงกอใหเกิดการคอรรัปชัน 

     1.7  สังคมทุกวงการขาดแคลนคนซ่ือตรง เพราะคนซ่ือตรงมักไมเจริญในหนาท่ีการงาน 

     1.8  การรวบอํานาจไวท่ีศูนยกลางมากเกินไปตองว่ิงสูศูนยกลางอํานาจเพื่อใหไดประโยชน 

     1.9  ไมมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงเร่ืองความซื่อตรง 

     1.10  สังคมไทยปกปองพวกพอง ยึดอํานาจเงินเปนตัวตั้ง จึงมุงหากําไรแตอยางเดียว 

     1.11  บทบาทสถาบันครอบครัวมีนอยลง ครอบครัวขาดการปลูกฝงเร่ืองความซื่อตรง 

     1.12  สถาบันทางการศึกษาขาดการขัดเกลาทางสังคม 

     1.13  คนในสังคมรูถึงปญหาเร่ืองความซื่อตรงแตนิ่งเฉย  

 

2. ศาสนา/วัฒนธรรม 

2.1 ประชาชนหางไกลวัด คนหางศาสนา สังคมไมมีคุณธรรม เห็นแกตัว 

2.2 คานิยมชอบส่ังแตไมสรางความภาคภูมิใจ 

2.3 คนซื่อสัตยถูกมองวาซื่อบื้อ 

2.4 วัตถุนิยมอยูเหนือจิตใจมนุษย 

2.5 คานิยม “ทําไมดีก็มีโอกาสไดรับการยอมรับ”  

2.6 ยุคสมัยเปล่ียน คนรุนใหม ความคิดเร่ืองความซื่อตรงเปล่ียนไป 

2.7 คานิยมเปล่ียนเปนประจบนาย  ขายเพ่ือนไดดีมีถมไป 

2.8 คานิยมคดโกงในทุกวงการ  เชน  การคา  ราชการ   เปนตน 

 

3. ปจเจกบุคคล 

3.1  คนเห็นแกตัวบอนทําลายชาติ 

3.2  สถานการณมือใครยาวสาวไดสาวเอา 

3.3  ไมปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดไว (มีกฎแตไมปฏิบัติตาม) 

3.4  อํานาจและผลประโยชนสวนบุคคลกอใหเกิดไมซื่อตรง 

3.5  คาดหวังกับผูอ่ืนมากกวาการสรางตนเองใหดีกอน 

3.6  คนโกงยังมีความสุขอยูและถูกยกยอง 

3.7  ใชความรูมากกวาปญญา 

3.8  ประจบสอพลอ 

3.9  การสรางภาพ คิดอยาง ทําอยาง 

3.10  คนไมรูบทบาทของตนเอง 
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4. ผูนํา 

4.1  ผูใหญในประเทศ ภาวะจิตบกพรอง 

4.2  ผูบริหารไมนําภาษีของประชาชนไปใชดวยความซ่ือสัตย 

4.3  ความไมซื่อตรงของผูบริหารประเทศมีผลตอการพัฒนาประเทศมากที่สุด 

4.4  ผูนําไมตระหนัก 

4.5  ผูบริหารขาดจริยธรรม 

 

5. ระบบและกระบวนการ 

5.1  เกิดการฮั้วประมูลทุกภาคสวน 

5.2  วิธีปฏิบัติท่ีไมซื่อตรง คือไมโปรงใส ไมซื่อสัตย ไมเปนธรรม 

5.3  มุงเนนผลงานมากกวาความซื่อตรง 

5.4  สถานการณคนดีถูกตามลา รังแกในทุกระดับ 

5.5  ระบบเลือกตั้งไมเอ้ือใหไดคนดีมาบริหารประเทศ และระบบการเลือกตั้งทําใหความซื่อสัตย

ลดลงเพราะมีการซื้อเสียง 

5.6  ขาดกระบวนการเรียนรูท่ีถูกตอง 

5.7  กฎหมายออนแอ ลาหลัง เนนการใชดุลยพินิจ 5.8  ขาดการยกยองคนดี 

5.9  ระบบเปดโอกาสคอรรัปชันมากเกินไป 

5.10  กระบวนการของศาลยุติธรรมยังไมคอยยุติธรรมเพราะความยุติธรรมสองมาตรฐาน 

5.11  ส่ือขาดการใหความรูเร่ืองการซื่อตรง 

5.12  ขาดการปลูกฝงอยางเปนรูปธรรม 

5.13  ส่ือไมยกยองคนดีท่ีเปนตัวอยางแกสังคม 

5.14  ระบบทุนนิยมทําใหคานิยมเร่ืองความซื่อสัตยเปล่ียนไป เชน การทําเพ่ือสังคมนอยลง 

5.15  ขาดการรณรงคเร่ืองความซื่อตรงอยางจริงจัง 

5.16  ขาดกระบวนการดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาเร่ืองความซ่ือสัตยอยางรวดเร็ว 

5.17  การบริโภคส่ือในระบบทุนนิยมทําใหพฤติกรรมของคนไมซื่อตรง 

5.18  ระบบเก้ือกูลเอ้ืออาทรกันมานานหรือความเกรงใจทําใหความซื่อตรงนอยลง, ระบบอุปถัมภ  

ทําใหเกิดการเลนพรรคเลนพวก ทําใหความซื่อตรงนอยลง 

5.19  ระบบการศึกษาตั้งแตระดับพ้ืนฐานไมไดปลูกฝงเร่ืองความซื่อตรง เห็นวาคนรวยมีเกียรติ  

ขาดการขัดเกลาชวยเหลือสังคม 

5.20  ขาดขอมูล ขาวสารเพ่ือส่ังสอนใหเด็กและเยาวชน ทราบ ตระหนัก 

5.21  ระบบโครงสรางสังคมเปนระบบอุปถัมภขาดการปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีจากตนแบบตามคานิยม  

ระบบอาวุโส ระบบอุปถัมภทําลายความซื่อสัตยซื่อตรง 

5.22  มีการทุจริต เชิงนโยบาย 

5.23  ระบบเสนสายไดบุคลากรไมมีคุณภาพ 

5.24  ผูไมซื่อตรงไมไดรับการลงโทษ แตกลับไดรับการเชิดชู เยาวชนเลียนแบบ 
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คําถามที่ 3  แนวทางแกไขปญหาเร่ือง “ความซ่ือตรง” ในสังคมไทย 

1.  โครงสราง/สถาบัน     

1.1  สรางส่ือท่ีเปนตนแบบนําเสนอสิ่งท่ีด ีและจดัทําคูมือส่ือ 

1.2  สรางความสัมพันธในครอบครัว 

1.3  สรางภูมิคุมกันใหกับสังคมไทยเร่ิมท่ีสถาบันหลัก 

1.4  ตองหาองคกรตรวจสอบท่ีเขมแข็ง 

1.5  สงเสริมบทบาทสภานกัเรียนดานคณุธรรมจริยธรรม 

1.6  แกปญหาเชิงระบบโครงสรางและตัวบุคคล 

1.7  สถานศึกษา สอดแทรกเนื้อหาความซือ่ตรง 

1.8  ใหทุกหนวยงานของรัฐ รณรงคใหเกิดความซื่อตรง 

1.9  ให ปปช. สตง. ปปง. มาดูแลรณรงคความซื่อตรง 

1.10  บรรจุหลักสูตร เร่ืองความซื่อสัตย ใหเปนวาระแหงชาต ิ

1.11  ส่ือมวลชนตองมีกิจกรรม รายการ ใหประชาชนเขามามีสวนรวม เปดเผยตัวอยางคนดีท่ี

ซื่อตรง        

     1.12  จัดทําหลักสูตรคณุธรรม จริยธรรม ตั้งแตเดก็ประถมถึงมัธยม 

1.13  กระทรวงศึกษา มีหลักสูตร ใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน 

1.14  ผูนําชุมชน องคกร อปท. รัฐ ทุกกระทรวงตองมีกิจกรรม เสริมสรางความซื่อตรงแกตนเอง

และผูอ่ืน 

1.15  กอตั้งศูนยสงเสริมคุณธรรมนําชุมชน และสถาบนัสงเสริมความซื่อตรง 

1.16  สรางคุณธรรมในครอบครัวเร่ืองความซื่อตรง โดย พม. 

1.17  สรางกลุมคุณธรรมในกลุมท่ีทํางาน โดยประกาศเปนกฎหมายใหทุกหนวย 

1.18  กําหนดใหสถาบันการศึกษาทําหลักสูตร กิจกรรมความซ่ือตรง  

1.19  สถาบนัการเมืองท้ังรัฐบาล องคกร อิสระ ตองทํากิจกรรมรวมกัน ในการตรวจสอบ      

1.20  สรางเครือขายความซ่ือตรง 

1.21  สงเสริมใหมีสถาบนัขัดเกลา กลอมเกลา 

 

2. ศาสนา/วัฒนธรรม 

2.1 สรางคานิยม ความซื่อตรงตั้งแตในโรงเรียน 

2.2 เปล่ียนคานิยมของสังคม ท่ียกยองคนมีอํานาจ คนท่ีสามารถใหประโยชนแกตนเองได 

2.3 ปลูกฝงคานิยม ทัศนคติท่ีดี การศึกษาท่ีดี 

2.4 ยกเลิกคานิยมบูชาคนรวยคนมีอํานาจ  

2.5 ซึมซับวัฒธรรมไทย การปลูกฝงลักษณะนิสัยตั้งแตเด็ก 

2.6 ใหสถาบันศาสนา เชนวัดเขามาสรางกิจกรรมความซ่ือตรงใหกับประชาชน  
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

3. ปจเจกบุคคล 

3.1  สรางจิตสํานึกท่ีดีเร่ิมท่ีตนเอง (อัตตะ) แลวจึงกระจายสูสังคม 

3.2  นําความดีท่ีมีอยูแลวมาใช 

3.3  พัฒนาจิตใจmind ลดวัตถุนิยม material 

3.4  ยึดสวนรวมเปนท่ีตั้ง รูจักบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

3.5  รูจักบทบาทของตนเปนท้ังผูนําท่ีดีและผูตามท่ีด ี เคารพกฎหมาย  รูสิทธิ  รูหนาท่ี  สามารถ

คิดและวิเคราะหดวยตนเองได 

 

4. ผูนํา 

4.1  ผูนําทุกระดับตองเปนตัวอยางท่ีดี ผูใหญ ผูปกครอง แสดงความซื่อตรงเปนตัวอยาง 

4.2  ผูบังคับบัญชาตองใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา 

4.3  ผูบริหารประเทศตองลดบทบาทหรืออํานาจลง 

 

5. ระบบและกระบวนการ 

5.1  สรางเวทีสาธารณะหยบิยกเร่ืองนี้มาคุยกันอยางจริงจัง กวางขวางและท่ัวถึง ใชส่ือมาชวยขยาย

ผลใหรับรูกันท่ัวท้ังแผนดนิ 

5.2  อาศัยวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมืออยางจริงจัง 

5.3  สรางหลักสูตรตนแบบ กําหนดคุณลักษณะของคนดีวาควรเปนอยางไร 

5.4  สรางบัญญัติ 10 ประการเพ่ือแกปญหาเร่ืองความซื่อตรง แยกตามกลุมมี check list ให

ตรวจสอบกําหนดเปนวาระแหงชาต ิ

5.5  ช้ีใหเห็นผลเสียวา ถาปลอยใหเปนเชนนี้โดยไมแกไข ประเทศจะพัง 

5.6  สรางตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน มีส่ือคอยตอกย้ํา ทําเปนประจําเสมือนเคารพธงชาติ 

5.7  ทําลายระบบอุปถัมภ  

5.8  กําหนดประเด็นปญหาเชิงโครงสรางประเด็นใหชัดเจน แลวแยกเปนยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด

เพ่ือแกไข 

5.9  กําหนดเปนวาระแหงชาติหรือนโยบายสาธารณะท่ีชัดเจน 

5.10  สรางระบบตรวจสอบท่ีมีประสิทธภิาพ 

5.11  เพ่ิมโทษสําหรับผูกระทําผดิ 

5.12  แกปญหาการซื้อเสียงท้ังระบบ 

5.13  จัดทําคูมือเพ่ือเปนตนแบบใหเยาวชน 

5.14  จัดตั้งเปนสถาบันสงเสริมความซื่อตรง 

5.15  สรางจิตสาธารณะและยกยองบุคคลผูมีจิตสาธารณะ ใหเรียนรูจากผูท่ีมีประสบการณตรง 

5.16  จัดทําหลักสูตร ยกตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมหลากหลายนอกเหนือตัวเรา หรือจัดทําส่ือเผยแพร  

ประชาสัมพันธ 



        

 

253 

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 
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5. ระบบและกระบวนการ 

5.17  การพัฒนาเร่ืองความซื่อตรง ควรเร่ิมจากจุดเล็กๆ ท่ีตัวบคุคลกอนไปสูครอบครัว ชุมชนและ

สังคม  โดยใชหลักศาสนาชวยในการยึดเหนี่ยว 

5.18  สรางบุคคลตนแบบที่ดี ยกยองตนแบบ 

5.19  มีการยกตัวอยางใหเห็นวา ถาไมซือ่ตรงแลวมีขอเส่ียงอยางไร เกิดผลอยางไร 

5.20  ตองประณามคนไมซือ่ตรงทุกรูปแบบ เร่ิมตั้งแตวันนี ้

5.21  สอนเร่ืองความซื่อตรงใหเยาวชนทุกระดับช้ัน ตั้งแตช้ันอนบุาล มัธยม ถึงระดับปริญญา 

5.22  แยกฝายนิติบญัญตัิกับอํานาจบริหารออกจากกัน แยกการเมืองระดับชาติกับการเมือง

ทองถ่ิน เพราะปจจุบนัรวมตัวกันเปนเครือขาย เช่ือมโยงและเปนฐานอํานาจใหแกกัน 

5.23  ส่ือมวลชนรณรงคความโปรงใสทุกวัน 

5.24  ไมสนบัสนุนนักการเมืองท่ีไมมีความซื่อตรง 

5.25  บังคับใชเปนกฎหมายอยางเครงครัด เดด็ขาด 

5.26  สรางเวทีสาธารณะ 

5.27  จัดอบรมเร่ืองการกระทําท่ีซื่อตรง ใหแกประชาชนและนักการเมืองบอยๆ 

5.28  สรางสังคมตนแบบ เชนยกยองบุคคลตนแบบในดานความซ่ือตรง ใหรางวัลคนด ี

5.29  ตอตานกระแสคนคดโกง 

 

ภาพกิจกรรม 

สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา จัดการสัมมนา “การศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย” เวทีภาคอีสาน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2553 ณ หองนาโพธิ์ โรงแรมเทพนคร อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย เพื่อรางกลยุทธ 

และแผนยุทธศาสตรความซ่ือตรงในสังคมไทย ตลอดจนใชเปนแนวทางในการเสริมสราง

ความซื่อตรง เพื่อใหประเทศไทยเกิดวัฒนธรรมแหงความซ่ือตรง โดยไดรับการสนับสนุนทุน

การวิจัยจากก ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) และ

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเร่ืองการทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล (วุฒิสภา) 

โดยมี ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกลา  เปน

หัวหนาโครงการและทีมนักวิจัย การสัมมนาถูกแบงออกเปนกลุมยอยเพื่อใหผูเขารวม

สัมมนาไดเขารวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ  ซึ่งในการสัมมนาคร้ังน้ีมี

ผูเขารวมกวา 70 คน ประกอบดวย 7 กลุมภาคสวน คือ นักการเมือง ส่ือมวลชน นักธุรกิจ 

ขาราชการ ผูนําชุมชน เยาวชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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2. อาจาร

เปนวิท

 

สถาบันพระปก

เสนอ :  ศูนยสง

1. ผูอํานว

กลาวเป

“การศึ

  

 

รยสุธิดา  แส

ทยากรกระบ

 

กเกลา  :  การศึกษ

งเสริมและพัฒน

วยการสํานัก

ปดงานและบ

ศึกษาเพื่อเส

สงเพชร  ทีม

บวนการกลุ

ษาเพ่ือเสริมสราง

นาพลังแผนดินเชิ

กวิจัยและพั

บรรยายถึงวั

สริมสรางควา

มนักวิจัยจา

มยอยระดม

งความซื่อตรงใน

ชิงคุณธรรม 

ัฒนา  สถาบ

ัตถปุระสงค

ามซื่อตรงใน

กสํานักวิจัย

มความคิดเห็

นสังคมไทย 

บันพระปกเ

คของโครงกา

นสังคมไทย

และพัฒนา 

ห็นจากผูเขา

กลา 

าร  

” 

 สถาบันพร

รวมสัมมนา

ะปกเกลา 

า 



 

 

 

 

 

 

 

3. ผูเข

4. คุณ

สถาบัน

ขารวมสัมมน

ณวีระพล  สุด

เสนอแน

นพระปกเกลา  :  

เสนอ : 

นาระดมควา

ซื่อตรงใน

ดตรง  ผูจัด

นะขอคิดเห็

 

 การศึกษาเพ่ือเส

  ศูนยสงเสริมแล

ามคิดเห็นฯ

นสังคมไทยภ

รายการ สว

นจากการระ

สริมสรางความซื

ละพัฒนาพลังแผ

 

 

 

 

 รวมแสดงท

ภายในกลุมย

 

 

 

 

 

 

 

วท.บุรีรัมย ผ

ะดมความคิ

 

ซื่อตรงในสังคมไ

ผนดินเชิงคุณธร

ทัศนะความ

ยอย 

ผูแทนจากก

ดภายในกลุ

 

ไทย 

รรม 

มคิดเห็นเร่ือ

กลุมส่ือมวลช

ลุม 
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5. ผู

าบันพระปก

6. ผู

 

สถาบันพระปก

เสนอ :  ศูนยสง

ผูเขารวมสัมม

กเกลา  ดําเนิ

ผูเขารวมสัม

 

กเกลา  :  การศึกษ

งเสริมและพัฒน

มนาระดมค

นินกระบวน

มนาระดมค

กอนการสั

ษาเพ่ือเสริมสราง

นาพลังแผนดินเชิ

ความคิดเห็น

นการสังเครา

ความคิดเห็น

สังเคราะหอ

งความซื่อตรงใน

ชิงคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

นฯ และทีมนั

าะหขอมูลจา

 

 

 

 

 

 

 

 

นฯ  รวมแสด

อกเปนประ

นสังคมไทย 

นักวิจัยสํานัก

ากผูเขารวม

ดงความคิด

เด็น 

กวิจัยและพั

สัมมนาตาม

ดเห็นผานบัต

ัฒนา 

มประเด็น 

ตรคํา 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. ผูเข

 

 

 

 

 

 

จา

 

 

สถาบัน

 

ขารวมสัมม

และมีสวนร

8. อาจาร

กกลุมผูนําช

นพระปกเกลา  :  

เสนอ : 

นาระดมคว

รวมในการร

รยกิติสา วงศ

ชุมชนรวมบ

 

 การศึกษาเพ่ือเส

  ศูนยสงเสริมแล

วามคิดเห็นฯ

ระดมความคิ

ศคํา  หัวหน

รรยายความ

สริมสรางความซื

ละพัฒนาพลังแผ

ฯ  จังหวัดบุ ี

คิดเห็นอยาง

 

 

นาสํานักงาน

มคิดเห็นจาก

ซื่อตรงในสังคมไ

ผนดินเชิงคุณธร

รีรัมยรวมแ

งจริงจังและ

นศูนยศิลปวั

กส่ิงที่ไดภาย

 

ไทย 

รรม 

แสดงความคิ

ะตั้งใจ 

ัฒนธรรม 

ยในกลุม 
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“กา

 

 

 

 

 

 

 

จากสถาบั

สถาบันพระปก

เสนอ :  ศูนยสง

9. 

ารศึกษาเพือ่

ณ  โรงแร

10. ภาพ

บันพระปกเก

 

กเกลา  :  การศึกษ

งเสริมและพัฒน

 บรรยากาศ

อเสริมสราง

รมเทพนคร

พบรรยากาศ

กลา และผูเข

ษาเพ่ือเสริมสราง

นาพลังแผนดินเชิ

ภายในการส

งความซื่อตร

ร  จ.บุรีรัมย

ศการถายภา

ขารวมสัมมน

 

งความซื่อตรงใน

ชิงคุณธรรม 

 

สัมมนาระด

รงในสังคมไ

ย เมื่อวันที่ 1

 

าพหมูที่ระลึ

นาระดมคว

นสังคมไทย 

มความคิดเ

ไทย”  เวทีภ

18 พ.ย. 25

ลึกรวมกับทีม

ามคิดเห็นฯ

เห็น 

ภาคอีสาน   

553 

มนักวิจยั 

ฯ จากภาคอี

 

สาน 
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รายชื่อผูเขารวมระดมความคิดเห็น 
 

รายช่ือ ตําแหนง กลุมเปาหมาย 

1. อาจารยขวัญนภา   

    วงศไพศาลศิริกุล 

อาจารยสาขาพัฒนาสังคม   

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.บุรีรัมย 

ขาราชการ 

2. นางสาวจรัสพิมพ   

    อรรณนพพร 

นิติกรชํานาญการพิเศษ   

สาธารณสุข จ.บุรีรัมย 

ขาราชการ 

3. นายเฉลิมเกียรติ  แผนกิจเจริญ อาจารยสาขาพัฒนาสังคม   

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.บุรีรัมย 

ขาราชการ 

4. พันเอกชวลิต  เอ่ียมสอาด เสนาธิการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย ขาราชการ 

5. นายณรงค  แผวพลสง ผูอํานวยการสํานักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  

เขต 1 

ขาราชการ 

6. วาท่ีรอยตรีทวี  ชุนเกาะ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง 

ประจําจังหวัดบุรีรัมย 

ขาราชการ 

7. พันตาํรวจเอกโอฬาร  วิชัยกุล ผูกํากับการฝายอํานวยการตาํรวจภูธร

จังหวัดบุรีรัมย 

ขาราชการ 

8. นายวีระวัฒน  เถระวัลย ผูแทนหัวหนาสํานักงาน จ.บรีุรัมย ขาราชการ 

9. นางภัทรานษิฐ  จริยาโสวรรณ นักวิชาการศาสนาชํานาญการ  

สํานักงานพระพุทธศาสนา  

จ.บุรีรัมย 

ขาราชการ 

10. นายประกอบ  จนัทรประโคน   นักประชาสัมพันธ สพท. บรีุรัมย เขต 1 ขาราชการ 

11. นายอภิรักษ  จนัทวี สพท.บุรีรัมย เขต 1 ขาราชการ 

12. นายวิชัย  สิมมาออน ผุอํานวยการกลุมสงเสริมศาสนา

วัฒนธรรม จ.บุรีรัมย 

ขาราชการ 

13. นายภูมิพัฒน  เจริญรัมย ผูแทนจากกรมคุมประพฤต ิ ขาราชการ 

14. นายประเทือง  โยธนิ ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จ.บรีุรัมย  23 

ธ.ค. 2550 

นักการเมือง 
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15. นายประยูร  เพ็งจันทร ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จ.บรีุรัมย 23 

ธ.ค. 2550 

นักการเมือง 

16. นายปยวัฒน  คงทรัพย ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จ.บรีุรัมย 23 

ธ.ค. 2550 

นักการเมือง 

17. นายยั่งยืน  เตียตระกูล  ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. จ.บรีุรัมย  2 

มี.ค. 2551 

นักการเมือง 

18. นายวุฒิพงษ  เหลืองอุดมชัย ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จ.บรีุรัมย 23 

ธ.ค. 2550 

นักการเมือง 

19. นายสุรศกัดิ์  นาคด ี กรรมการบริหารพรรคเพ่ือแผนดนิ นักการเมือง 

20. วาท่ีรอยตรีเสนาะ  พรหมสวัสดิ์ ผูสมัครรับเลือกตั้งส.ส. จ.บรีุรัมย 23 

ธ.ค. 2550 

นักการเมือง 

21. นางชุฎาภร  พลบุรี ผูบริหารบริษทั ศิลาชัย บุรีรัมย 

(1991) จํากัด/ สภาอุตสาหกรรม จ.

บุรีรัมย 

นักธุรกิจ 

22. นายมนตรี  ดํารงมงคลกิจ รองประธานสภาอุตสาหกรรม 

จ.บุรีรัมย 

นักธุรกิจ 

23. นายรัชพล  ตระหนักยศ ประธานหอการคา จ.บุรีรัมย นักธุรกิจ 

24. นายรัชวุฒิ  กฤตสิน ประธานกิตตมิศักดิ ์

สภาอุตสาหกรรม จ.บุรีรัมย 

นักธุรกิจ 

25. นายวีระเดช  ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการหอการคา จ.บุรีรัมย นักธุรกิจ 

26. นายชัชธฉิวชญ  ประหยัดรัตน กรรมการหอการคา จ.บุรีรัมย นักธุรกิจ 

27. พันเอก สมโภชน  ประเสริฐศรี ท่ีปรึกษาหอการคา จ.บุรีรัมย นักธุรกิจ 

28. นายนภดล  อังคสุภาพ นักธุรกิจรานสัมมาชีพ นักธุรกิจ 

29. อาจารยกิติสา  วงศคาํ หัวหนาสํานักงานศนูยศิลปวัฒนธรรม ผูนําชุมชน 

30. อาจารยเจษฎาพงศ  ชํารัมย ปธ.พกท. เขต 8  

 (ผูนาํศาสนาคริสต จ.บุรีรัมย) 

ผูนําชุมชน 

31. ผูชวยศาสตราจารยนิรันดร   

      กุลฑานันท 

ผูประสานงานศูนยพัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง จ.บุรีรัมย 

ผูนําชุมชน 

32. นายบุญนาถ  อยูทองหลาง นักพัฒนาสังคมชํานาญการนิคมสราง

ตนเองบานกรวด จ.บุรีรัมย 

ผูนําชุมชน 

33. นายธงชัย  สนหอม สมาชิกประชาสังคมบุรีรัมย ผูนําชุมชน 
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34. วาท่ีรอยตรีวิชัย  ปยมิตรธรรม กํานันตําบลปงกู  อ.ประโคนชัย 

ประธานชมรมกํานัน  ผูใหญบาน  จ.

บุรีรัมย 

ผูนําชุมชน 

35. อาจารยสุจิตรา  ยางนอก อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย   

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

ผูนําชุมชน 

36. อาจารยสมชาย  เกี้ยวไธสง อาจารยแผนกวิชาชางยนต  

วิทยาลัยเทคนคิบุรีรัมย 

ผูนําชุมชน 

37. นายเสถียร  ศรีบญุเรือง ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย (อพม.) จ.

บุรีรัมย 

ผูนําชุมชน 

38. นายสมศรี  ทองหลอ ปราชญชาวบานบุรีรัมย,  สมาชิกสภา

พัฒนาการเมือง จ.บุรีรัมย 

ผูนําชุมชน 

39. ผูชวยศาสตราจารยอนนัต   

      ลิขิตประเสริฐ 

อาจารยสาขาวชิาการพัฒนาชุมชน  

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

ผูนําชุมชน 

40. นายนันทภพ  โฮมเกดิ ประธานชมรมคนพิการ จ.บรีุรัมย ผูนําชุมชน 

41. นายปญญา  โขงรัมย ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) จ.บุรีรัมย ป 

2553 

ผูนําชุมชน 

42. นายเกรียงไกร  ร่ืนเรณ ู เลขาชมรมคนพิการ จ.บุรีรัมย ผูนําชุมชน 

43. นายวสุพล  ปน ประธานสภาเด็กและเยาวชน 

จ.บุรีรัมย 

ผูแทนเยาวชน 

44. นายศรศกัดิ์  สุดด ี ประธานสภานักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

ผูแทนเยาวชน 

45. นายอิสรีย  เหมะไกรสทิธิ์ ผูแทนเยาวชน กศน. จ.บุรีรัมย ผูแทนเยาวชน 

46. พันตํารวจเอกนิยม  ไพสัณฑ หัวหนาสถานวิีทยุชุมชนทองถ่ินส่ือสาร

บานกรวด  (99.25 มฮ.)  อ.บาน

กรวด จ.บุรีรัมย 

ส่ือมวลชน 

47. นายพงษศักดิ์  อินทรทตั ประชาสัมพันธจังหวัดบุรีรัมย ส่ือมวลชน 

48. นายวีระพล  สุดตรง ผูจัดรายการ  สวท.  จ.บุรีรัมย  

(101.75 มฮ.) 

ส่ือมวลชน 

49. วาท่ีพันตรี สงวน  เรียนไธสง วิทยุชุมชนบานใหมไชยพจน (90.00 

มฮ.)  อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย 

ส่ือมวลชน 
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50. นายสมศกัดิ์  อินสม สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 

021 บุรีรัมย  (98.25 มฮ.) 

ส่ือมวลชน 

51. นายแสงชัย  พละวัตร นายสถานีวิทยุกระจายเสียง  

อ.ส.ม.ท. บุรีรัมย (92.00 มฮ.) 

ส่ือมวลชน 

52. นายศภุชัย  กิตติภตูิกุล ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ ส่ือมวลชน 

53. นายทวี  มีม่ัน วิทยุบานกรวด จ.บุรีรัมย ส่ือมวลชน 

54. นางสาวกรรณิกา  พันธงาม นักวิชาการศึกษาองคการบริหารสวน

ตําบลทุงวัง 

อปท. 

55. นายพิริยะ  พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย อปท. 

56. นายสันต ิ มากมน ประธานสภาเทศบาลตาํบลพุทไธสง อปท. 

57. นายสุพรม  แงวกุดเรือ อบต.เมืองแก จ.บุรีรัมย อปท. 

58. นางนติยา  จิตตแมน อบต.รอนทอง จ.บุรีรัมย อปท. 

59. นายสมจติ  พรมณ นายก อบต.รอนทอง จ.บุรีรัมย อปท. 
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ภาคผนวก ก.5 

สรุปขอมูลการระดมความคิดเห็นเวทีภาคกลาง 

พรอมภาพกิจกรรม และรายชื่อผูเขารวมระดมความคิดเห็น 

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  เวลา 08.30-15.30 น. 

ณ  โรงแรมชัยนาทธานี  จ.ชัยนาท 

 

คําถามที่ 1  “ความซ่ือตรง” หมายถึงอะไร 

1.1 การแบงระดับ/ประเภท 

1) ความซื่อสัตย ซื่อตรงตอตนเอง 

- การปฏิบัติที่ถูกตอง ตรงตามหนาที่ ตามความเปนจริง  

- ส่ือสัตย สุจริต ตอหนาที่ของตนเอง ไมเอนเอียง 

2) ความซื่อสัตย ซื่อตรงตอหนาที่  

 - ตรงเวลา ตรงหนาที่  ตรงเปาหมาย  ตรงตามความคาดหวัง ตรงความ 

เปนจริง 

3) ความซื่อสัตย ซื่อตรงตอบุคคลอื่น 

 - ไมเอาเปรียบผูอื่น 

 

1.2 บุคคลที่มีความซื่อตรง  

1) พระพุทธทาสภิกขุ 

2) มหาธีร มูฮัมหมัด 

3) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

4) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

5) นายชวน หลีกภัย 

6) พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
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7) รอยตํารวจเอกปุระชัย เปยมสมบูรณ 

8) นางอินทริา คานที 

9) พันทายนรสิงห 

10) พอแม  

11) พระเจาอยูหัว  

12) พลตํารวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร  

13) ครู อาจารยที่ทําดี และถูกตอง  

14) นายอานันท ปญญารชุน  

15) นายสัญญา ธรรมศักดิ ์
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1.2 เชิงการกระทํา/การปฏิบัติ (แบงออกเปนขอมูลจาก 7 กลุมเปาหมาย) 

 

ขาราชการ  นักการเมือง  สื่อมวลชน  เยาวชน ผูนําชุมชน นักธุรกิจ 
องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

1. การปฏิบัตติามหนาที่

ถูกตองในสิ่งที่ควรจะเปน 

2. ตรงตามหนาที่  

ตามความเปนจริง 

3. ซื่อสัตย สุจริต  

ตอหนาที่ของตนเอง  

ไมเอนเอียง 

4. ไมเอาเปรียบผูอื่น 

5. ตรงเวลา ตรงหนาที่ 

ตรงเปาหมาย  

ตรงตามความคาดหวัง 

ตรงความเปนจริง 

 1. กายตรง  

วาจาตรง  ใจตรง 

1. การประพฤต ิ

ไมเอนเอียง 

2. ความรับผดิชอบ

และเสียสละ 

3. ไมเอาเปรียบ 

4. รูจักหนาที่ 

ของตนเอง 

5. ตรงตอเวลา 

6. ความกตญัู

รูคุณพอแม 

1. รูปแบบการ

ดําเนนิชีวิตตามหลัก

ศาสนา 

 

1. มีความประพฤติ

ดี ไดแก  

ตรงไปตรงมา ไมมี

เลศนัยแอบแฝง 

2. ซื่อตรงตอหนาที่  

 

1. ไมทุจริตในหนาที่ 
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1.3  เชิงจิตใจ/ภายใน (แบงออกเปนขอมูลจาก 7 กลุมเปาหมาย) 

 

ขาราชการ  นักการเมือง  สื่อมวลชน  เยาวชน ผูนําชุมชน นักธุรกิจ 
องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

1. คิดไมเลว  ทําไม

เลว 

2. ไมเอนเอียงอยูใน

กรอบของศีลธรรม 

1. อยูในความเปน

ธรรม ในศีลธรรม 

และมีคุณธรรม ตาม

หลักธรรม 4 ประการ  

 

1. ความซื่อสัตยและ

เที่ยงตรง 

2. ความมีวินยั ความ

จริงใจ 

1. ความจริงในทาง

ปฏิบัต ิทั้งความคิด 

ความรูสึก 

2. ความถูกตอง 

โปรงใส ความ

ถูกตองชัดเจน 

1. ความสุจริต 

โปรงใส ตรวจสอบได 

2. ความไมเบีย่งเบน

จากความจริง 

1. มีธรรมะ มีศีล หา 

กํากับทุกลมหายใจ 

2. ความละอายแกใจ 

3. มีคุณธรรม 

4. ความซื่อตรง จาก

ความเปนจริง ไมเท็จ 

ทุจริต 

 

1. ไมคดไมโกง 

ตรงไปตรงมา 

2. ความเสมอตน 

เสมอปลาย 

3. ความถูกตองที่สุด 
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คําถามที่ 2  ความบกพรองดาน “ความซื่อตรง” ในสังคมไทยมีอะไรบาง 

 

1.  โครงสราง/สถาบัน     

1.1  นักการเมืองมาจากความทะยานอยาก 

1.2  การสรางการศึกษาพิการ การเอ้ือประโยชน แบงปน ผลประโยชน 

1.3  ส่ือไมเปดเผยความจริง 

1.4  ระบบการศึกษา ครอบครัวขาดการปลูกฝงเร่ืองความซ่ือตรง มุงเนนแตการพัฒนาเศรษฐกิจ

การแขงขัน 

1.5  สังคมขาดความเสียสละ 

1.6  ในบางคร้ังครู ไมไดเปนแบบอยางท่ีด ี

      1.7  หลักสูตรการศึกษาโกหก 

1.8  ผูแทนไมซื่อตรง 

1.9  องคกรเอ้ือประโยชนตอเจานาย ลูกนอง 

1.10  นักการเมืองเปนผูปลูกฝงวัฒนธรรมการโกหก เพราะส่ิงท่ีนักการเมืองพูดไมเกิดข้ึนจริง 

1.11  สามีภรรยาไมซื่อสัตยตอกัน ลูก ครู บุคคลในสังคมไมซื่อสัตยตอกัน 

1.12  สังคม ขาดจิตสํานักการเปนสวนรวม การเปนเจาของ 

1.13  สถาบนัการเมืองไมเขมแข็ง ขาดธรรมะ 

1.14  สถาบนัครอบครัวขาดความอบอุน ความสมัครสมานในสังคมลดนอยลงจากอดีต 

1.15  สถาบนัศาสนาไมทําหนาท่ี ท่ีถูกตองใหแก ศาสนิก  ความขัดแยงทวีความรุนแรงมากข้ึน 

ขาดสต ิ

1.16  คนในสังคมขาดปญญา 

1.17  มีเครือขายองคกรท่ีมีการคอรัปช่ัน 

 

2. ศาสนา/วัฒนธรรม 

    2.1 คานิยมยกยอง คนมีเงิน มีอํานาจ คนรวย วาเปนคนดีทั้งๆ ท่ีไมทราบท่ีมาของความรํ่ารวย เกิด

คานิยม คอรัปช่ัน ปลูกฝงใหเชิดชูคนไมดี (ศรีธนญชัย) 

    2.2 ส่ือมวลชนทําใหเกิดบริโภคนิยม ใชส่ือเล่ียงลูก 

    2.3 สังคมไทยสรางคานิยมผิดๆ ใหแกลูกหลาน เชน ตั้งใจเรียนเกงๆ แตไมปลูกผังคุณธรรม 

    2.4 ทําช่ัวไดดีมีถมไป ทุจริตแตมีฐานะดีข้ึน ตําแหนง หนาท่ีการงานดี ไมมีใครลงโทษ 

    2.5 การเอ้ือประโยชนระหวางเจานายกับลูกนอง จากวัฒนธรรมการทดแทนบุญคุณ 

    2.6 เอาหูไปนา เอาตาไปไร ไมเรียกรอง ความถูกตองชอบธรรม 

    2.7 คานิยมพ้ืนฐานมาจากการทุจริต แมเสาหลักผลักบอยๆ ก็เอนเอียง 

    2.8 การเพิกเฉย ธุระไมใช เอามือ ซุกหีบ 

    2.9 คานิยมเปล่ียนจากความพอเพียงเปนวัตถุนิยม มีความโลภสูง หลงวัตถ ุ

    2.10 ความเกรงใจตอผูท่ีสามารถใหคุณใหโทษ 
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3. ปจเจกบุคคล 

    3.1 เห็นแกผลประโยชนสวนตน พวกพอง มากกวาประเทศชาติ 

    3.2 ขาดการสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ขาดศีลหา ไมมีหลักธรรมนําจิตใจ  

    3.3 ความตองการ โลภ 

    3.4 ความยากจน 

    3.5 ความเอารัดเอาเปรียบ 

    3.6 ความสะดวกในการกระทําความไมซื่อตรง ไมเห็นใครวาอะไร 

    3.7 การเอาแบบอยางผูทําไมดี 

    3.8 มีขอบกพรองในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    3.9 การคิดท่ีจะทําอะไร เพ่ือตัวเอง อยากมี อยากรวย อยากได อยางเดียว 

    3.10 ว่ิงเตน ซื้อตําแหนง แลวถอนทุนคืน 

    3.11 บุคคลไมรูจัก สาม พ คือ พอดี พอใจ พอตัว 

    3.12 คนในสังคม 

    3.13 ขาดคุณธรรม บกพรองในหนาท่ี มีความเห็นแกได 

    3.15 ทุจริตการเลือกตั้ง หลีกเล่ียงกฎหมาย เพ่ือใหตัวเองไดรับการเลือกตั้ง 

    3.16 คนรูวาส่ิงใดดี ไมดี แตในทางปฏิบัติตรงกันขาม 

    3.17 การเอาเปรียบผูมีฐานะดอยกวา 

    3.18 การสรางโอกาสใหกับตนเองในทางที่ผิด 

    3.19 เอาวัตถุนํา แสวงหาอํานาจ 

    3.20 คนไมกลัวบาป ฉอราชบังหลวง  

    3.21 เม่ือรวยแลวตองการอํานาจรัฐเพ่ือเสริมสรางบารม ี

    3.22  การตองเอาตัวรอด ทํามาหากิน ทําใหความซื่อตรงลดลง 

    3.23  ขาดความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

    3.24  ไมกลัวบาป บาปกินไมได ทองไมอ่ิมก็ ฉอราษฎรบังหลวง อะไรก็ไดท่ีไดมาซึ่งสินทรัพย 

 

4. ผูนํา 

     4.1  ผูมีอํานาจไมซื่อตรงไมมีคนลงโทษ 
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5. ระบบและกระบวนการ 

5.1  เกิดการรับรูและเรียนรูส่ิงไมถูกตอง กฎหมายหยอน เกิดความไมซื่อตรง 

5.2  ทุจริต การจัดซื้อจัดจาง นักการเมืองลวงลูก 

5.3  ปลอยใหผูทุจริตทําการโกงโดยไมตรวจสอบ ตามน้าํ 

5.4  ขาดการสอนวิชาหนาท่ีพลเมือง วิชา ศีลธรรม 

5.5  ขาดกฎหมายการตรวจสอบสินทรัพยขาราชการ 

5.6  มีแบบอยางท่ีไมดีทางการเมือง ครอบคลุมทุกภาคสวน เกิดการรับรูและเรียนรูส่ิงไมถูกตอง 

กฎหมายหยอน เกิดความไมซื่อตรง 

5.7  เกิดจากบุคคลในสังคม เอารัดเอาเปรียบกัน ปลอยใหคนโกงมอํีานาจ 

5.8  สองมาตรฐาน คนทําผดิไมไดรับการลงโทษ 

5.9  การคัดเลือกคนเขาทํางานมีการตดิสินบนไมไดมาจากคัดเลือกจากความสามารถจริงๆ ของ

บุคคล ตองทํางานในลักษณะ ตางตอบแทนเพื่อทดแทนบุญคุณ 

5.10  การเลือกตั้งตั้งแตระดับทองถ่ินยังไมมีความส่ือสัตย 

5.11  คนเกงคนด ีไมไดรับการสงเสริม 
 

5.12  ไดรับการอบรมจากผูไมไดรับการอบรม 

5.13  การแขงขันทางธุรกิจ มีความรุนแรง 

5.14  ไมยุติธรรม การเลือกปฏิบัติ ไมเทาเทียม เกิดจากความเกรงใจ 

     5.15  ระบบราชการคอรัปช่ัน 

     5.16  ระบบผลประโยชน ทุจริต ท่ีตางคนตางทํากัดกรอนสังคมไทย 

     5.17  ระบบการศึกษาไมสอนใหคนคิดวิเคราะห 

     5.18  ระบบอุปถัมภ อาศัยบารมีท่ีตนเคยชวยผูอ่ืน ทวงบุญคุณ 

     5.19  ขาดระบบการประชาสัมพันธการรณรงคตอตาน การทุจริต 

     5.20  ทําธุรกิจดวยความไมโปรงใส 

     5.21  ระบบอุปถัมภเห็นแก เพ่ือน พวกพอง 

     5.22  การบังคับใชกฎหมายไมครอบคลุม 
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คําถามที่ 3  แนวทางแกไขปญหาเร่ือง “ความซ่ือตรง” ในสังคมไทย 

1.  โครงสราง/สถาบัน     

     1.1  เร่ิมสรางความซื่อตรงที่ครอบครัว กอนจากนัน้จึงไปท่ีชุมชน ประเทศชาต ิ

     1.2  สงเสริมใหครอบครัว มีความอบอุน สงเสริมใหเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และสังคม 

     1.3  สรางสถาบันการเมืองใหมีความเขมแข็ง และสงเสริมใหนักการเมืองมีความซื่อสัตย มี

ศีลธรรม  จริยธรรม และคุณธรรม คํานึงถึงประโยชนสวนรวม มากกวาสวนตน 

     1.4  รณรงคสงเสริม ใหสถาบันศาสนา นาํหลักคําสอนของแตละศาสนา เผยแพร แก ศาสนกิ 

อยางตอเนื่อง  ถูกตองตามแนวทางศาสนา  

 

2. ศาสนา/วัฒนธรรม 

    2.1  ปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ท่ีดีงาม แกเด็กและเยาวชน คนรุนใหม 

    2.2  มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 

    2.3  จิตสํานึก คิดดีทําดี พูดดี 

    2.4  จริงใจ กุศลบท10 

    2.5  ใชศีลหาเปนพื้นฐานของชีวิต 

    2.6  ออกกฎหมาย ลงโทษความไมซื่อตรงใหหนัก รณรงคสงเสริมใหประชาชน รูจักปองกันตนเอง

จากวัฒนธรรม ตะวันตก 

 

3. ปจเจกบุคคล 

    3.1  ปฏิบัติตามหนาท่ี มีวินัย ทําตามกฎหมาย 

    3.2  ใหแตละคนลงมือทําและปฏิบัติจริง 

    3.3  เคารพกติกา 

    3.4  ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งตองรูเทาทันนักการเมือง 

    3.5  ผูท่ีจะมาส่ังสอนผูอ่ืนตองสามารถปฏิบัติเปนแบบอยางไดดวย 

3.6  รูจักการแกปญหาดวยปญญา มากกวาการแกปญหาดวยเงิน 

3.7  มีความโปรงใสในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

3.8  เปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยกันเปนหูเปนตาใหกับสังคม ไมปลอยใหคนโกงมีอํานาจในทางที่ผิด 

3.9  ปลูกจิตสํานึกใหแกตนเองกอน จะเปนเสมือนก่ิงกานตนไม ท่ีจะแผขยายไปถึงกานใบท่ี

แข็งแรง สามารถท่ีจะใหรมเงาแกบุคคลอ่ืนได 

 

4. ผูนํา 

    4.1 ใหผูนําเปนแบบอยาง 

    4.2 ผูใหญเปนแบบอยางท่ีด ี

    4.3 ฝกใหผูนําชุมชน รูจกการเสียสละ รูจักการใหมากกวาอยากได 

    4.4 ผูนําแตละองคกร รัฐบาล และนักการเมือง ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดี 
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5. ระบบและกระบวนการ 

5.1 ยกยองเชิดชูผูท่ีทําดี ประกาศออกสื่อตางๆ เพ่ือเปนตัวอยางท่ีดี 

5.2 บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ร้ือฟน วิชา หนาท่ีพลเมือง และศีลธรรม 

5.3 นําหลักธรรมาภิบาล 6 ขอ เขามาใช    

5.4 ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5.5 ภาครัฐชวยเหลือใหประชาชน มีปจจัย 4 
5.6 การตรวจสอบ บังคับใชอยางเครงครัด 
5.7 กําหนดบทลงโทษท่ีรุนแรง 
5.8 ยกยองคนทําดี โดยการประชาสัมพันธ เพ่ือเปนแบบอยาง 

5.9 หลักปรัชญา พอเพียงในการดําเนินชีวิต 

5.10 สรางจิตสํานึกเด็กและเยาวชน 

5.11 สงเสริมคนดี สนับสนุน ประกาศเชิดชูคนดี 

5.12 สรางจิตสํานึก ปลูกฝง คุณธรรม 

5.13 สรางวินัยตั้งแตแรกเกิด ปลูกฝงเยาวชน 

5.14 ออกกฎหมาย บังคับใชกฎหมายอยาง จริงจังเครงครัด ลงโทษคนผิด 

5.15 สรางหลักสูตรการเรียนท้ังในและนอกระบบ 

5.16 พัฒนาทางดาน จิตใจ คุณธรรม ศีลธรรม คิดดี พูดดี ทําดี สังคมจึงจะสงบ 

5.17 ยกยองผูมีความซ่ือตรงประกาศ เกียรติคุณ ใหทราบท่ัวกันวา บุคคลนี้ นอกจากจะมีคุณธรรม

เหมือนคนอ่ืนๆแลว ยังมีความซื่อตรงเปนท่ีประจักษ จึงรับเขาเรียน รับเขาทํางาน เพ่ือเปนแบบอยางใหกับ

ผูอ่ืน 

5.18 ใชมาตรการทางสังคม ตอตานคนไมซื่อสัตย 

5.19 สรางระบบตรวจสอบท่ีเขมแข็ง ใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

5.20 การรับบุคคลเขาทํางาน ใชหลักฐานเดียวกัน ตัดวงจรการทุจริตออกจากสังคม 

5.21 ปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติ ดานความรู เนนจริยธรรม คุณธรรม พัฒนาใหมากข้ึน โดยยึดความ

ซื่อตรงเปนตน 

5.22 วัยเด็กฝงคานิยมความซื่อสัตย โดยนําเพลงเด็กเอยเด็กดีมาเปนตนแบบ ในการปฏิบัติของเด็ก  

ซึ่งปจจุบันไมมีแลว 

5.23 จัดกิจกรรมสงเสริม ใหความสําคัญกับความซื่อตรง ยกยองและประกาศเกียรติคุณ 

5.24 ใชมาตรการทางสังคม ตอตานความไมซื่อตรง  เชน ไมคบหา ไมรวมกิจกรรม กีดกัน 

5.25 สงเสริมใหประชาชนรูจักคัดเลือกนักการเมืองท่ีดี เขาไปทําหนาท่ีแทนตน 

5.26 สงเสริมใหสถานศึกษา มีหลักสูตร ศีลธรรม จริยธรรม ใหแกนักเรียนนักศึกษาในทุกระดบั 

5.27 ความซื่อตรง ตองแกเฉพาะหนา ผูใหญ คือระยะส้ัน หลักสูตร ระยะยาว คือ เด็กและเยาวชน 

ตั้งแตบัดนี้ และตลอดไป 
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ภาพกิจกรรม 

การสัมมนาระดมความคิดเห็น “การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย”   

เวทีภาคกลาง  ณ  โรงแรมชัยนาทธานี  จ.ชัยนาท เม่ือวันที่ 30 พ.ย. 2553 

 

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ หองประชุมโบตั๋น โรงแรมชัยนาทธานี 

อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา จัดการ

สัมมนา “การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย” เวทีภาคกลาง เพื่อราง 

กลยุทธและแผนยุทธศาสตรความซื่อตรงในสังคมไทย ตลอดจนใชเปนแนวทางในการ

เสริมสรางความซื่อตรง เพื่อใหประเทศไทยเกิดวัฒนธรรมแหงความซื่อตรง โดยไดรับการ

สนับสนุนทุนการวิจัยจากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 

และคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเร่ืองการทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล (วุฒิสภา) 

โดยมี ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกลา   

กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคโครงการ “การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย” 

จากน้ันเปนการสัมมนากลุมยอยเพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรู 

ในประเด็นตาง ๆ ซึ่งในการสัมมนาคร้ังน้ี มีผู เขารวมจาก 7 กลุมภาคสวน ไดแก 

นักการเมือง  ส่ือมวลชน  นักธุรกิจ  ขาราชการ  ผูนําชุมชน  เยาวชน  และองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น กวา 60 คน 

 

 

 

 

 

 

1. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา 

กลาวบรรยายวัตถุประสงคโครงการ  

“การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย” 

 



        

 

 273 

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

 

    

 

   

2. บรรยากาศพิธีเปดการสัมมนาระดมความคิดเห็นฯ เวทีภาคกลาง 

ณ โรงแรมชัยนาทธานี  จังหวัดชัยนาท 

 

 

 

 

 

 

 

3. ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกลา 

ใชบัตรคําระดมความคิดเห็นเพื่อหาความหมาย “ความซื่อตรง” 

จากผูเขารวมสัมมนา 
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4. คุณสน่ัน  ทองปาน  ผูแทนจากกลุมนักการเมืองจังหวัดชัยนาท 

รวมเสนอแนะขอคิดเห็นจากการระดมความคิดภายในกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทีมนักวิจยัสํานักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกลา 

ดําเนินกระบวนการสังเคราะหขอมูลจากผูเขารวมสัมมนาตามประเด็นตาง ๆ 
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6. คุณการเวก  พิมพออน  จากชมรมคนพิการชัยนาท 

รวมแสดงความคิดเห็นตอผูเขารวมสัมมนาภายในกลุมในมุมมองของผูพิการ 

 

   

 

 

 

 

 

 

7. ผูแทนกลุมเยาวชนจากโรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชัยนาท 

รวมแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นอยางจริงจังและตั้งใจ 
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8. อิหมามมูฮําหมัด  การีมี  ผูแทนศาสนาอิสลามของจังหวัดชัยนาท 

จากกลุมผูนําชุมชนรวมเขียนขอความแสดงความคิดเห็นลงในบัตรคํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ผูเขารวมการสัมมนาระดมความคิดเห็นฯ สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเร่ืองความ

ซื่อตรงในสังคมไทยจากตางมุมมองตอกัน 
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10. บรรยากาศภายในการสัมมนาระดมความคิดเห็น 

“การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย”  เวทีภาคกลาง 

ณ  โรงแรมชัยนาทธานี  จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2553 
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รายชื่อผูเขารวมระดมความคิดเห็น 
 

รายช่ือ ตําแหนง กลุมเปาหมาย 

1. พันตาํรวจเอก  เกียรติศกัดิ์   

    สุขทรัพย 

พนักงานสอบสวน (สบ 4)  

ตํารวจภธูรจังหวัดชัยนาท 

ขาราชการ 

2. นายนพรัตน  ยาคํา นิติกรชํานาญการ   

สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีชัยนาท 

ขาราชการ 

3. นางนุกานตชนก  ชูประดิษฐ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ ขาราชการ 

4. นายสมชาย  จันเทศ ผูแทนรองผูวาราชการจังหวัดชัยนาท ขาราชการ 

5. นายสุทิน  อวมพรหม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 

ขาราชการ 

6. นายสุริยันต  ปมะวัลย ผูแทนนายแพทยสาธารณสุข 

จังหวัดชัยนาท 

ขาราชการ 

7. นางจรรยา  รัตนเลขา นักวิชาการศาสนาชํานาญการ  ขาราชการ 

8. นางสาววัชชุสมา   

    พวงลัดดารัมย 

นักวิชาการชํานาญการ ขาราชการ 

9. นางอุไร  ปทมโรจน นักวิชาการคลังชํานาญการ ขาราชการ 

10. นายอสันต  จิรวรวงศ นพล. ขาราชการ 

11. นายสนั่น  ทองปาน ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จ.ชัยนาท  

23 ธ.ค. 2550  พรรคเพ่ือแผนดิน 

นักการเมือง 

12. นางสาวชฎารัฐ   

      จนัทรพาหิรกิจ 

ผูส่ือขาวหนังสือพิมพสยามรัฐ ส่ือมวลชน 

13. นางวสันต  จิรวรวงศ ผูชวยประชาสัมพันธจังหวัดชัยนาท ส่ือมวลชน 

14. นายประยูร  ธรรมวานชิ บรรณาธิการหนังสือพิมพ 

หลักเมืองชัยนาท 

ส่ือมวลชน 

15. นางอุไรวรรณ  นอยคํายาง ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย  จ.ชัยนาท 

ส่ือมวลชน 

16. นายประเทือง  ไทยเขียว ท่ีปรึกษาหลักเมืองชัยนาท  ส่ือมวลชน 

17. นางสาวชอผการัชต   

      รุงเรืองธนวัชร 

หัวหนาฝายรายการสถานีวิทยุชุมชน

ชัยนาท 

ส่ือมวลชน 

18. นายธนกานต  แสงทอง นักขาวหนังสือพิมพ คม ชัด ลึก ส่ือมวลชน 
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รายช่ือ ตําแหนง กลุมเปาหมาย 

19. นางรวีวรรณ  สนธิสุวรรณ ไทยโพสต ส่ือมวลชน 

20. นายวัฒนะพงษ  สนธิสุวรรณ ผูส่ือขาวชอง 7 ส่ือมวลชน 

21. นายการเวก  พิมพออน เลขานุการชมรมคนพิการชัยนาท ผูนําชุมชน 

22. นายจตุพล  พรหมอาภรณ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย (อพม.)   

จ.ชัยนาท 

ผูนําชุมชน 

23. อิหมามมูฮําหมัด  การีมี  ผูนําศาสนาอิสลาม จ.ชัยนาท ผูนําชุมชน 

24. นางเรณู  พรหมอาภรณ ผูตดิตาม ปธ.อพม.  จ.ชัยนาท ผูนําชุมชน 

25. นายสหาย  นิลกําแหง 
ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) จ.ชัยนาท  
ผูนําชุมชน 

26. นายเสริม  อวมสําฤทธิ ์ ประธาน อพม.หวยกรดพัฒนา ผูนําชุมชน 

27. นายสุพจน  อํ่านาคิล ผูตดิตามเลขานุการชมรมคนพิการ

ชัยนาท 

ผูนําชุมชน 

28. นายชาคริต  เทพรัตน ศูนยพัฒนาการเมือง ฯ ผูนําชุมชน 

29. นายเดช  รัชฎวงษ สมาคมผูประกอบการผูสูงอายุ ผูนําชุมชน 

30. นายกฤตมิา  คุรุสุวรรณ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เยาวชน 

31. นางสาวจริาพร  โตอน ประธานนักเรียนโรงเรียน 

หวยกรดวิทยา   

เยาวชน 

32. นายชูชาต ิ คีรีพินติ 
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตร 

และเทคโนโลยีชัยนาท 
เยาวชน 

33. นายมณฑล  บรรทัด ผูแทนเยาวชน กศน. จังหวัดชัยนาท เยาวชน 

34. นายโยธนิ  ทองปล่ังวิจิตร 
ประธานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท 
เยาวชน 

35. นายสันตสุิข  วรอินทร 
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีชัยนาท   
เยาวชน 
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รายช่ือ ตําแหนง กลุมเปาหมาย 

36. นายอุดม  เขียวรัตน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เยาวชน 

37. นางสาวอังสุมารินทร   

      มากทิพย 

หัวหนาฝายศลิปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-

ชัยนาท 

เยาวชน 

38. นายภุชงค  แปนศิริ รองประธานนกัเรียนโรงเรียน 

หวยกรดวิทยา 

เยาวชน 

39. นายนิพล  จบศรี ประธานสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลสะพานหิน 

อปท. 

40. นายบุญชู  อินสวาง ประธานสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลเดนใหญ 

อปท. 

41. นายสมศกัดิ์  หล่ันนาค ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  

เทศบาลเมืองชัยนาท 

อปท. 

42. พันตํารวจเอกสิทธิพงศ   

      ทองวัฒนา 

รองนายกเทศมนตรีตาํบลวดัสิงห อปท. 

43. นายประชา  ยอดวานิช บริษัท ช.ไพศาล จํากัด อปท. 

44. นายพิทักษ  เสียวหอม แทน ผจก.ฝายทรัพยากรบุคคล 

บริษัท บางกอกรับเบอรสหรัตน 

จํากัด 

อปท. 

45. ด.ต. ดํารงค  สงเขียว สมาคมทองเท่ียวชัยนาท อปท. 

46. ด.ต. วิเชียร  ช้ันเกียรติคุณ สมาคมทองเท่ียวชัยนาท อปท. 
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ภาคผนวก ก.6 

รายชื่อผูรวมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทํา 

แผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ พรอมภาพกิจกรรม  

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 

รายชื่อผูเขารวมระดมความคิดเห็น 
 

รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นางสาวนราทิพย พุมทรัพย ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและ 

พัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

2. ศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช ผูตรวจการแผนดิน 

3. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ ผูตรวจการแผนดิน 

4. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

5. นายวิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

6. นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์ ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย   

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

7. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

8. นางกิ่งแกว อินหวาง เลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแหงชาติ 

9. นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ อธิบดีกรมคุมประพฤต ิกระทรวงยุติธรรม 

10. นางลดาวัลย บัวเอี่ยม  รองอธิบดกีรมประชาสัมพันธ 

11. พลโทอภิชาต แสงรุงเรือง เจากรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

12. นายวัตตะ วุฒิสันต รองผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ (สขช.) 

13. พลตรีชนะทัพ อินทามระ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก 
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14. พลอากาศตรีโสภณ สรรพนุเคราะห เจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ทหารอากาศ (จก.ทสส.ทอ.) 

15. พลอากาศตรีเพียร โตทาโรง ผูอํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 

16. นายกมล สุขสมบูรณ ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

17. นางสุนทรีย แกวกรณ รองกรรมการผูอํานวยการใหญ  

บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 

18. นายแพทยสุริยะ วงศคงคาเทพ ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

สาธารณสุขนิเทศกเขต 3 

19. นางสิรินันท ปานเสมศรี ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

20. รอยตรีไพโรจน คนึงทรัพย เลขานุการกรม สํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค 

21. นางสาวรุจิรา ริมผดี  ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงบประมาณ 

22. นางสาวเตือนใจ รอดยินดี  เลขานุการกรม สํานักงาน 

สภาความมั่นคงแหงชาติ 

23. นางสาวสุขุมาล มลิวัลย หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาเครือขาย ศูนย

สงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

24. นางสาวสุธิดา จุฑามาศ ผูแทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาต ิ

25. นาวาอากาศเอกหญงิ สุชาดา   

แสงเกร็ด 

เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบการ

เสริมสรางธรรมาภิบาล ฯ วุฒิสภา 

26. นาวาอากาศเอกหญงิ ปยาภรณ   

จิตบุญ 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบ 

การเสริมสรางธรรมาภิบาล ฯ วุฒิสภา 

27. ดร.สุทิน ล้ีปยะชาติ 
ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 



        

 

   283 

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

รายชื่อ ตําแหนง 

28. นายกิตติศักดิ์ โมทยวารีศรี 
ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

29. นางสาวหทัยรัตน สวนชํานิ 
ผูแทนผูอํานวยการสํานักอํานวยการ  

สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

30. นายกมลธรรม วาสบุญมา 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมมาตรฐานจริยธรรม 

สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

31. นายวรวุฒิ แสงเฟอง 
ผูแทนเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

32. พันเอกชลฤทธิ์ สาตราวุธ 
ผูติดตามผูอาํนวยการสํานักงานตรวจสอบ

ภายในทหารบก 

33. นายชวลิต แดงอินทวัฒน 
ผูติดตามเลขานุการกรม สํานักงาน 

สภาความมั่นคงแหงชาติ 

34. นายประสิทธิ์ ประสิทธิ์ผล 
ผูแทนเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

35. นายทศพร เอียดคง 
ผูแทนผูอํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ

36. นายสุภัค วาณีสุบุตร 
ผูแทนปลัดกระทรวงแรงงาน (นิติกรชํานาญการ  

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) 

37. นายไพบูลย คละจิตร 
ผูแทนรองผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  

38. นายพงษศักดิ์ เพียรพาณิชย 
ผูแทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

39. อาจารยสน่ัน ทองปาน 
ผูสมัครรับเลือกตัง้ ส.ส. จ.ชัยนาท  

22 ธ.ค.2550 พรรคเพื่อแผนดิน 

40. นายจตุพล พรหมอาภรณ 
ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย (อพม. จ.ชัยนาท) 

41. นายภุชงค แปนศิริ 
รองประธานนักเรียนโรงเรียนหวยกรด 

42. นายประชา ยอดวานิช 
นักธุรกิจ ภาคเอกชน 

43. นางเรณู พรหมอาภรณ 
ผูติดตามประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย (อพม. จ.ชัยนาท) 
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44. นายณัฐภูมิ ประนม 
ตัวแทนผูนําชุมชน จ.ชัยนาท 

45. ดาบตํารวจดํารงค สงเขียว ตัวแทนนักธุรกิจ จ.ชัยนาท 

46. นายโกวิทย โตะพาน ตัวแทนนักธุรกิจ จ.ชัยนาท 

47. นายวีระพล สุดตรง 
ตัวแทนส่ือมวลชน จ.บุรีรัมย 

48. นายรัชพล ตระหนักยศ 
ประธานหอการคาจังหวัดบุรีรัมย 

49. พันตํารวจเอกโอฬาร วิชัยกุล 
ผูกํากับการอํานวยการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 

50. ดร.วารุณี เลิศไพบูลย 
ตัวแทนนักธุรกิจ ห.จ.ก. สมศักดิ์ ปโตรเลียม 

51. นายนภดล ปฐมภาคย 
ประธานสภาเด็กและเยาวชน ต.โพธิ์เสด็จ  

อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช 

52. นายสุชาติ ทองบุญยัง 
ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

53. นายเดโช สวนานนท 
อดีตสมาชกิสภารางรัฐธรรมนูญ 

54. นายสยมภู เกียรติสยมภู 
เลขาธิการพรรคกิจสังคม 

55. พันเอกมนัส เจริญสุข 
ผูติดตามเจากรมการเงินกลาโหม 

56. นางสาวกิธิญา สุขประเสิรฐ 
นักจัดการความรู ศูนยสงเสริมและพัฒนา 

พลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

57. นายชวลิต ธรรมเนียมใหม กราฟฟค 

58. นายอนันต จรุงวิทยานนท 
ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

59. นายเจนศักดิ์ แซอึ้ง 
ผูแทนจากสถาบันอิสรา 

60. นาวาอากาศเอกพิสิฐ ประเสริฐศรี 
ผูแทนจากคลังสมอง วปอ. ที่ปรึกษา 

อนุกรรมาธิการ วุฒิสภา 
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

ผูทรงคุณวฒิุถายภาพรวมกัน 

รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกลา

กลาวเปดการสัมมนา 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และนางสาวปทมา สูบกําปง  

นําเสนอผลสรุปการศึกษาในแตละภูมิภาค 

นางสาวสุธิดา แสงเพชร อธิบายกระบวนการจัดทําแผน 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

 

 

 

 

คณะผูวิจัยใชเทคนิคการประชุมแบบมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็น 

ผูทรงคุณวฒิุรวมแสดงความคิดเห็น 



 

1. นา

2. นา

3. นา

4. นา

5. นา

6. นา

7. นา

8. พล

9. นา

10. น

11. น

 

 

เพื่อเ

วันจั

อาคาร

ราย

ายกมลธรรม 

างสาวกรวรรณ

างสาวกฤติยา

างสาวกัลยา ภ

ายการุณ สุทธิ

ายกิตติวุฒิ โพ

ายกิตตศิกัดิ์ โ

ลเอก กิตติศกั

างสาวกิธญิา ส

นายเกียรติศกั

นางสาวขวัญป

สถาบันพ

ราย

เสริมสราง

จันทรที ่21

ณ หอง

รจอดรถ  ชั

ยชื่อ 

 วาสบุญมา 

ณ สุพรรณรัต

 แกวมหากาฬ

ภมรคณเสวิต

ธิภูล 

พธิวัชร 

โมทยวารีศรี 

กดิ์ รัฐประเสริ

สุขประเสริฐ 

กดิ์ หงษคาํ 

ประไพ  สีสาว

พระปกเกลา  :  กา

เสนอ :  ศู

ภ

ยชื่อผูรวมส

งความซื่อ

1 กุมภาพั

งศักดิเดชน

ชั้น 5  ศูน

รายชื่อ

ผูอํ

สําน

ตน 
นัก

สําน

ฬ นัก

 
ผูช

จําก

รอง

ผูต

นัก

พฒั

ริฐ สม

นัก

เชิง

(อง

เจา

สําน

วแห 
นัก

กระ

 

ารศึกษาเพ่ือเสรมิ

ศูนยสงเสริมและ

ภาคผนวก

สัมมนาแถ

ตรงในสัง

ันธ 2554

นภูวไนย  

ยราชการเ

ผูเขารวมงา

อาํนวยการสํา

นักงานผูตรว

กวิชาการวัฒน

นักสงเสริมแ

กการขาวชํานา

ชวยผูจัดการฝ

กัด (ปณท.) 

งอธิบด ี  กรม

ตรวจสอบภาย

กวิเคราะหนโย

ฒนาการเศรษ

าชิกมูลนิธิ ค

กจัดการความ

งคุณธรรม สํา

งคการมหาชน

าหนาท่ีบริหาร

นักงานปลัดก

กจัดการงานทั่

ะทรวงวิทยาศ

มสรางความซ่ือต

ะพัฒนาพลังแผน

 ก.7 

ถลงผลกา

คมไทย พ

4  เวลา 1

 สถาบันพร

เฉลิมพระ

านแถลงผล

ตํ

นักสงเสริมม

วจการแผนดิน

นธรรมชํานาญ

ละเผยแพรวั

าญการ สําน

ฝายปฏิบัติงาน

 

มศิลปากร 

ยใน สถาบันม

ยบายและแผน

ษฐกิจและสังค

คลังสมอง วป

รู  ศูนยสงเส

านักงานบริหา

น) 

รงานท่ัวไป สํ

กระทรวงทรัพ

ัวไปปฏิบตัิกา

ศาสตรและเท

ตรงในสังคมไทย

นดินเชิงคุณธรรม

รศึกษา 

พรอมภาพ

3.00-15

ระปกเกลา

เกียรติ 80

ล 

ตําแหนง 

มาตรฐานจริย

น 

ญการ   

วัฒนธรรม กร

นักขาวกรองแ

นตรวจสอบ 1

มาตรวิทยาแห

นปฏิบัตกิาร สํ

มแหงชาต ิ(ส

อ. เพ่ือสังคม

สริมและพัฒน

ารและพัฒนา

สํานักนโยบาย

พยากรธรรมช

าร  สํานักงาน

ทคโนโลยี 

 

ย 

ม 

กิจกรรม  

5.30 น. 

า   

0 พรรษาฯ

ยธรรม  

รมสงเสริมวัฒ

แหงชาติ (สข

1 บริษัท ไปร

หงชาต ิ

สํานกังานคณะ

สศช.) 

ม 

นาพลังแผนดนิ

าองคความรู  

ยและยุทธศาส

ชาติและส่ิงแว

นปรมาณูเพ่ือ
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ฯ   

 

ฒนธรรม 

ขช.) 

รษณียไทย 

ะกรรมการ 

น 

 

สตร 

ดลอม 

สันติ 
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12. นายค

13. จ.อ. 

14. นางส

15. นางส

16. นายจ

17. นางจิ

18. นายจิ

19. นายเ

20. นายเ

21. นายช

22. นายชั

23. นายชั

24. นายชุ

25. นายชู

26. นางส

27. นายชู

28. นายเ

29. นายไ

 

สถาบัน

เสนอ :

รายช่ือ

คมศกัดิ์ เจียม

 จอมทอง บญุ

สาวจนัทรา  พู

สาวจนัทิมา  ศ

จารึก  บญุไชย

จิตนภิา  เขียว

จิรภฏั ฤกษมณ

จษฎา  จติณ

ฉลิมชัย  ตัน

ชวลิต แดงอิน

ชัยพฤกษ พนั

ชัยยุทธ สามเพ

ชุมพล สุวรรณ

ชูเกียรติ ไทยจ

สาวชูจิตต วัฒ

ชูชัย ทองขาว 

ชรษฐา สุวรร

ไชยยศ สวางจั

นพระปกเกลา  : 

:  ศูนยสงเสริมแ

อ 

มวัฒนาเลิศ 

ญตะโก 

พลูโภคา 

ศภุรพงศ 

ย 

วคราม 

ณีรัตน 

รงค 

ติวงศ 

นทวัฒน 

นธุพฤกษ 

พชรเจริญ 

ณกิจบริหาร 

จรัสเสถียร 

ฒนารมย 

 

รณ 

จนัทร 

 

  การศึกษาเพ่ือเส

ละพัฒนาพลังแผ

หัวหนา

นิติกรชํ

และผังเ

นักวิชาก

ขาราชก

กระทรว

นักวิชาก

เลขาธิก

เจาพนัก

กระทรว

เลขาคณ

พนักงา

เศรษฐกิ

สมาชิก

การเมือ

นักทรัพ

แหงชาต

รองนาย

ชวยผูอํ

องคการ

เศรษฐก

กรมอุตุ

นักวิชาก

พรรคเพ

นิติกร ส

(องคกา

นิติกรชํ

สริมสรางความซื

ผนดินเชิงคุณธร

าแผนกวิเทศสั

ชํานาญการ กล

เมือง กระทรว

การพัฒนาชุม

การกรมการพั

วงมหาดไทย 

การศึกษาชําน

การพรรคควา

กงานการเงิน

วงพลังงาน 

ณะทําทํางานจ

นวิเคราะหนโ

กจิและสังคม

สภาพัฒนาก

อง) สํานักงาน

พยากรบุคคลช

ต ิ

ยกเทศมนตรี

านวยการเขต

รขนสงมวลช

กรชํานาญการ

ตนุิยมวิทยา 

การศึกษา 8 

พ่ือแผนดิน 

สํานักงานพัฒ

ารมหาชน) (

ชํานาญการ กร

ซื่อตรงในสังคมไ

รรม 

ตําแห

สัมพันธ สถานี

ลุมงานวินัย ก

วงมหาดไทย 

มชนปฏิบัติกา

พฒันาชุมชน 

 (มท.) 

นาญการ สํานั

ามหวังใหม 

และบญัชีอาว

จฬุาราชมนตรี

โยบายและแผ

แหงชาต ิ

ารเมือง (กรร

นสภาพฒันาก

ชํานาญการ ส

รนครภูเก็ต สํ

ตการเดินรถที

นกรุงเทพ (ข

รพิเศษ สํานัก

 ว สํานักก

ฒนาเทคโนโล

(สทอภ.) 

รมสวัสดิการ

ไทย 

หนง 

นีวิทยุโทรทัศน

กองการเจาหน

(มท.) 

าร กลุมงานคุ

กรมการพัฒน

นักงานเลขาธกิ

วุโส  สํานกังา

รี  สํานักงานจ

ผน  สํานกังา

รมการจริยธร

การเมือง สถา

สํานักงานสภา

านักงานเทศบ

ท่ี 7 ฝายเดนิร

ขสมก.) 

กงานเศรษฐกิ

การศึกษา กรุง

ยีอวกาศและ

และคุมครอง

นกองทัพบก ช

นาท่ี กรมโยธา

คุมครองจริยธ

นาชุมชน 

การสภาการศึ

านปลัด  

จุฬาราชมนต

นสภาท่ีปรึกษ

รรมสภาพัฒน

าบนัพระปกเ

าความม่ันคง

บาลนครภูเก็

รถองคการ 

กจิการคลัง 

งเทพมหานค

ะภูมิสารสนเท

งแรงงาน 

ชอง 5 

าธกิาร

ธรรม

ศกึษา 

ตรี 

ษา

นา

กลา 

ต 

ร 

ทศ 



30. น

31. ณ

32. น

33. น

34. น

35. น

36. น

37. น

38. น

39. น

40. น

41. พ

ยอดค

42. น

43. น

44. น

45. น

46. พ

47. น

48. น

49. น

50. น

 

 

ราย

นางสาวฐิตินา

ณัฐยาน ปรีชา

นายตดิดนิ  น

นางสาวเตือนใ

นายทัศนชัย โ

นางสาวทพิยฉั

นางสาวธนัต 

นายธน ูขวัญเ

นางสาวนงนชุ

นางนพวรรณ 

นายนรา บรร

พันตํารวจโทห

คุณธรรม 

นางสาวนติยา

นายนิเวศน  มี

นายบรรดิษฐ 

นายบุญเลิศ ง

พลเอก ปกคร

นายประวิทย 

นายปราโมทย

นางปริญญา วิ

นายปริต กุญช

สถาบันพ

ยชื่อ 

ถ เชาวฉลาด

าวิทยาพละ 

นาวาบุญนยิม 

ใจ รอดยินด ี

โอฬารรึก 

ฉตัร พุทธนิัน

สวัลลภ 

เดช 

ช จิตรปฏิมา 

 ภูวประดษิฐช

ลิขิตกุล 

หญิง นนัทา  

า นิยะมะ 

มีเค 

 ภูมิวัฒน 

งามลักษณะม

รอง นาถเสว ี

 แจมปญญา 

ย โชติมงคล 

วิรัตติยา 

ชร ณ อยุธยา

พระปกเกลา  :  กา

เสนอ :  ศู

ด สําน

นัก

เทค

 ผูอํ

 เลข

นัก

นทน ผูช

ส่ือ

นิติ

นิติ

ชัย เจา

นิติ

 รอง

(สต

นิติ

ผูจั

สําน

นัก

นาย

มงคล 
นัก

สําน

 กรร

ผูอํ

ปร

นัก

สําน

า นัก

 

ารศึกษาเพ่ือเสรมิ

ศูนยสงเสริมและ

นักงานปลัด ก

กจัดการงานทั่

คโนโลยีสารส

อาํนวยการพร

ขานุการกรม 

กวิชาการอบรม

ชวยหัวหนาสว

มวลชน 

ตกิรชํานาญกา

ตกิรชํานาญกา

าหนาท่ีบริหาร

ตกิร สถานีวิทย

งผูกํากับการ 

ตส.) สํานักงา

ตกิร (พนักงาน

ัดการสวนกํา

นักงานเลขานุ

กทรัพยากรบคุ

ยกรัฐมนตรี 

กทรัพยากรบคุ

นักงานปลัดก

รมการและเล

อาํนวยการสวน

ะธานผูตรวจ

กทรัพยากรบคุ

นักงานปลัดสํ

กวิชาการศึกษ

มสรางความซ่ือต

ะพัฒนาพลังแผน

ตํ

กระทรวงเกษ

ัวไปปฏิบตัิกา

สนเทศและกา

รคเพ่ือฟาดนิ

สํานักงานสภ

มและฝกวิชาช

วนทรัพยากรบ

าร สํานักงานค

ารพิเศษ กรม

รท่ัวไป พรรค

ยุโทรทศันกอ

 ฝายอํานวยก

านตาํรวจแหง

นราชการ) ก

กับดูแลกิจกา

นุการผูบริหาร

คคลปฏิบัตกิา

(สป.นร.) 

คคลชํานาญก

กระทรวงทรัพ

ลขานุการ มูล

นพยากรณอา

การแผนดิน 

คคลชํานาญก

สํานักนายกรัฐ

ษา 8 ว สําน

ตรงในสังคมไทย

นดินเชิงคุณธรรม

ตําแหนง 

ษตรและสหกร

าร สํานักงาน

ารส่ือสาร 

น 

ภาความมั่นคง

ชีพปฏิบัติกา

บุคคล สถาบั

คณะกรรมกา

มสวัสดิการแล

คเพ่ือแผนดิน

งทัพบก ชอง 

การ สํานักงาน

งชาต ิ

รมศิลปากร 

ารท่ีด ี 

ร บริษัท ทีโอ

าร สํานักงาน

การ กองพัฒน

พยากรธรรมช

นิธิ คลังสมอ

ากาศกลาง ก

สํานักงานผูต

การ  

ฐมนตรี (สป.

นักการศึกษา

 

ย 

ม 

รณ (สป.กษ.

ปลัดกระทรว

งแหงชาต ิ

ร กรมราชทัณ

นัมาตรวิทยา

ารการอุดมศกึ

ละคุมครองแร

น 

 5 

นตรวจสอบภ

ที จํากดั (มห

ปลัดสํานัก

นาองคกรและ

ชาติและส่ิงแว

ง วปอ. เพ่ือส

รมอุตุนิยมวิท

ตรวจการแผน

นร.) 

า กรุงเทพมห
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.) 

วง

ณฑ 

แหงชาต ิ

กษา 

รงงาน 

ภายใน 

หาชน) 

ะระบบงาน

ดลอม 

สังคม 

ทยา 

นดนิ 

านคร 
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51. นายป

52. นางส

53. นาวา

54. นางผ

55. นายพ

56. นายพ

57. นางส

58. นางส

59. วาท่ีพั

ทองวรรัฐ 

60. นางส

61. นางพิ

62. นางส

63. นางส

64. นายไ

65. นายภู

66. นายม

67. นางส

68. นางย

69. รอยต

ล้ีไพโรจน

 

สถาบัน

เสนอ :

รายช่ือ

ปอรมน แทน

สาวปญจาภรณ

เอกหญิง ปย

ผาณติ นติิทัณ

พงศวิทย เจริ

พงษศักดิ์ เพีย

สาวพรชนก โช

สาวพรรษมนต

พนัตาํรวจเอก

 

สาวพัชรกิต อิ

พสิมัย แพงนุ

สาวพีรนุช สอ

สาวเพลินจิตต

ไพบลูย โตมา

ภริู วงศวิเชียร

มานติ เอกสุว

สาวมุงหมาย ซื

ยศวันต บริบูร

ตํารวจเอกหญิ

กุล 

นพระปกเกลา  : 

:  ศูนยสงเสริมแ

อ 

ด ี

ณ แกวชิงดาว

ยาภรณ จิตบุญ

ณฑประภาศ 

ญศักดิ ์

ยรพานิชย 

ชติชวง 

ต ดูภมิูใจสกุล

ก พรรษวัฒน 

นทรพรม 

เคราะห 

นเย็น 

ต บุญเขียว 

า 

ร 

รรณ 

ซื่อตรง 

รณธนา 

ญิง ยุพิน  

 

  การศึกษาเพ่ือเส

ละพัฒนาพลังแผ

เจาหนา

ว นักทรัพ

ญ กองบญั

ผูตรวจ

บุคลาก

ผูอํานว

ผลิตภณั

นักจัดก

กระทรว

ล นักบริห

แหงชาต

 ผูกํากับ

กองบัง

เจาหนา

กระทรว

นักวิชาก

สํานักงา

เจาหนา

บริษัท 

บรรณา

สํานักบ

และควา

นักวิชาก

นิติกรป

อัยการป

ฝายสถ

หัวหนา

กรมคุม

รองสาร

(รอง ส

สริมสรางความซื

ผนดินเชิงคุณธร

าท่ีศาลปกคร

พยากรบุคคลช

ญชาการกองทั

การแผนดิน 

กร กองการเจ

ยการสํานักบ

ณฑอุตสาหกร

การงานทั่วไป

วงวิทยาศาสต

หารงานทั่วไป

ติ (องคการม

บการ ฝายอําน

คับการตรวจ

าท่ีวิเคราะหน

วงทรัพยากรธ

การศึกษาชําน

านเลขาธิการ

าท่ีอาวุโสสวน

ธนารักษพัฒ

ารักษปฏิบัตกิ

บริหารงานกลา

ามม่ันคงของ

การศึกษาปฏิ

ปฏิบตัิการ สถ

ประจําสํานักง

าบันกฎหมาย

าศนูยวิจัยและ

มประพฤต ิ

รวัตร ฝายอําน

สว.ฝอ.บก.ตม

ซื่อตรงในสังคมไ

รรม 

ตําแห

องชํานาญกา

ชํานาญการ ส

ทัพไทย 

สํานักงานผูต

าหนาท่ี กรม

บริหารยุทธศา

รรม (สมอ.) 

ปฏิบตัิการ สํ

ตรและเทคโน

  สํานักงานส

มหาชน) 

นวยการ  

คนเขาเมือง 

นโยบายและแ

ธรรมชาติและ

นาญการพิเศ

สภาการศึกษ

นแผนงาน  

นาสินทรัพย 

การ สํานกังาน

าง สํานกังาน

งมนุษย (สป.

ฏิบัติการ  สถา

ถาบันบณัฑิตพ

งานอัยการสูง

ยอาญา 

ะพัฒนา สถาบ

นวยการ กอง

ม.1) 

ไทย 

หนง 

ร สํานักงานศ

สํานักงานปลัด

ตรวจการแผน

พัฒนาฝมือแ

สตร สํานักงา

 

สานักงานปรม

นโลยี 

สงเสริมอุตสาห

1 (ผกก.ฝอ.

แผน  

ะส่ิงแวดลอม

ษ  

ษา 

 จํากัด (ธพส

นประกันสังคม

นปลัดกระทรว

พม.) 

าบนับัณฑติพั

พัฒนศิลป 

งสุด สํานกังาน

บนัวิจัยและพั

งบังคับการตร

ศาลปกครอง 

ดกระทรวงแร

นดนิ 

แรงงาน 

านมาตรฐาน

มาณูเพ่ือสันต ิ

หกรรมซอฟต

บก.ตม.1) 

 

ส.) 

ม 

วงการพัฒนาส

พฒันศิลป 

นอัยการพิเศ

พฒันา  

รวจคนเขาเมื

 

รงงาน 

 

ตแวร

สังคม

ษ 

อง 1 



70. พ

71. น

72. น

73. น

74. น

75. น

76. น

77. น

78. น

79. น

80. น

81. น

81. น

82. น

83. น

84. ศ

85. น

86. น

 

 

ราย

พันโทระวี ศิริ

นางลดาวัลย บ

นางสาวลคัณา

นายเลอวรรณ

นายวรพจน ท

นางวรพรรณ 

นางวราภรณ 

นางสาววริตฐ

นาวาโทหญิง 

นางสาววนัเพ็

นางวาสนา สุท

นางวิไลวรรณ

นายวิสิฐพัชร 

นางสาวแววต

นางศรัณยภรณ

ศ.ศรีราชา  เจ

นางสาวศริิกา

นางศิรินทร อ

สถาบันพ

ยชื่อ 

ริชุม 

บัวเอ่ียม 

า ลักษณศริิ 

ณ เศวตรฉัตร 

ทรัพยเกิด 

 วรกุล 

หทัยปกรณ 

กรณ อนุหนา

วีรสตรี  อนิท

ญ ถิ่นรัศมี 

ทธิเดชานยั 

ณ ถึกไทย 

 วาฤทธิ ์

า สุขวาณิชวิชั

ณ ปล้ืมนอย 

จริญพานิช 

นต กลาวกระ

อมรสิงห 

พระปกเกลา  :  กา

เสนอ :  ศู

หัว

สําน

รอง

ผูเชี

สิท

 นัก

นัก

กรม

ผูอํ

องค

- 

ายนน นัก

ทร กรม

นัก

ปลั

นัก

คุม

หัว

พลั

องค

สถ

ชัย เจา

คณ

 แท

ผูต

ะโทก เจา

(อง

นัก

 

ารศึกษาเพ่ือเสรมิ

ศูนยสงเสริมและ

หนาสํานักงา

นักงานตรวจส

งอธิบด ี กรม

ช่ียวชาญเฉพา

ทธิและเสรีภาพ

กทัณฑวิทยาชาํ

กทรัพยากรบคุ

มทรัพยากรท

อาํนวยการสําน

คการขนสงม

กวิชาการยุตธิร

มกําลังพลทห

กทรัพยากรบคุ

ลัดกระทรวงศึ

กวิเคราะหนโย

มครองจริยธร

หนาฝายวิจยั

ลังแผนดนิเชิง

คความรู (อง

าบันวิจัยญาณ

าหนาท่ีสิทธมิ

ณะกรรมการสิ

ทนรองเลขาธิก

ตรวจการแผน

าหนาท่ีงานพัส

งคการมหาชน

กทรัพยากรบคุ

มสรางความซ่ือต

ะพัฒนาพลังแผน

ตํ

นตรวจสอบภ

สอบภายในท

มกรมประชาสั

าะดานพิทักษ

พ 

านาญการ กร

คคลชํานาญก

ทางทะเลและช

นักกฎหมาย 

วลชนกรุงเทพ

รรม สํานักงา

หารอากาศ (ก

คคลปฏิบัตกิา

ศกึษาธิการ (ส

ยบายและแผน

รม กรมท่ีดนิ

และจัดการค

งคุณธรรม  สํ

งคการมหาชน

ณสิงวร มหาวิ

นุษยชน 6 ก

สิทธิมนุษยชน

การสถาบันชุม

นดิน สํานักงาน

สด ุสํานักงาน

น) (สพภ.) 

คคลชํานาญก

ตรงในสังคมไทย

นดินเชิงคุณธรรม

ตําแหนง 

ภายในทหารบ

ทหารบก (สต

สัมพันธ 

ษสิทธิและเสรี

รมราชทัณฑ 

การพิเศษ สําน

ชายฝง 

 

พ (ขสมก.) 

นกิจการยุตธิ

กพ.ทอ.) 

าร สํานักอําน

สป.ศธ.) 

นชํานาญการ

น 

ความรู  ศนูยส

สานักงานบริห

น) 

วิทยาลัยมหาม

ลุมงานวิจัย ส

นแหงชาต ิ(กส

มชนทองถ่ินพ

นผูตรวจการ

นพัฒนาเศรษ

การ กรมประช

 

ย 

ม 

บก (หน.สตน

น.ทบ.) 

รีภาพ กรมคุม

นักงานเลขานุ

ธรรม (กยธ.)

นวยการ สํานกั

พิเศษ กลุมง

สงเสริมและพั

หารและพัฒน

มกุฎราชวิทยา

สํานักงาน

สม.) 

พัฒนา 

แผนดนิ 

ษฐกิจจากฐาน

ชาสัมพันธ 
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น.ทบ.) 

มครอง

นกุารกรม 

) 

กงาน

าน

พฒันา 

า 

าลัย(มมร) 

นชีวภาพ 
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87. นายส

88. นายส

89. นายส

90. นายส

91. นายสั

92. ดร.ส

93. นางสุ

94. วาท่ีพั

ไชยสงครา

95. นาวา

96. นางสุ

97. นายส

98. อาจา

เกาประดษิ

99. นางส

เจริญศิริโส

100. นาง

101. นาง

102. นาง

103. นาง

104. พล

สรรพนุเค

 

สถาบัน

เสนอ :

รายช่ือ

สงา แสนเดช 

สมควร แกวช

สมชาติ เจศรีช

สยมภู เกียรติ

สันต ิสุรรัตน 

สาธติ วงศอนนั

สุกัญญา ไพศา

พนัตาํรวจหญิ

าม 

เอกหญิง สุช

สุทธลัิกษณ เอื

สุนทร ชาญณ

รย ดร.สุภัสต

ษฐ ทรัพยชูกุ

สาวสุภาภรณ 

สภาคย 

งสาวสุมนา ม

งสุรัชชา ตรงไ

งสาวสุวณีย ตี

งสาวสุวรรณี โ

อากาศตรี โส

คราะห 

นพระปกเกลา  : 

:  ศูนยสงเสริมแ

อ 

 

ชาลุน 

ชัย 

ตสิยมภ ู

 

นตนนท 

าลธรรม 

ญิง สุชาดา  

าดา แสงเกร็ด

อือ้จติถาวร 

รงค 

ตรา  

ล 

  

ณีพิทักษ 

ไพบูรณ 

ตรีเศรษฐ 

โพธิ์ชนะพันธุ

สภณ  

 

  การศึกษาเพ่ือเส

ละพัฒนาพลังแผ

นิติกรชํ

สถาบัน

รองเลข

คณะกร

เลขาธิก

รองผูอาํ

รักษากา

ซอฟตแ

วิทยากร

นักทรัพ

สว.พตส

แหงชาต

ด กองทัพ

นักทรัพ

(ก.พ.)

นิติกรชํ

กรรมก

และอาจ

นักวิชาก

สํานักวิจ

แทนผูอ

เกษตรก

(สป.กษ

กรมสง

พนักงา

คณะกร

ธุ เจาหนา

เจากรม

สริมสรางความซื

ผนดินเชิงคุณธร

ชํานาญการ ก

นวิจัยญาณสิงว

ขาธิการคณะก

รรมการการเลื

การพรรคกิจสั

านวยการวิจัย

ารผูอาํนวยกา

แวรแหงชาติ 

ร 6 สํานักงาน

พยากรบุคคลช

ส. สํานกังาน

ต ิ

พอากาศ 

พยากรบุคคล

 

ชํานาญการพเิ

ารสงเสริมกา

จารยประจําภ

การวัฒนธรร

จัยและพัฒน

อํานวยการกอ

กรรมย่ังยืน ส

ษ.) 

เสริมการปกค

นการเลือกตั้

รรมการการเลื

าท่ีศาลปกคร

มเทคโนโลยีส

ซื่อตรงในสังคมไ

รรม 

ตําแห

องการเจาหน

วร มหาวิทยา

กรรมการการ

ลือกตั้ง (กกต

สังคม 

ยและพัฒนาเ

าร  สํานกังาน

(องคการมห

นเลขาธกิารวุ

ชํานาญการ ส

ตรวจสอบภา

เช่ียวชาญ สถ

เศษ กลุมงาน

ารเมืองภาคพ

ภาควิชาสังคม

มปฏิบัตกิาร 

า กรมสงเสริ

องนโยบายเท

สํานักงานปลัด

ครองทองถ่ิน

ั้งสํานักวิจัยแ

ลือกตั้ง (กกต

องชํานาญกา

ารสนเทศแล

ไทย 

หนง 

นาท่ี กรมพัฒ

าลัยมหามกุฎ

เลือกตั้ง สํานั

ต.) 

เทคโนโลยี 

นสงเสริมอุตส

หาชน) 

ฒิสภา 

สํานักงานปลัด

ายใน (สตส.)

ถาบันพัฒนาข

นคุมครองจริย

พลเมืองฯ สภา

มวิทยา มหาวิ

 กลุมบริหารแ

มวัฒนธรรม 

คโนโลยีเพ่ือก

ดกระทรวงเก

 

ละวิชาการ สํ

ต.) 

ร สํานักงานศ

ะการส่ือสารท

นาฝมือแรงง

ราชวิทยาลัย(

นักงาน

สาหกรรม

ดกระทรวงแร

) สํานักงานตํ

ขาราชการพล

ยธรรม กรมที

าพัฒนาการเ

ทยาลัยบูรพา

และจัดการงา

 

การเกษตรแล

กษตรและสหก

สานักงาน

ศาลปกครอง 

ทหารอากาศ 

าน 

(มมร) 

รงงาน 

ารวจ

ลเรือน 

ท่ีดิน 

มือง 

า 

านวิจัย 

ละ

กรณ 

 

 



105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

บรรณ

113. 

วัฒนโ

114. 

115. 

116. 

117. 

เตียวต

118. 

119. 

 

 

ราย

 นางสาวหทัย

 นางอธิชา ห

 นายอนนัต ว

 พลโท อภิชา

 นายอภนิพ 

 นายอรุณ หมื

 นางสาวอัญช

 นางสาวอัญญ

ณเกียรติ 

 พันตํารวจโท

โยธิน 

 นางอาจารี อ

 นางสาวอาทิ

 นายอารี สวัส

 พันตํารวจเอ

ตระกูล 

 นางอุบลรัตน

 นางสาวอุษณี

สถาบันพ

ยชื่อ 

ยรัตน  สวนชํ

าประทุม 

วชิรปรีชามาย

าต ิแสงรุงเรือ

กนกวรกติติ ์

ม่ืนวงศ 

ชลี เจริญมหร

ญรัตน  

ทหญิง อัมพร

อุทัยรัตน 

ทิสุดา ณ นคร

ัสด ี

อก อํานาจ  

น สุขประสงค

ณีย ไพรสนต 

พระปกเกลา  :  กา

เสนอ :  ศู

ชาน ิ นัก

ปลั

เจา

แล

ย ผูจั

(ม

อง เจา

เจา

บริ

สําน

รรชัย เลข

(สค

นัก

ร  สว

(สต

นัก

สําน

 
นัก

สภ

นัก

สําห

ผูกํ

(จต

ค 
นัก

วัฒ

 อัย

 

ารศึกษาเพ่ือเสรมิ

ศูนยสงเสริมและ

กทรัพยากรบคุ

ลัดกระทรวงศึ

าพนักงานธรุก

ะส่ิงแวดลอม

ัดการสวนปร

หาชน) 

ากรมการเงินก

าหนาท่ีสวนพั

ษัท ธนารักษ

นักงานปลัดก

ขานุการกรม 

คบ.) 

กวิชาการประก

. (ธร.กพ.) ฝ

ตส.) สํานักงา

กบริหารจดักา

นักงานปลัดก

กวิเคราะหนโย

ภาท่ีปรึกษาเศ

กศึกษาหลักสูต

หรับนักบริหา

กาํกับการศนูย

ต.) สํานักงาน

กวิชาการวัฒน

ฒนธรรม กรม

การประจําสํา

 

 

มสรางความซ่ือต

ะพัฒนาพลังแผน

ตํ

คคลชํานาญก

ศกึษาธิการ (ส

การชํานาญกา

ม 

ระจํา ฯ ฝายกิ

กลาโหม กระ

ัฒนาบุคลากร

ษพัฒนาสินทรั

กระทรวงยุติธ

สํานักงานคณ

กันสังคม สําน

ฝายอํานวยกา

านตาํรวจแหง

ารงานยุตธิรรม

กระทรวงยุติธ

ยบายและแผน

รษฐกิจและสั

ตรการเมืองก

ารระดับสูง (ป

ยจริยธรรมแล

นตํารวจแหงช

นธรรมชํานาญ

มสงเสริมวัฒน

านักงานอัยกา

ตรงในสังคมไทย

นดินเชิงคุณธรรม

ตําแหนง 

การ สํานักอําน

สป.ศธ.) 

าร กระทรวงท

กจิการสัมพันธ

ะทรวงกลาโห

ร แทนผูจดัก

รัพย จํากัด (ธ

รรม 

ณะกรรมการคุ

นักงานประกัน

าร สํานักงาน

งชาต ิ

ม  

รรม (สป.ยธ

นชํานาญการ

สังคมแหงชาติ

การปกครองใ

ปปร.รุนท่ี 14

ละจรรยาบรรณ

ชาต ิ

ญการ สํานักส

นธรรม 

ารสูงสุด สถา

 

ย 

ม 

นวยการ สํานั

ทรัพยากรธรร

ธ บริษัท ทีโอ

ม 

การสวนพัฒน

ธพส.) 

คุมครองผูบริโ

นสังคม 

ตรวจสอบภา

ธ.) 

    สํานักงาน

ต ิ(สศช.) 

ในระบอบประ

4) สถาบันพร

ณ สํานักงานจ

สงเสริมและเผ

บันกฎหมาย
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กังาน

รมชาติ

อที จํากดั 

นาบคุลากร 

โภค 

ายใน 

น 

ะชาธิปไตย

ระปกเกลา 

จเรตํารวจ 

ผยแพร

อาญา 
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สถาบัน

เสนอ :

ผอ.

นพระปกเกลา  : 

:  ศูนยสงเสริมแ

พธิี

นราทิพย พุม

 

  การศึกษาเพ่ือเส

ละพัฒนาพลังแผ

ภาพ

ธีเปดการสัมม

รองเลขา

มทรัพย ผอ.ศู

กลาวต

สริมสรางความซื

ผนดินเชิงคุณธร

 

พกิจกรรม

 

มนา ฯ โดย น

าธิการ สถาบนั

ศนูยสงเสริมแ

ตอนรับผูเขารว

ซื่อตรงในสังคมไ

รรม 

ม 

นายวิทวัส ชัย

นัพระปกเกล

และพัฒนาพลั

วมสัมมนา ฯ

ไทย 

ยภาคภูมิ 

ลา 

ลังแผนดนิเชิง

  

งคณุธรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิ

น

สถาบันพ

วิทยากรนําเสน

น.ส.สุธิดา 

นําเสนอผลงา

พระปกเกลา  :  กา

เสนอ :  ศู

ภ

พลอากา

นอท่ีมาและค

 แสงเพชร, น

านวิจัย เร่ือง 

 

ารศึกษาเพ่ือเสรมิ

ศูนยสงเสริมและ

ภาพกิจกร

 

ศเอก วีรวิท ค

ความสําคญัใน

น.ส.ปทมา สูบ

 “การศึกษาเพ

มสรางความซ่ือต

ะพัฒนาพลังแผน

รรม 

คงศักดิ์ สมาชิ

นการเสริมสร

บกาํปง และ ด

พ่ือเสริมสราง

ตรงในสังคมไทย

นดินเชิงคุณธรรม

ชิกวุฒสิภา 

รางความซื่อต

ดร.ถวิลวดี บุ

งความซื่อตรง

 

ย 

ม 

รงในสังคมไท

บรีุกุล นักวิจัย

งในสังคมไทย
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สถาบัน

เสนอ :

บรรยา

ทานป

ประภาศ ผูต

นพระปกเกลา  : 

:  ศูนยสงเสริมแ

ากาศการสัมม

ในสังคมไทย

ปราโมทย โช

ตรวจการแผน

 

  การศึกษาเพ่ือเส

ละพัฒนาพลังแผ

ภาพ

มนานําเสนอผ

ย” ณ หองศกั

ชติมงคล ประ

นดนิ ใหเกียร

สริมสรางความซื

ผนดินเชิงคุณธร

พกิจกรรม

 

ผลการวิจัย “

กดิเดชนภูวไน

ธานผูตรวจก

รติเขารวมรับ

ซื่อตรงในสังคมไ

รรม 

ม 

การศึกษาเพ่ื

นย สถาบันพ

ารแผนดิน แ

ฟงการสัมมน

ไทย 

อเสริมสรางค

พระปกเกลา 

และทานผาณติ

นานําเสนอผล

ความซื่อตรง

ต นิติทัณฑ

ลการวิจัย ฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให

สถาบันพ

หเกียรติแสดง

พระปกเกลา  :  กา

เสนอ :  ศู

ภ

ทานผาณิต 

งความคิดเห็น

ผูเขาร

รวมอ

 

ารศึกษาเพ่ือเสรมิ

ศูนยสงเสริมและ

ภาพกิจกร

 

 

 นติิทัณฑประ

น “การศึกษา

รวมสัมมนานํ

อภิปรายและ

มสรางความซ่ือต

ะพัฒนาพลังแผน

รรม 

ะภาศ ผูตรวจ

าเพ่ือเสริมสรา

าเสนอผลการ

แสดงความคิ

ตรงในสังคมไทย

นดินเชิงคุณธรรม

จการแผนดิน 

างความซื่อตร

รวิจัย ฯ  

คดิเห็น 

 

ย 

ม 

  

รงในสังคมไท
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สถาบัน

เสนอ :

พ

นพระปกเกลา  : 

:  ศูนยสงเสริมแ

พลอากาศตรี 

การสื่อส

 

  การศึกษาเพ่ือเส

ละพัฒนาพลังแผ

ภาพ

ผูแทน

รวมอภปิ

 โสพณ สรรพ

สารทหารอากา

สริมสรางความซื

ผนดินเชิงคุณธร

 

พกิจกรรม

 

 

นองคกรภาค

ปรายและแสด

พนุเคราะห เจ

าศ รวมอภิปร

ซื่อตรงในสังคมไ

รรม 

ม 

สวนตาง ๆ  

ดงความคิดเห็

จากรมเทคโน

รายและแสดง

ไทย 

 

ห็น 

นโลยีสารสนเท

งความคิดเห็น

ทศและ 

น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันพ

ศาสตราจ

นํ

พลอากาศเอ

เลขา ิ

พระปกเกลา  :  กา

เสนอ :  ศู

ภ

จารย ศรีราชา

นาเสนอผลการ

อก วีรวิท คงศ

ธิการ สถาบัน

 

ารศึกษาเพ่ือเสรมิ

ศูนยสงเสริมและ

ภาพกิจกร

 

 

า เจริญพานชิ

รวิจัย ฯ และใ

ศักดิ์ สมาชิกว

นพระปกเกลา

มสรางความซ่ือต

ะพัฒนาพลังแผน

รรม 

ช ใหเกียรติเข

ใหเกียรติแสด

วุฒสิภา และ

า รวมรับฟงก

ตรงในสังคมไทย

นดินเชิงคุณธรรม

ขารวมรับฟงก

ดงความคดิเห

นายวิทวัส ชัย

การสัมมนา ฯ

 

ย 

ม 

การสัมมนา 

ห็น 

ยภาคภูมิ รอง

ฯ  
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สถาบัน

เสนอ :

ดร.ถวิ

และหั

บรร

นพระปกเกลา  : 

:  ศูนยสงเสริมแ

วิลวดี บรีุกุล 

หัวหนาโครงกา

รยากาศผูแท

“การศึก

 

  การศึกษาเพ่ือเส

ละพัฒนาพลังแผ

ภาพ

ผูอํานวยการส

าร “การศกึษ

นองคกรภาค

กษาเพ่ือเสริม

สริมสรางความซื

ผนดินเชิงคุณธร

พกิจกรรม

 

 

สํานักวิจัยแล

ษาเพื่อเสริมส

คสวนตาง ๆ 

มสรางความซื่

ซื่อตรงในสังคมไ

รรม 

ม 

ะพัฒนา สถา

รางความซื่อต

เขารวมสัมมน

อตรงในสังค

ไทย 

าบันพระปกเก

ตรงในสังคมไ

นานําเสนอผล

มไทย” 

กลา นักวิจัย

ไทย” 

ลการวิจัย 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ภาคผนวก ข. 

ตารางเปรียบเทียบประเด็นการระดมความคิดเห็น 5 ภูมิภาค 

 

  

1.ความหมายของความซื่อตรง กรงุเทพฯ เชียงใหม
นครศรี

ธรรมราช
บุรรีมัย ชัยนาท

1.1 การแบงระดับ/ประเภทความซื่อตรง

ความซื่อตรงตอตนเอง

ความซื่อตรงตอผูอื่น

ซื่อตรงตอหนวยงาน

ซื่อตรงตอครอบครัว

ซื่อตรงตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

ซื่อตรงตอวิชาชีพ

ซื่อตรงตอชุมชน สังคม

ซื่อตรงตอหนาที่
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

  

1.ความหมายของความซื่อตรง กรงุเทพฯ เชยีงใหม
นครศรี

ธรรมราช
บุรรีมัย ชยันาท

1.2 เชงิการกระทํา/การปฏบิัติ

ประพฤติปฏิบตัิดวยความซื่อสัตย สุจริต

ประพฤติปฏิบตัิตามหนาทีด่วยความรับผดิชอบ

ประพฤติตรงไปตรงมา (ทัง้ตอหนาลับหลัง) ไมมลีับลมคมใน ไมปลิ้นปลอน

ยึดมัน่ในความถกูตองและชอบธรรม มจีริยธรรม

ไมเบยีดเบยีนซึ่งกนัและกนั เอาเปรียบซึ่งกนัและกนั

ไมอยากไดของทีไ่มใชของเรา ไมฉอฉลหลอกลวง ไมคดโกง ไมโลภ

ไมพูดเสียดสี คําหยาบ พูดเทจ็เพื่อใหไดสิ่งทีต่องการ ไมโกหก

ไมยุงเกีย่วกบัอบายมขุ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑกติกาสังคม หนาทีพ่ลเมอืง

มสีัจจะ พูดจริงทําจริง จริงใจ คดิ พูดและทําตรงกนั กายตรง วาจาตรง ใจตรง

มวีินัย

มุงมัน่ ไมหวั่นไหว ไมเอนเอยีง

ตรวจสอบได
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

  

1.ความหมายของความซื่อตรง กรุงเทพฯ เชียงใหม
นครศรี

ธรรมราช
บุรีรัมย ชัยนาท

1.2 เชิงการกระทํา/การปฏิบัติ

โปรงใส

ปฏบิตัิตามหลักธรรมาภิบาล

มีจิตสาธารณะ เสียสละ

ไมฟุงเฟอฟุมเฟอย อยูอยางพอเพียง

ไมใชอํานาจโดยขาดคุณธรรม

ตรงตอเวลา

เคารพสิทธิ์ผูอื่น

รักษาศีล 5

ไมเลียแขงเลียขา

ดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

 

 

  

1.ความหมายของความซื่อตรง กรุงเทพฯ เชียงใหม
นครศรี

ธรรมราช
บุรีรัมย ชัยนาท

1.3 เชิงจิตใจ

มโนสุจริต มีจิตใจที่สุจริต สํานึกดี จริงใจ ไมคดไมงอ ควมสัตยตรงไปตรงมา 

เอาเปรียบผูอื่น

ทศพิธราชธรรม อาชวะ อวิโรธนะ

ศีลธรรม จรรยา (หลักธรรมทางศาสนา เชน ศีลหา)

ความซื่อสัตยสุจริต

หิริ โอตัปปะ คือละอาย เกรงกลัวตอบาป

สภาวะแหงสันติภาพ

คุณธรรมจริยธรรม

ความถูกตองชอบธรรม ความยุติธรรม เที่ยงธรรม

ความเสมอภาคเทาเทียม ตรงไปตรงมา ไมเอนเอียง

สัจจะ

วินัย

จรรยาบรรณ
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

  

1.ความหมายของความซื่อตรง กรงุเทพฯ เชียงใหม
นครศรี

ธรรมราช
บุรรีมัย ชัยนาท

1.3 เชิงจิตใจ

เคารพตนเองและผูอื่น

ความพอเพียง

สํานึกรับผิดชอบ

คุณธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มวีินัย สะอาด สามารถ สามคัคี

 มนี้ําใจ

ยึดมัน่ในความดี ความถูกตองชอบธรรม ไมเบีย่งเบนจากความจริง

โปรงใส

ความบริสุทธิ์
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1.4 บุคคลที่มีความซื่อตรง

(1) ไทย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

พลตํารวจเอก วศิษฐ  เดชกุญชร

พันทายนรสิงห

พระมหาวุฒิชัย (ทาน ว.วชิรเมธ)ี

ทานพุทธทาสภิกขุ

สืบ นาคะเสถียร

พลเอกเปรม  ติณสูลานนท

พระพยอม  กัลยาโน

ศ.ดร.สัญญา ธรรมศักดิ์

นายปรีดี  พนมยงค

นายสุธ ี มากบุญ

หลวงพอคณู  ปริสุทโธ

พอแม

ตนเอง
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1.ความหมายของความซื่อตรง กรงุเทพฯ เชียงใหม
นครศรี

ธรรมราช
บุรรีมัย ชัยนาท

1.4 บุคคลที่มีความซื่อตรง

(1) ไทย

นายอภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ

ศ.นพ.ประเวศ  วะสี

ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา

ปูเย็น

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล

นายชวน  หลีกภัย

รอยตํารวจเอกปุระชัย  เปยมสมบูรณ

นายอานันท  ปนยารชุน

ครูอาจารย (ทีท่ําดี)
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1.ความหมายของความซื่อตรง กรงุเทพฯ เชียงใหม
นครศรี

ธรรมราช
บุรรีมัย ชัยนาท

(2) เอเชีย

เปาบุนจิ้น

มหาตมะคานธี

ดร.ทัตซึยะ  ฮาตะ

เหมาเจอตุง

โฮจิมินท

นางอินทิราคานธี

มหาธีร มูฮัมหมัด

(3) ชาติตะวันตก

เนลสัน  แมนเดลา
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1.ความหมายของความซื่อตรง กรุงเทพฯ เชียงใหม
นครศรี

ธรรมราช
บุรีรัมย ชัยนาท

1.4 บุคคลที่มีความซื่อตรง

(4) เทพนยิาย

เทพเจากวนอู

พระพุทธเจา

พระอรหนัต

(5) อื่นๆ

คุณทองแดง
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  2. ความบกพรองในความซื่อตรงของสังคมไทย กรุงเทพฯ เชยีงใหม
นครศรี

ธรรมราช
บุรรีมัย ชยันาท

2.1 โครงสราง/สถาบัน

2.1.1 สถาบันครอบครวั

สถาบนัครอบครวัที่มแีตความเกลดีชัง ความไมอบอุนในครอบครวั เปนบอเกดิ

ความไมซื่อสตัยสจุรติ

ขาดผูนําครอบครวัเปนแบบอยางทีด่ี

ขาดการอบรมสัง่สอน ขดัเกลา และฝกปฏบิตัิ

ครอบครวัไมสงเสรมิเรือ่งความซื่อตรง

ความไมซื่อสตัยในครอบครวั ระหวางสามภีรรยา บตุร

2.1.2 สถาบันการศกึษา

โรงเรยีนไมไดสอนใหเดก็แยกแยะ กลัน่กรองขอมลูกอนนําไปใช

สถาบนัการศึกษาเนนพัฒนาสมองมากกวาจิตใจ ขาดการปลกูฝงตัง้แตเดก็ 

ตอเนื่องไปจนถงึอดุมศึกษา

การสงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมของสถาบนัการศึกษายงัไมสะทอนความจรงิและ

ครอบคลมุทกุภาคสวน

ขาดการใหความรูดานการเมอืงภาคพลเมอืง

ระบบการศึกษาทีข่าดการพัฒนาบคุลกิ เพื่อสราง Upright man และมุงเนน

ความพอเหมาะพอเพียง
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2.1.2 สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษาไมใหความสําคัญในการอบรมบมเพาะเรื่องความซื่อตรง 

ไมใหความสําคัญกับวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม เยาวชนจึงขาดความรูความ

เขาใจ

สถาบันการศึกษาขาดการเคลื่อนไหว ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด

ระบบการศึกษาตั้งแตระดับพื้นฐานไมไดปลูกฝงเรื่องความซื่อตรง ขาดการ

อบรมขัดเกลาใหชวยเหลือสังคม

ระบบการศึกษาพิการ มีการเอื้อและแบงปนผลประโยชน

ครูไมไดเปนแบบอยางที่ดี ครูไมซื่อสัตยซื่อตรง

หลักสูตการศึกษาโกหก



     

  314 
 

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

2. ความบกพรองในความซื่อตรงของสังคมไทย กรุงเทพฯ เชียงใหม นครศรธีรรม

ราช

บุรรีมัย ชัยนาท

2.1.3 หนวยงานของรฐั และรัฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการไมกําหนดไมกําหนดใหวิชาพลเมืองและศีลธรรมเปนวิชา

หลักของหลักสูตร

ภาคราชการขาดตัวแบบในองคกร เกิดการคอรัปชั่นตามกระแส เนื่องจากไม

อยากเปนแกะดํา

รัฐบาลไมจริงจังที่จะแกไขปญหา

สถาบันการเมืองไมเขมแข็ง ขาดธรรมะ

รัฐบาลไมสามารถออกกฎหมายหรือใชอํานาจเพื่อหยุดหรือชะลอการทุจริต

คอรัปชั่นได

การเมืองไมมั่นคง ลมลุกคลุกคลานขาดความตอเนื่องในการดําเนินนโยบาย

2.1.4 สื่อมวลชน

สื่อไมใหความสําคัญเรื่องคุณธรรม ไมสรางตัวอยางที่ดีดานคุณธรรมความ

ซื่อสัตยซื่อตรง แตเนนละครไรสาระ

สื่อมวลชนเปนเครื่องมือของทุนและรัฐ ขาดตัวแบบที่ดี

สื่อโทรทัศนไมเปนอิสระ ถูกควบคุมโดยรัฐ เพื่อความอยูรอด

สื่อเนนเชิงธุรกิจ ละเลยการสงเสริม หรือใหความรูเรื่องความซื่อตรง

สื่อมวลชนขาดความเปนกลาง

สื่อไมยกยองคนดีที่เปนตัวอยางแกสังคม

การบริโภคสื่อในระบบทุนนิยมทําใหพฤติกรรมของคนไมซื่อตรง โดยเฉพาะ

เยาวชนที่ไมไดรับการอบรมจากผูปกครอง

สื่อไมเปดเผยความจริง
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2. ความบกพรองในความซื่อตรงของสังคมไทย กรุงเทพฯ เชียงใหม
นครศรี

ธรรมราช
บุรีรัมย ชัยนาท

2.1.5 สังคม

สังคมขาดการยกยองคนทําความดี

กระแสโลกทีเ่นนวัตถุนิยม สังคมบริโภคนิยม เนนวัตถุเหนือจิตใจ

สังคมแหงการแกงแยงแขงขัน เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินเงินทอง ความสุข เกิด

การเอารัดเอาเปรียบ ขาดความเสียสละ

สังคมเกิดความแตกแยก แบงฝกฝาย ปกปองพวกพอง ยึดอํานาจเงินเปนตัวตั้ง

 มุงหากําไรแตอยางเดียว

มตีัวแบบทีไ่มดี โดยเฉพาะจากผูนําทําใหเกิดการเลียนแบบกัน

สังคมมแีตนําเสนอปญหา ความไมถูกตอง ความสับปรับหรือสัปปะลี้

คนดีไมมทีีย่ืนในสังคม อยูในสังคมดวยความลําบาก ดังคํากลาว "คนดีเดิน

ตรอก ขี้ครอกเดินถนน" และไมไดรับความคุมครองดูและความปลอดภัย

ความแตกตางทางชนชั้นหรือเหลื่อมล้ําในสังคม

ความเจริญทางวัตถุและการแขงขันทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความโลภ

สังคมขาดภูมคิุมกัน มคีานิยมยกยองคนรวย คนทีม่อีํานาจบารม ีมากกวา "คน

ดี" หรือทําดีก็มโีอกาสไดรับการยอมรับ หรือประจบนายขายเพื่อนไดดีมถีมไป

การถูกครอบงําจากวัฒนธรรมตางชาติทีห่ลั่งไหลเขามาโดยที่ไมรูเทาทนั
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2. ความบกพรองในความซื่อตรงของสังคมไทย กรงุเทพฯ เชยีงใหม
นครศรี

ธรรมราช
บุรรีมัย ชยันาท

คานิยมของสังคมไทยที่ยึดติดกบัระบบอปุถมัภ

คานิยม "ซื่อกนิหมด คดกนิไดนาน" คนซื่อสัตยถกูมองวาโงหรือซื่อบื้อ คานิยม

ทุจริต

ขาดการปลูกฝงจิตสํานึกในคุณธรรมจริยธรรมตั้งแตยังเยาววัย ปลูกฝงคานิยม

ผิดๆ เชน ตั้งใจเรียนใหเกง โดยไมปลูกฝงใหเปนคนดีของสังคม

หนวยงานทางสังคมที่ทําหนาที่ตรวจสอบไมเอาจริง ทําใหคนไมกลัวที่จะทําผิด

สังคมขาดจิตสํานึก และไมใหความสําคัญกบัการสงเสริมเรื่องความซื่อสัตย

อยางจริงจัง

สังคมทุกวงการขาดแคลนคนซื่อตรง เพราะคนซื่อตรงมักไมเจริญในหนาที่การ

งาน

คานิยมชอบสั่งแตไมสรางความภาคภูมิใจ

ยุคสมัยเปลี่ยนทําใหคนรุนใหมเปลี่ยนความคิดเรื่องความซื่อตรง

คานิยมคดโกงในทุกวงการ ทั้งภาคธุรกจิ ภาคราชการ

คนโกงยังมีความสุขอยูและถกูยกยอง ไมถกูตําหนิหรือลงโทษ

คนดีถกูตามลาและรังแกในทุกระดับ

สังคมขาดจิตสํานึกในประโยชนสวนรวม
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2. ความบกพรองในความซื่อตรงของสังคมไทย กรุงเทพฯ เชยีงใหม นครศรีธรรม

ราช

บุรีรัมย ชยันาท

2.2 ศาสนาและวัฒนธรรม

นับถอืศาสนาพุทธ แตไมนําแกนแทจริงมาใช

ขาดผูสอนวิชาพลเมอืงและศีลธรรมทีม่คีุณธรรม จริยธรรม เนื่องจาการแยกวัด

ออกจากโรงเรียน

ศาสนาไมสามารถเขาถงึประชาชนได  ประชาชนหางจากวัด

สังคมไทยถกูรุกรานทางวัฒนธรรม(ผานสื่อ เชน อนิเตอรเน็ต)

คานิยมวาคนซื่อสัตยซื่อตรงเปนคนโง   ดังสุภาษิตทีว่า "ทีซ่ื่อถอืพระเจา วาโงเงา

เตาปูปลา"

เขาไมถงึแกนแทของศาสนาและวัฒนธรรม

มพีระจํานวนมาก มกีารสมาทานศีล แตยงัขาดศีล 5 โดยเฉพาะขอ "มสุา"

ขาดการนําหลักธรรมมาประกอบการดําเนินชีวิตประจําวัน

สถาบนัศาสนาไมทําหนาทีข่ัดเกลาดานคุณธรรมจริยธรรมอยางถกูตอง จริงจัง

แกศาสนิกชน

วัฒนธรรมการตอบแทนบญุคุณ
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2.3 ปจเจกบุคคล

ประชาชนเห็นดวยหรือยอมรับการทจุริตคอรัปชั่น หรือโกงบางไมเปนไร ขอให

มผีลงาน

ขาดขอมลู ความรู  รูเทาไมถงึการณ ประมาท ไมศึกษากฎระเบยีบใหถกูตอง

ขาดการขัดเกลา ปลูกฝงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

ประชาชนรูไมเทาทนัสื่อ ไมสามารถแยแยะหรือวิเคราะหไดเอง

ขาราชการมคีวามดีในตัวเอง แตไมรูความสําคญัและตระหนักในการทําความดี  

เพราะขาดตนแบบทีด่ี

มนุษยมคีวามซับซอน  อาจมหีรือขาดคณุธรรมในบางเรื่องได

เยาวชนอาจเลียนแบบพฤติกรรมของผูนํา

ความไมซื่อสัตยซื่อตรงทีฝ่งลึกในบคุคลเกดิจากการหลอหลอมกลอมเกลาใน

ครอบครัว

ความจําเปน เพราะไมมทีางเลือก ไมตั้งใจ เพราะหากไมทํากอ็ยูในองคกร

ลําบาก ไมกลาทวนกระแส

เปนเรื่องของนิสัยแตละบคุคล สอนกนัไมได ตองมกีารอบรมบมนิสัย ขัดเกลา 

ฝกฝน

ขาดจิตสํานึกดานความซื่อตรง ขาดจิตวิญญาณในดานคณุธรรม จริยธรรม 

ศีลธรรมจรรยา

มคีวามอยาก ความตองการ ความโลภ หรือตัณหา ความเห็นแกตัว

มคีานิยมทีต่องใช "ทางลัด" เพื่อไปใหถงึเปาหมาย หรือมอืใครยาวสาวไดสาวเอา
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2.3 ปจเจกบุคคล

การออกนอกกรอบแลวไดเปรียบ เชน นักการเมืองไมสังการเปนลายลักษณ

คานิยมที่มุงแตประโยชนสวนตัว ไมคํานึงถงึระบบหรือสวนรวม

ขาดโอกาสทางการศึกษา การศึกษาต่ํา อาชีพการงานไมดี

ตัดสินใจที่เนนถกูใจมากกวถกูตอง

ไมรูจักบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง

การไมเคารพศักดิ์ศรีของตนเอง

ไมเคารพกติกาของสังคมและกฎหมาย

ไมมีการนําหลักธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน หางวัดหรือศาสนา

เห็นแกตัว ไมละอายและเกรงกลัวตอบาป ขาดคุณธรรม จริยธรรม

ขาดภูมิคุมกนัและไมรูจักพอเพียง

จิตใจต่ํา คิดหาแตอํานาจบารมี ผลประโยชนสวนตนโดยไมคํานึงถงึความถกูตอง
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คนในสังคมรูถงึปญหาเรื่องความซื่อตรงแตนิ่งเฉย การเอาหูไปนาเอาตาไปไร 

ไมเรียกรองความถกูตองชอบธรรม เพิกเฉยตอปญหาสังคม

คาดหวังกบัผูอืน่มากกวาการสรางตนเองใหดีกอน

ใชความรูมากกวาปญญา

ประจบสอพลอ เกรงใจตอผูใหคณุใหโทษ

การสรางภาพ คดิอยางทําอยาง

ความยากจน ตองเอาตัวรอดในสังคม ทําใหความซื่อตรงลดลง

การวิ่งเตน ซื้อตําแหนง แลวถอนทนุคนื

การไมรูจัก 3 พ. คอื พอดี พอใจ และพอตัว

การเอาเปรียบผูทีม่ฐีานะดอยกวา

การสรางโอกาสใหตนเองในทางทีผ่ดิ

ร่ํารวยแลวตองการอํานาจเพื่อเสริมสรางบารมี
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2.4 ผูนํา

พฤติกรรม สส.เชน การโดดรม เปนการไมซื่อตรงตอหนาที ่อาจทําใหเยาวชน

นําไปเปนแบบอยาง

ขาดผูนําหรือตนแบบทีด่ีในทกุระดับ

ผูนําฝายบริหารไมเขมแข็ง ไมแสดงออกถงึความเปนผูนําทีซ่ื่อตรงอยางตอเนื่อง

ผูบงัคบับัชาไมตักเตือนผูใตบงัคบับญัชาเมือ่กระทําผดิ เปนคนซื่อตรงเฉพาะ

ตนเองเทานั้น

ขาดผูนําองคกรทัง้องคกรการเมอืงและองคกรธรุกจิทีเ่ปนตัวอยางทีด่ี

ขาดผูนําทีย่นืหยดัตอความถกูตอง ซื่อตรง รับผดิชอบในการตอตานการทจุริต

ขาดการยกยองคนดีใหโดดเดน

ผูนําหรือผูมอีํานาจไมไดรับการตรวจสอบ หรือไมมกีารลงโทษผูนําทีไ่มซื่อตรง

นักการเมอืงไทยซื้อเสียงกอใหเกดิการคอรรัปชัน

ผูใหญในประเทศภาวะจิตบกพรอง

ผูบริหารไมนําภาษีของประชาชนไปใชดวยความซื่อสัตย

ความไมซื่อตรงของผูบริหารประเทศ ผูบริหารขาดจริยธรรม ขาดความซื่อตรง

ผูนําไมตระหนัก

เปนนักการเมอืงดวยความทะยานอยาก เปนผูปลูกฝงวฒันธรรมการโกหก 

เพราะสิ่งทีพู่ดไมเกดิขึ้นจริง
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2.5 ระบบและกระบวนการ

ระบบการศึกษาของไทยเหมือนหมาหางดวน หมายถงึการไมบรรจุหลักคุณธรรม

 ศีลธรรมเปนวิชาหลักในการเรียนการสอน

ระบบการเรียนการสอนขาดการเนนย้ําอบรมบมนิสัยใหเปนคนที่ซื่อสัตยสุจริต

การบริหารประเทศไมไดเนนการพัฒนาความซื่อสัตยซื่อตรง

เปาหมายการพัฒนาประเทศ ไมมีเรื่องของศีลธรรมนํา มุงเนนผลงานมากกวา

ความซื่อตรง

ขาดระบบการใหรางวัล แรงจูงใจ การยกยองเชิดชู "คนดี" เพื่อสงเสริมและ

สรางพฤติกรรมที่ดี เพื่อเหนี่ยวนําความดีและคนดี

ขาดการถอดบทเรียน "คนดี" หรือกระบวนการเรียนรูที่ถกูตอง
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2.5 ระบบและกระบวนการ

ขาดกระบวนการกลอมเกลา หรอือบรมบมเพาะเริม่ตัง้แตครอบครวั โรงเรยีน 

สถานทีท่ํางาน เพื่อใหทราบวาอะไรด-ีไมด ีอยางไร

ขาดระบบการจัดเกบ็ภาษีในทองถิน่อยางเหมาะสม

ระบบเลอืกตัง้หรอืกลไกการเขาสูอํานาจรฐั ไมสามารถคดัคนดเีขาเปนผูแทน

หรอืผูบรหิารประเทศได  ระบบเลอืกตัง้มกีารซื้อสทิธิข์ายเสยีงทกุระดบั

กฎระเบยีบของราชการไมเอือ้ ไมยดืหยุน ไมสอดคลองกบัความเปนจรงิ ทําให

เกดิ "บาปบรสิทุธิ"์

กฎเกณฑในภาคธรุกจิ และพรรคการเมอืงไมยดืหยุนในทางปฏบิตั ิเชน การ

เบกิจายงบประมาณ

การสัง่การโดยนักการเมอืงไมเปนลายลกัษณอกัษร ทําใหขาราชการตองรบัผดิ

แทน

ระบบปองกนัและปราบปรามการทจุรติทีไ่มสอดคลองกบัการปฏบิตังิานจรงิ ทํา

ใหเกดิการโกหกตามระบบ และปลกูฝงในการปฏบิตังิาน

ระบบกฎหมายออนแอ ลาหลงั เนนการใชดลุพินิจ ไมสามารถลงโทษผูกระทํา

ผดิไดจรงิ โดยเฉพาะนักการเมอืง และขาดการบงัคบัใชอยางจรงิจัง

ระบบตรวจสอบการใชอํานาจรฐั โดยศาลและองคกรตรวจสอบอสิระอืน่ๆ ไม

สามารถลงโทษผูกระทําผดิไดจรงิ
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โครงสรางของระบบราชการและกระบวนการยุตธิรรมทําใหภาคประชาชนออนแอ

กระบวนการยุตธิรรมออนแอ ไมมีประสิทธภิาพ ไมสงเสริม "คนด"ี  ไมเปน

ธรรม เพราะมีสองมาตรฐาน

ระบบทุนนิยมเสรี การประเมินความกาวหนาดวยตวัชี้วัด มีผลตอความซื่อสัตย

และการทําเพื่อสังคม

ระบบการเมืองที่ใชสื่อและทุนเปนเครื่องมือ ขาดตวัแบบที่ดี

กฎ ระเบยีบไมรัดกมุ เปดชองใหหลีกเลี่ยงและทุจริตได

ระบบอปุถมัภฝงรากลึก ระบบเสนสาย ระบบเกือ่กลูเอือ้อาทรหรือความเกรงใจ 

ระบบพรรคพวก

ขาดการใหความรูเรื่องประชาธปิไตยและธรรมาภิบาลอยางจริงจัง

ขาดการปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะ

ระบบเศรษฐกจิวัดที่รายไดมากกวาความสุขของสังคม

ระบบราชการไมรัดกมุ วัตถนุิยมโดยขาดคณุธรรมจริยธรรม
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2.5 ระบบและกระบวนการ

ขาดเครอืขายดานความซื่อตรง และเครอืขายคณุธรรมจรยิธรรม

การรวบอํานาจไวทีศู่นยกลางมากเกนิไปตองวิ่งสูศูนยกลางอํานาจเพื่อใหได

ประโยชน

ไมมหีนวยงานรบัผดิชอบโดยตรงเรือ่งความซื่อตรง

เกดิการฮัว้ประมลูทกุภาคสวน และการทจุรติเชิงนโยบาย

มกีารปฏบิตัทิีไ่มซื่อตรงทัง้ความไมโปรงใส ไมซื่อสตัย ไมเปนธรรม

ขาดระบบปกปองคุมครองคนดี

ระบบทีเ่ปดโอกาสใหคอรปัชั่น

ขาดการปลกูฝงอยางเปนระบบ

ขาดการรณรงคเรือ่งความซื่อตรงอยางจรงิจัง

ขาดกระบวนการดําเนินคดกีบัผูถกูกลาวหาเรือ่งความซื่อสตัยอยางรวดเรว็

ขาดขอมลู ขาวสารเพื่อสัง่สอนใหเดก็และเยาวชน ทราบ ตระหนัก

ระบบเสนสายทําใหไดบคุลากรไมมคีณุภาพ

ผูไมซื่อตรงไมไดรบัการลงโทษ แตกลบัไดรบัการเชิดชู เยาวชนเลยีนแบบ

การเอือ้ประโยชนระหวางเจานาย-ลกูนอง

มเีครอืขายองคกรการทจุรติคอรปัชั่น

มขีอบกพรองในจรรยาบรรณวชิาชีพ
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3. แนวทางการเสรมิสรางความซื่อตรงในสังคมไทย กรงุเทพฯ เชียงใหม นครศรธีรรมราช บุรรีมัย ชัยนาท

2.1 โครงสราง/สถาบัน

2.1.1 สถาบันครอบครวั

สถาบนัครอบครัวมีสวนสําคญัและจุดเริ่มแรกในการกลอมเกลาและสงเสริมใหเดก็ซื่อสัตยซื่อตรง และ

การที่พอแมผูปกครองเปนตวัอยางที่ดนีั้น ชวยใหการอบรมปลูกฝงบรรลุผลสําเร็จมากกวาการสั่งสอน

เพียงวาจา

ตนแบบที่ดจีากพอแมผูปกครอง นอกจากสั่งสอนตองปฏิบตัใิหเห็นเปนแบบอยาง

สรางคณุธรรมในครอบครัว โดยความสัมพันธอันอบอุนของสมาชิก

สรางและปลูกฝงระเบยีบวินัยตัง้แตเดก็
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2.1.2 สถาบันการศึกษา

สถานศึกษาตองปรับระบบการศึกษาใหมีการอบรมขัดเกลาดานศีลธรรม ซึ่งจะตองปรับทั้ง

โครงสรางสังคมและโครงสรางระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบหลักสูตรการศึกษา

และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์

สถาบันการศึกษาทําหนาที่ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกเด็ก

ปฏิรูปการศึกษา ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะในเยาววัย 

ควรสอนคุณธรรม จริยธรรม กอนการสอนวิชาการ รื้อฟนวิชาหนาที่พลเมือง ศีลธรรม

จรรยา

 

หลักสูตรหนาที่พลเมือง ศีลธรรม และคุณธรรมความซื่อตรงตั้งแตระดับประถมศึกษา 

และสอดแทรกเนื้อหาความซื่อตรงอยางตอเนื่อง ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา

สงเสริมบทบาทสภานักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม

กําหนดใหสถาบันการศึกษาจัดใหมีหลักสูตร  และกิจกรรมดานความซื่อตรงสําหรับ

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน

สรางคานิยม ปลูกฝงความดีความซื่อตรงตั้งแตในโรงเรียน

สรางหลักสูตรตนแบบ กําหนดคุณลักษณะของคนดีวาควรเปนอยางไร มีตัวอยางประกอบ

 และมีการเผยแพรประชาสัมพันธตอสาธารณะทั่วไป

หลักสูตรการอบรม การเรียนรูทั้งในและนอกระบบ



     

  328 
 

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

  

3. แนวทางการเสรมิสรางความซื่อตรงในสังคมไทย กรุงเทพฯ เชียงใหม นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ชัยนาท

3.1 โครงสราง/สถาบัน

3.1.3 หนวยงานของรฐั และรฐับาล

ฝายบริหาร (โครงสรางดานการเมือง) ตองตระหนักกระแสโลกาภิวัฒนที่สงผลกระทบตอ

สังคม

กําหนดระบบการประเมินผลงานขาราชการ และการตรวจสอบทั้งภายในและนอกระบบ

ใหทุกหนวยงานของรัฐ รณรงคใหเกิดความซื่อตรงภายในหนวยงาน

ให ปปช. สตง. ปปง. มาดูแลรณรงคความซื่อตรง

ชวยเหลือใหประชาชนมีปจจัย 4 เพื่อใหดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี
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3.1.4 สื่อมวลชน

สื่อมวลชนทีด่ี มบีทบาทในการนําเสนอตนแบบหรือโมเดลทีด่ีของสังคม สงเสริมความ

ซื่อตรง และกฎแหงกรรม และตองมคีวามถี่ในการนําเสนอ ใหการยกยองสงเสริมคนดี

สื่อทกุประเภท ทกุระดับมสีวนสําคัญในการสงเสริมและรณรงคเพื่อใหสังคมรับรูเกี่ยวกับ

ความซื่อสัตยซื่อตรง โดยชี้หรือแสดงถึงผลแหงผลในทางตรงกันขาม 

มจีรรยาบรรณควบคุมสื่อ

ใชสื่อกระตุนใหทกุคนเห็นความสําคัญของความซื่อตรง ใชสื่อวิทยุชุมชนซึ่งเขาถึงชุมชน

ไดดีทีสุ่ด

 ื่ ื ใ  ึ ั   ี ่ ี การรณรงคปลูกจิตสํานึกทางสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสื่อวิทยุชุมชน

สรางสื่อทีเ่ปนตนแบบนําเสนอสิ่งทีด่ี และจัดทําคูมอืสื่อ

สื่อมวลชนตองมกีิจกรรม รายการ ใหประชาชนเขามามสีวนรวม เปดเผยตัวอยางคนดีที่

ื่
สื่อมวลชนรณรงคความโปรงใสทกุวัน
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3.1.5 สังคม

โครงสรางทางสังคมดานตางๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตองทํางานขับเคลื่อน

สรางเครือขายความซื่อตรง และทุกภาคสวนเขามารวมเปนเครือขาย  มีรูปแบบการ

ขับเคลื่อน

ี่  ี ื้ ี่ ั ั ้  ี ่ ัสราง “ชุมชนคุณธรรม” ความรักความสามัคคีในชุมชนและสังคม

ตองปฏิวัติหรือปฏิรูปสังคม และสรางการเมืองใหม

สราง “คุณลักษณะอันพึงประสงค” เชน รักชาติ ศาสน กษัตริย มุงมั่นในการทํางาน มีจิต

สรางวิถีพอเพียง วิถีไทย  ธนาคารความดี

ถอดตนแบบบุคคลตัวอยางและเผยแพรใหสังคมรับรู

ยกยองคนดี คนที่มีความซื่อตรง และบุคคลตนแบบเพื่อเปนการสงเสริมใหคนทําดี

สถานที่ทํางานควรจัดอบรม เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีจิตสํานึก ใหเกิดความซื่อตรง

ตอเพื่อนรวมงาน

จัดกิจกรรมอบรมผูนํา ขาราชการ นักการเมือง ใหสํานึกถึงคุณธรรมขอนี้ใหสม่ําเสมอ

เปลี่ยนคานิยมของสังคม ที่ยกยองคนมีอํานาจ คนที่สามารถใหประโยชนแกตนเองได

สรางเวทีสาธารณะพูดคุยเรื่องความซื่อตรงอยางจริงจัง กวางขวางและทั่วถึงทุกระดับ

โดยใชสื่อชวยขยายผลให รับรูกันทั่วทั้งแผนดิน

ตอตานหรือมีมาตรการ บทลงโทษทางสังคมแกคนไมดีไมซื่อตรง เชน ไมคบหา ไมรวม

ิ



        

 

 331 

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

  

3.2 ศาสนาและวัฒนธรรม

รณรงค สนับสนุนใหประชาชนเขาวัดบอยๆ ใหมคีวามสัมพันธกบัวัดมากยิ่งขึ้น

ตองมวีิธีการปลูกฝงทัง้ทางโลกและทางธรรม ใหใชความรูคูคณุธรรมเปนพื้นฐาน

ตองปลูกฝง "สัจจะ" เปนธรรมพื้นฐานตั้งแตในระดับครอบครัว ตลอดจนถงึระดับประเทศ

นํากศุลวิตักกะ หรือวิหค 3 ประการ มาพัฒนาเปนตนแบบในการพัฒนาดานความซื่อตรง

ดังตอไปนี้ 

 ขอที ่1 เนกขัมวิตก คอืมคีวามนึกคดิในทางเสียสละ ปลอดโปรงจากทางโลภ 

 ขอที ่2 อพยาบาทวิตักกะ คอื ความนึกคดิทีไ่มมคีวามมุงราย เครียดแคน ชิงชังตอผูอืน่ 

 ขอที ่3 อวิหิงสา วิตักกะ ความนึกคดิทีไ่มไปเบียดเบียนผูอืน่
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3.2 ศาสนาและวัฒนธรรม

ใชหลักธรรมทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ อสิลาม คริสต ฯลฯ กลอมเกลา พัฒนาจิตใจ 

เพื่อใหลดความโลภ มีความเสียสละ ไมมุงราย ไมเบยีดเบยีนผูอืน่ และพอเพียง

พิจารณาบริบทของศาสนาตางๆ ใหครบถวน ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาอสิลาม

ปรับเปลี่ยนคานิยมของสังคมที่เนนการยอมรับคนที่ฐานะและทรัพยสิน

ใชหลักธรรมะในการดําเนินชีวิตประจําวันและการปฏบิตัิงาน  เชน ศีล 5 หิริโอตตัปปะ

การพัฒนาขาราชการดวยหลักศีลหา  ใหเกดิการเรียนรูอยางเขาใจและทราบประโยชน

อยางแทจริง  อกีทั้งมีการขยายผลไปยงักลุมอืน่ๆ เชน อสม. และขยายไปยงัภูมิภาคอืน่ๆ

 และมีการรายงานสรุปเกีย่วกบั การเรียนรูศีลหา เพื่อทําใหเกดิสัมฤทธิ์ผลที่แทจริงในสังคม

สถาบนัทางศาสนาควรแสดงบทบาทและทําหนาที่ในการกลอมเกลาและปลูกฝงความ

ซื่อตรงใหมากยิง่ขึ้น

สงเสริมการเรียนรูและนํากรอบวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยมาใช จิตสํานึกที่ดี คิด

ี ี ํ ี
กศุลบท 10

รณรงคสงเสริมใหรูเทาทันและปองกนัตนเองจากวัฒนธรรมตะวันตก
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3.3 ปจเจกบุคคล

คิดเชิงบวก การดึงพลังทางบวกของคนออกมา จะทําใหมกีําลังใจในการทําความดี เริ่ม

พัฒนาความซื่อตรงจากสิ่งดี ไมควรเริ่มจากปญหา เพราะความซื่อตรงคือพลัง เริ่มจาก

ศูนยแลวพัฒนาเพิ่มขึ้น เริ่มจากแกนหรือแกนกลางของแตละคน

เริ่มแกไขทีต่ัวเองกอน พยายามสงเสริมใหเริ่มตนจากครอบครัวเล็กๆ ขายสูชุมชน สังคม 

สรางจิตสํานึก พัฒนาลักษณะนิสัยอยางตอเนื่อง เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ในตัวเราเอง และขยาย

ไปเรื่องใหญระดับชาติ โดยใชหลักธรรมทางศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยว

เริ่มปฏิบัติดวยตนเอง  โดยปฏิบัติตามบทบาทหนาทีข่องตนเองใหดีทีสุ่ด 

การดึงพลังทางบวก หากพบผูปฏิบัติพฤติกรรมทีแ่สดงใหเห็นวามคีวามซื่อตรงหรือความ

ซื่อสัตยสุจริต ตองไดรับการตอบแทนทีด่ีงาม เชนการใหกําลังใจ ชื่นชม
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3.3 ปจเจกบุคคล

ตองปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม จิตสํานึกแกบุคคลตั้งแตเริ่มแรก ไมวาจะเปนในระดับ

ครอบครัว ในสถานทีท่ํางาน ทัง้เอกชน หรือราชการ หรือแมกระทัง่อาชีพนักการเมอืง

สงเสริมใหกลาพูดและกลาทํา และยึดมัน่ในสิ่งทีถ่กูตอง

รณรงคใหปรับเปลี่ยนวิธีคิด ใหคิดวิเคราะหไดเอง ซึ่งจะทําใหเกดิการปรับเปลี่ยนการ

ั ใ ยึดถอืและดําเนินชีวิตดวยความซื่อสัตยสุจริตตามแนวพระราชดํารัสในหลวง และหลัก

ี
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ กติกาสังคมอยางเครงครัด มรีะเบียบวินัย

สรางจิตสํานึกทีด่ีเริ่มทีต่นเอง (อตัตะ) แลวจึงกระจายสูผูอืน่และสังคม

พัฒนาจิตใจmind ลดวัตถนุิยม material

ยึดบทบาทหนาทีข่องตนเอง และประโยชนสวนรวมเปนทีต่ั้ง

ไมสนับสนุนนักการเมอืงทีไ่มมคีวามซื่อตรง รูเทาทนันักการเมอืงเพื่อเลือกผูแทนทีด่ี

ปฏิบัติหนาทีด่วยความโปรงใส

เปนสวนหนึ่งทีจ่ะชวยกนัเปนหูเปนตาใหกบัสังคม ไมปลอยใหคนโกงมอีํานาจในทางทีผ่ิด
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3. แนวทางการเสรมิสรางความซื่อตรงในสังคมไทย กรุงเทพฯ เชียงใหม นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ชัยนาท

3.4 ผูนํา

ผูนําระดับสูงในฝายบริหาร เชนทานนายกรัฐมนตรีจะตองดําเนินชีวิตใหเปนแบบอยางทีด่ี

ในดานคณุธรรม ตองเขมแข็ง และตองแสดงออกดวยความเสมอตนเสมอปลาย เพราะ

อทิธพิลของผูนําสําคญัทีสุ่ด

จัด "โครงการฝก/สรางผูนํา" โดยทีน่ายกรัฐมนตรี รัฐบาล คณะรัฐมนตรีตองเปน

แบบอยางทีด่ี เขาวัดฟงเทศนฟงธรรม

ผูนําองคกรตองใหกําลังใจวาทกุคนมคีวามดีอยูในตัวเอง ทําใหเขารูสึกวานอกจาก

เงินเดือนหรือโบนัสทีไ่ดรับแลว การทําความดีสงผลใหเขามคีณุคาดวย

ผูนําทีด่ีเพื่อเปนแบบอยางแกสังคมในทกุระดับ ภาวะผูนําและแบบอยางทีด่ีจากผูบริหาร

ผูนําทีอ่ยูในตําแหนงสูงตองกลาทําดี  และรูจักละอายและไมทําเลว ผูนําทกุระดับตองยึด

มัน่ในความซื่อสัตยซื่อตรง และดูแลผูใตบังคบับัญชาใหปฏิบัติดวย

เปนผูนําทีด่ี และเปนผูตามทีด่ี ใหเกยีรติผูใตบังคบับัญชา เสียสละ และรูหนาทีข่องตนเอง

ผูทีจ่ะมาสั่งสอนอบรมผูอืน่ตองมคีวามรู และปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ีดวย
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3.5 ระบบและกระบวนการ

ทุกหนวยงานหรือองคกรตองเขามารวมและเกื้อหนุนการเสริมสรางความซื่อตรง (ภาครัฐ

 ศาสนา สื่อมวลชน องคกรทองถิ่น หนวยราชการ ผูกําหนดนโยบาย รัฐสภา ชุมชน)

ทุกภาคสวน ตั้งแตครัวเรือน ชุมชน ตองจัดกิจกรรมที่เนนความซื่อตรง ใหเปนคานิยมที่ดี

ในสังคม ปฏิเสธคนรวยที่ไมซื่อตรง

ภาคประชาสังคม ชุมชน เครือขายตางๆ สื่อ ควรรวมสรางระบบการเรียนรู และมีการ

สื่อสารเพื่อพัฒนาความซื่อตรงในทุกกลุมในสังคม

กําหนดใหมีการจัดอบรม หรือการสอนเพื่อสงเสริม ปลูกฝงเรื่องความซื่อตรง ใหมี

กระบวนการทําซ้ําอยางตอเนื่อง

สรางกระบวนการ “ปลูกฝงกลอมเกลา”  ความซื่อตรงตั้งแตเด็ก โดยใหเกิดการเรียนรู

จากการปฏิบัติของผูนํา  และการ “ปลุก” เพื่อสรางกระแสความซื่อตรงในสังคม

ตองปฏิวัติหลักสูตรการเรียนการสอนใหม ตองใหคาน้ําหนักของวิชาหนาที่พลเมืองและ

ศีลธรรม จริยธรรม มากเทากับวิชาอื่นๆ

ปรับปรุงกระบวนการสอนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมโดยเนนในเรื่องการเสริมสราง

ความซื่อตรง ใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต
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ตองปฏิรูปบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ

สรางวิธีการเพื่อเตรียมรับมือกับกระแสวัฒนธรรมจากตางประเทศอยางเปนระบบ

สรางกระแสการรักการอานหนังสือธรรมะ เพราะหนังสือธรรมะที่ออกมาสมัยนี้เปน

หนังสือที่ดีนาติดตาม เหมาะกับเยาวชน

ทุกระบบทั้งระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การบริหารจัดการ ระบบการศึกษาและ

การกลอมเกลาทางสังคมตองรวมกันดําเนินการ

กระบวนการสงเสริม ยกยองเชิดชูคนดี คนซื่อตรงไมคดโกง ใหสังคมไดเห็นเปนที่

ประจักษ โดยการสืบคนเสาะหา และสงเสริมยกยองอยางเปนระบบ ถอดตนแบบบุคคล

ตัวอยางและเผยแพรใหสังคมรับรู

ใหการยกยองเชิดชูในสังคม แลวตองมีระบบการดูแลคนดี เชน ใหสิทธิในการเรียนตอ 

รับาชการ หรือเขาทํางาน  เพื่อใหเปนตัวอยางตอสังคมและยืนหยัดตอความดี

กระบวนการกดดันทางสังคม (social sanction) หรือทําใหเปนประเด็นสังคม (social 

issue)

ปลุกกระแสสังคม โดยศึกษาถอดบทเรียนในจุดเล็กๆ กรณีทําดีของแตละสังคม/ชุมชน 

แลวทํา “แผนที่คนดี”

ผลักดันเปน “วาระแหงชาติ” มีการทํายุทธศาสตร และเปาหมายทั้งระยะสั้น  ระยะยาว

อยางชัดเจน ทํารวมกันทั้งระบบโดยเริ่มจากรัฐ  และ “แผนพัฒนาความซื่อตรง”
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กอตั้งศูนยสงเสริมคุณธรรมนําชุมชน และสถาบนัสงเสริมความซื่อตรง หรือสถาบนักลอม

ั
กําหนดเปนวาระแหงชาติหรือนโยบายสาธารณะที่ชัดเจน

ประเมินความกาวหนาโดยใช “ความสุข”เปนเปาหมาย

สรางเปนบรรทัดฐานของสังคม (norm)

ลงโทษคนไมซื่อตรงอยางจริงจัง ทั้งโทษทางกฎหมายและทางสังคม โดยเพิ่มโทษสําหรับ

ผูกระทําผิดหรือฝาฝน

สรางขาราชการและนักการเมืองที่ดี

ปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมใหสอดคลองกบัสภาพปญหาที่แทจริง 

และสามารถลงโทษผูทําผิดไดจริง และเสมอภาค

กระบวนการปลูกฝงกลอมเกลาในและนอกระบบ พอแมรวมถงึผูนําระดับตางๆ เปน

แบบอยางที่ดี สถาบนัการศึกษาและศาสนารวมปลูกฝงขัดเกลาเรื่องความซื่อตรง คุณธรรม

 จริยธรรม อยางตอเนื่องและเปนระบบ
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3. แนวทางการเสรมิสรางความซื่อตรงในสังคมไทย กรุงเทพฯ เชียงใหม นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ชัยนาท

3.5 ระบบและกระบวนการ

สงเสริมใหคนดีไดปกครองบานเมือง และสกัดกั้นคนเลวไมไดใหมีอํานาจ ทําใหคนไทย

ไมขายเสียง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนตนแบบที่ดี แกไขปญหาเลือกตั้งทั้งระบบ

สรางความตระหนักและคานิยมเรื่องความซื่อตรงใหแทรกอยูในชีวิตประจําวัน โดยเริ่มที่

สถาบัน         ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา ทําอยางตอเนื่องและ

ป
สงเสริม เผยแพรคานิยม และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยสูชุมชนและสถานศึกษาอยาง

จริงจัง ใหประชาชนรูจักเลือกคนดีเปนผูแทนทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ

สรางความรูความเขาใจถึงความสําคัญของการมีความซื่อตรง แสดงใหเห็นผลที่จะไดรับ

จากการมีความซื่อตรง และลงมือปฏิบัติรวมกัน

บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ถูกตองและเปนธรรม รวมถึงมีการกําหนดบทลงโทษที่

ชัดเจน เพื่อเปนการปองปรามมิใหบุคคลทําผิด  

มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนภายใตกรอบของบทบาทหนาที่ที่แตละคนรับผิดชอบ กรอบ

ขนบธรรมเนียมประเพณี และกรอบกฎหมาย 
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3. แนวทางการเสรมิสรางความซื่อตรงในสังคมไทย กรงุเทพฯ เชยีงใหม นครศรธีรรมราช บุรรีมัย ชยันาท

3.5 ระบบและกระบวนการ

การปฏิรูปการปกครอง ใหเนนประชาธิปไตยอยางเต็มตัว ทีย่อมรับฟงความคิดเห็น และ

กระบวนการวางแผนทีม่าจากประชาชนโดยแทจริง

ควรใหภาคประชาชนมอีํานาจหรือเปนเครือขายในการตรวจสอบมากขึ้น

สรางภูมคิุมกนัใหกบัสังคมไทยเริ่มทีส่ถาบันหลัก

แกปญหาทัง้ในเชิงระบบโครงสรางและตัวบุคคล โดยเนนย้ําและชี้ใหเห็นความเสียหาย

จากการทีค่นในสังคมไมซื่อตรง

ผูนําชุมชน องคกร อปท. รัฐ ทกุกระทรวงตองมกีจิกรรม เสริมสรางความซื่อตรงแก

ตนเองและผอืน่
สรางกลุมคุณธรรมในกลุมทีท่ํางาน โดยประกาศเปนกฎหมายสําหรับทกุหนวย

ปรับปรุงพัฒนาระบบ และองคกรตรวจสอบใหเขมแข็งมปีระสิทธิภาพ ทกุภาคสวนมสีวน

รวม (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ประชาชนทัว่ไป)

สรางบัญญัติ 10 ประการเพื่อแกปญหาเรื่องความซื่อตรง แยกตามกลุมม ีcheck list ให

ตรวจสอบดวยกําหนดเปนวาระแหงชาติ
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3. แนวทางการเสรมิสรางความซื่อตรงในสังคมไทย กรงุเทพฯ เชยีงใหม นครศรธีรรมราช บุรรีมัย ชยันาท

3.5 ระบบและกระบวนการ

กําหนดประเด็นปญหาเชิงโครงสรางใหชัดเจน แยกเปนยุทธศาสตรและกําหนดตัวชี้วัดที่

ชัดเจน เพื่อแกไขปญหา  โดยมสีื่อคอยตอกย้ํา ทําเปนประจําเสมอืนเคารพธงชาติ

ทําลายระบบอปุถมัภ

จัดทําคูมอืเพื่อเปนตนแบบใหเยาวชน

สรางบุคคลตนแบบ สังคมตนแบบ และใหรางวัลและการยกยองเชิดชูในสังคม
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ใชหลักเศรษฐกจิพอเพียง



สถาบ

สังคม

ใหญเ

เชิงคุณ

รําไพพ

การปร

คณะอ

โดยเริ

Integr

ของป

เร่ืองข

ประเด็

ความข

ส่ือมว

 

 

เกี่ยวก

 

บันพระปก

ผอ. สํา

มไทยรวมกัน

เกี่ยวของกับท

เม่ือวันท่ี 6

ณธรรม จัดเ

พรรณี ช้ัน 5 

ดร.ถวิลวดี

ระชุม กลาวถึ

อนุกรรมการว

ร่ิมศึกษาวิจัย

rity Plan) ใน

ระชาชน 

“อีกสวนห

ของตนเอง เ

ด็นเกี่ยวกับคุ

ขัด แยง และ

ดร.ถวิลวดี

วลชน โดยข้ั

สถาบันพ

ก

กับโครงกา

กเกลาเดิน

านักวิจัยฯ เ

น ดาน "นิกร 

ทุกคนในโลก

6 ส.ค.ท่ีผา

วทีระดมสมอ

 สถาบันพระป

ดี บุรีกุล ผูอํ

ถึงโครงการกา

วุฒิสภาและศู

จากตนแบบ 

นการขับเคล่ือ

หนึ่ง มาจากตั

เปนเร่ืองของ

ณธรรม ให

ะชิงดีชิงเดน” 

ดี กลาววา กา

ข้ันตอไปจะใช

พระปกเกลา  :  กา

เสนอ :  ศู

การนําเสน

ารศึกษาเพื

นหนาระดม

ผยอิงโมเดล

 จํานง" เสน

ก 

านมา  สถา

องการศึกษาเ

ปกเกลา ศูนย

านวยการสํา

ารศึกษาเพ่ือ

ศูนยคุณธรรม

 คือ ประเทศ

อนประเทศตั้ง

ตัวแบบของรัช

หนาท่ีของขา

หเปนกรอบก

 

ารทําโครงกา

ชการสานเสว

 

ารศึกษาเพ่ือเสรมิ

ศูนยสงเสริมและ

ภาคผนวก

นอขาวสารข

พ่ือเสริมสร

มความเห็น

  

 

ลมาเลเซีย แ

อศึกษาตนแ

าบันพระปกเ

เพื่อสรางเสริม

ยราชการเฉลิม

านักวิจัยและ

เสริมสรางคว

ม เพ่ือศึกษา

ศมาเลเซีย 

งแตป ค.ศ.2

ชกาลที่ 6 ท่ีไ

าราชการ ในก

การศึกษาในก

ารวิจัยนี้ มีกล

นาเพื่อรวบรว

มสรางความซ่ือต

ะพัฒนาพลังแผน

ก ค. 

ของส่ือมว

รางความซื

น รางแผน

วันเสารท่ี 

และพระราช

แบบใหรอบด

กลารวมกับศู

มสรางความซื

มพระเกียรต ิ

ะพัฒนา สถา

วามซื่อตรงใน

าและเสริมสร

ท่ีมีแผนพัฒ

003 ในการป

ไดเขียนถึงห

การประพฤติป

การพัฒนาให

ลุมเปาหมายห

วมขอมูลรับฟ

ตรงในสังคมไทย

นดินเชิงคุณธรรม

วลชน 

ซื่อตรงในส

นพัฒนาคว

07 สิงหาคม

ดํารัส ร.6 

ดาน เพราะ

ศูนยสงเสริมแ

ซื่อตรงในสังค

 80 พรรษา จ

บันพระปกเก

นสังคมไทย ว

รางใหเกิดคว

ฒนาความซื่อต

ปลูกฝงคานิย

ลักราชการไว

ปฏิบัติตน” 

สังคมมีคุณธ

หลัก คือ น

ฟงความคิดเห

 

ย 

ม 

สังคมไทย

วามซ่ือตรง

 2010 เวลา 

อร

ผู

เสริมสราง

ะความซื่อตร

และพัฒนาพ

คมไทย ณ ห

จังหวัดนนทบ

กลา ในฐาน

วา เกิดจากคว

วามซื่อตรงใน

ตรงแหงชาติ 

มใหเปนคุณล

ววา “เร่ืองคุณ

และอีกหลาย

ธรรมภายใตสั

นักการเมือง 

ห็นวา หาก

 

 

 343 

 

งฯ  

 

 20:25 น.  

รปวีณ บัวชู  

ชม: 1127  

งคุณธรรม

รงเปนเร่ือง

ลังแผนดิน 

หองประชุม

บุรี  
นะประธาน

วามคิดของ

นสังคมไทย 

 (National 

ลักษณะท่ีดี

ณธรรมเปน

ยๆ หลาย

สังคมที่เกิด

 ขาราชการ 

จะใชความ



     

  344 
 

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ซื่อตรงตองมีการทําอยางไร เพ่ือใหทุกคนเขาใจตรงกันและมีสวนรวมกอนนํามาสรางเปนแผนความ

ซื่อตรง ระดับชาติสําหรับประเทศไทย 

ดานนายนิกร  จํานง อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม กลาววา จากกรณีศึกษาของ

มาเลเซีย ถือเปนประเด็นสําคัญท่ีจะสามารถตอยอดได แตสวนตนขอเพ่ิมเติมวา เนื่องจากประเทศไทยไม

เคยเปนเมืองข้ึนของชาติใด และมีระบบโครงสรางการปกครองแบบพิเศษตางจากประเทศอื่น หากจะ

ดําเนินสรางแผนซ่ือตรง อยากใหศึกษาท่ีประเทศสิงคโปรและฮองกง เพราะมีความโดดเดนเร่ืองการ

ตอตานการคอรัปช่ันดวย นอกจากนั้นควรตองดูมิติจากกลุมประเทศทางตะวันตกเสริม เพราะเร่ืองความ

ซื่อสัตยสุจริต เปนเร่ืองของมนุษยท้ังประเทศ ท่ีควรศึกษาใหรอบคอบเพื่อมาประยุกตใชในประเทศให

เกิดผล 

สวนนายบุญเลิศ  คชายุทธเดช  บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพมติชน กลาววา การศึกษา

สรางแผนซ่ือตรง ควรใหคําจํากัดนิยามความหมายของคําใหชัดเจนและเขาใจตรงกัน ไมเชนนั้นจะไปทับ

ซอนกับคุณธรรมขออ่ืน ประชาชนจะไมเขาใจจนสงผลใหไมเกิดการเสริมสรางไดอยางจริงจัง 

“ตัวอยางประเทศไทย มีแผนพัฒนาหลายชนิดจํานวนมาก แตไมสามารถปฏิบัติตามแผนพัฒนา

ได เพราะความเขาใจที่ไมตรงกันของคนแตละกลุม จากหลักศาสนา ดังนั้น ตองตั้งขอสังเกต ขบคิดใหถ่ี

ถวน ตองเขาถึงสัจธรรมใหไดเสียกอนวาความซื่อตรง ใหคํานิยาม อยางไร ตองช้ีใหชัดกอน จึงจะ

ดําเนินการไดถูกตองตามมิติ ซึ่งหากจะเดินหนาตอไป ตองเร่ิมจากอธิบายไดอยางชัดเจนกับความหมาย

ของคําเสียกอนไมเชนนั้นจะ มั่วกันไปหมดจนอาจจะไมเกิดผลในการทําการศึกษา” 

นายบุญเลิศ กลาวตอวา ไมมีใครแมแตรัฐบาลจะหยุดความเกร้ียวกราดของสังคมไทยได 

ทางออกท่ีดีท่ีสุด คือ ระบบตางๆตองทําหนาท่ีของตนเอง ปญหาอยูท่ีใดควรแกท่ีนั้น ภาครัฐ ภาค

การเมือง ประชาชน ปลุกพลังในตนเองเสียกอน เสริมสรางจากระบบการศึกษา โรงเรียน ระบบงานใน

องคกร และปรับเปล่ียนความคิดเสียใหม 

ดานนางสาวนราทิพย พุมทรัพย ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิง

คุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) กลาววา การใชบุคคลตัวอยางนําเสนอเร่ืองของความซ่ือตรงเปนเร่ือง

สําคัญ  เชน พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ท่ีเปนแบบอยางความซื่อตรง ซึ่งการใชตัวอยางยังเปนส่ิงจําเปน 

ชวยใหเกิดการคิดเชิงบวกรวมกัน และจะเปนแรงบันดาลใจในการผลักการเร่ิมทําความดีในตนเองโดยไม

หวังส่ิงตอบแทน เร่ิมสรางจิตสํานึก บมลักษณะนิสัย และเกิดกระบวนการทําซ้ําและลอกเลียนแบบได 

ขณะท่ีนายเดโช สวนานนท อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  กลาววา ปจจุบันมีความบกพรอง
ดานความซ่ือตรง ซื่อสัตย เนื่องจากนําโรงเรียนออกจากวัด ในประวัติศาสตรสอนใหรักษาศีล แต

กระทรวงศึกษาธิการตัดวิชาหนาท่ีพลเมืองศีลธรรม ศรัทธาของผูคนขาดขายไป จากที่เคยซึมซับจากพระ

ธรรมคําสอน การท่ีไมไดเอาผูท่ีไมมีความเช่ียวชาญดานศีลธรรมมาสอน ตองมองและแยกออกจากกันให
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ได ท้ังนี้ควรท่ีจะกลับหลักสูตรใหมท้ังหมด กลับโรงเรียนใหเขาสูวัด พ่ึงพาอาศัยกัน เร่ิมจากครอบครัวท่ีดี 

ทําใหเด็กสุจริต การคบเพ่ือน ครู เร่ิมจากโรงเรียน ทําใหความซื่อตรงเปนลักษณะกลม อยูในทุกอยางของ

ชีวิต 

“สรางวิธีการที่เปนจุดหมาย ฝกอบรมบมนิสัย อาจจะสอดแทรกเขาไปในหลายแบบ แมวาจะไมมี

ตําราวิชาหนาท่ีความเปนพลเมือง แตสามารถอิงกับปจจุบันไดหลายวิธี อาทิ ผานเกมส ผานละคร ” 

สุดทายนายสยมภู เกียรติสยมภู เลขาธิการพรรคกิจสังคม กลาววา ส่ือมวลชนจะมีอิทธิพล

อยางมากในการนําเสนอและผลักดันความซื่อตรงใหเกิดข้ึน อาทิ การชูบุคคลตนแบบ สรางผูนําทาง

ความคิดอยางเปนรูปธรรม ปลูกฝงสังคม สรางจิตสํานึกตั้งแตวัยเด็ก เพ่ือใหเกิดซึมซับและเขาใจสิ่ง

ถูกผิด ซึ่งหากส่ือมวลชนทําหนาท่ีเผยแพรทุกวัน นําเสนอเร่ืองราวท่ีเปนประโยชนและตัวอยางท่ีดีใน

ชุมชนแทนการเสนอขาวใน เชิงลบ จะเปนอีกส่ิงหนึ่งท่ีชวยใหความคิดสังคมเปล่ียน และเกิดความซื่อตรง

ในสังคมไดในอนาคต 

 

ขอมูลนี้นําเสนอบนเว็ปไซตศนูยขอมูลขาวสารปฏิรูปประเทศไทย  โดยสํานักขาวสถาบันอิศรา

http://www.thaireform.in.th/component/content/article/17-new-mental-sense/ 

1699-2010-08-07-13-26-21.html 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

คลอด 7 ยุทธศาสตรขับเคลื่อนแผนความซื่อตรงแหงชาติ  

 

 

วันอังคารท่ี 21 ธันวาคม 2010  

เวลา 22:20 น.  

เจนศักดิ์ แซอ้ึง  

ผูชม: 226  

  

 

สถาบันพระปกเกลาจับมือศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมและวุฒิสภา  

ระดมความคิดเห็นจัดทําแผนความซื่อตรงแหงชาติ   “ดร.ถวิลวดี”  คาดทําออกมาเปนรูปเลม

เผยแพรทันกอนไตรมาสแรกปหนา    ดาน รศ.วุฒิสาร  ช้ีแผนความซื่อตรงจะสําเร็จไดตองให

ประชาสังคมมีสวนรวม 

วันท่ี 21 ธันวาคม สถาบันพระปกเกลา รวมกับ ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

และคณะอนุกรรมการธิการศึกษาระบบการเสริมสรางธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริต ในรัฐวิสาหกิจ

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน วุฒิสภา จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนความซ่ือตรง

แหงชาติ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 

รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกลา กลาวถึงคานิยมในเร่ืองของความ

ซื่อตรงในสังคมไทยกําลังลดนอยลงเร่ือยๆ ถือเปนวิกฤตหนึ่งท่ีตองเรงแกไข ซึ่งการกําหนดยุทธศาสตร

ถือไดวา เปนกระบวนการหนึ่งท่ีทําใหสังคมเดินไปสูการแกปญหาทุจริตในสวนตางๆ ได โดยเฉพาะปจจัย

สําคัญประการหนึ่งท่ีจะนําไปสูความสําเร็จตองอาศัยการขับ เคล่ือนทางสังคมอยางมีสวนรวมประกอบ 

ไปดวย 

“การจะกาวไปสูสังคมท่ีปราศจากการทุจริตไดนั้น กระบวนการทางสังคมตองเขามาชวยกดดัน 

จับจองดูคนกระทําผิดอยางจริงจัง เพ่ือกอใหเกิดความซื่อสัตยสุจริตทุกภาคสวน รวมท้ังตองมีมาตรการ 

ท่ีแสดงใหเห็นวา คนท่ีทําผิดจะไมมีท่ียืนในสังคม” รศ.วุฒิสาร กลาว 

ขณะท่ีดร.ถวิลวดี บุรีกุล  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกลา กลาวถึง

การจัดทําแผนยุทธศาสตรความซ่ือตรงวา หลังการระดมความคิดเห็นคร้ังนี้แลวจะนําไปสูรางกําหนด

ยุทธศาสตรเบื้องตน ซึ่งจะจัดทําเปนเอกสารเพ่ือเผยแพรแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเปน 

แผนแมแบบในการดําเนินการเร่ืองความซื่อตรงในหนวยงานตางๆ โดยเช่ือวาจะสามารถแจกจายเอกสาร
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ไดอยางครอบคลุมทุกองคกร  ท้ังนี้ ไดมีการจัดตั้งศูนยประสานงาน มี ศ.ศรีราชา เจริญพานิช 

ผูตรวจการแผนดิน เปนผูอํานวยการศูนย คาดวาจะสามารถทําเอกสารใหแลวเสร็จไดไตรมาสแรกของ 

ป 2554 

ผอ.สํานักวิจัยฯ  กลาวดวยวา  สําหรับยุทธศาสตรตอไปท่ีอยากใหปรากฏภาพชัดเจนท่ีสุด 

คือ การสรางเครือขายการมีสวนรวมทุกภาคสวน ซึ่งตองเปนไปดวยความหลากหลาย มีการรวมตัวกัน

ของกลุมเยาวชน  ภาคประชาสังคม  สวนราชการอยางองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภาครัฐ หรือ

แมกระท่ังพรรคการเมืองท่ีจะตองเขามามีสวนรวม เพราะการเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขาไป 

ทําหนาท่ีนั้น  จะตองมีเร่ืองของความซื่อตรงเขาไปเก่ียวของและควรนําเขาไปเสริมในดานของนโยบาย

พรรคการเมืองดวย 

จากนั้น มีการระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทํา “แผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ” แบงเปน 

6 กลุม  คือ  สถาบันครอบครัว, รัฐบาล/หนวยงานรัฐ/อปท./ภาคการเมือง,ส่ือมวลชน, 

สถาบันการศึกษา, สถาบันศาสนา และภาคเอกชน ซึ่งท่ีประชุมไดมีขอสรุปเบื้องตน 7 ยุทธศาสตรในการ
ขับเคล่ือน  ดังนี้ 1) กําหนดเร่ืองความซื่อตรงใหเปนวาระแหงชาติและประชาชน   2) ใหความรูเร่ือง

ความซื่อตรงแกทุกภาคสวน  3) สรางเครือขายการมีสวนรวมทุกภาคสวน   4) บังคับใชกฎหมายอยาง 

มีประสิทธิภาพ   5) เสริมสรางผูนําในทุกระดับใหเปนตนแบบแหงความซื่อตรง   6) ปลูกฝงจิตสํานึก

และคานิยมแหงความซื่อตรง และ 7) ความรวมมือของส่ือ 

 

ขอมูลนี้นําเสนอบนเว็ปไซตศนูยขอมูลขาวสารปฏิรูปประเทศไทย  โดยสํานักขาวสถาบันอิศรา 

http://www.thaireform.in.th/component/content/article/15-national-strategy/2427--7-.html 

  



        

 

 349 

 

สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

คนไทยเชิดชู "ในหลวง” ตนแบบบุคคลที่มีความซื่อตรงเปนที่ประจักษ 

 

เขียนโดย   เจนศักดิ์ แซอ้ึง 

วันจันทรท่ี 21 กุมภาพันธ 2011 

เวลา 22:44 น. 

 

 

 

สถาบันพระปกเกลา จับมือศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม และวุฒิสภา สรุปผล

การศึกษาโครงการ “การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย”  

วันท่ี 21 กุมภาพันธ   สถาบันพระปกเกลา รวมกับ ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน 

เชิงคุณธรรมและคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเร่ืองการทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล วุฒิสภา 

สรุปผลการศึกษาโครงการ “การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย” ณ หองศักดิเดชน 

ภูวไนย  สถาบันพระปกเกลา  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกลา และหัวหนาโครงการ 

กลาวถึงการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทยวา  จากการศึกษาเปนเวลากวา 10 เดือน  

โดยวิธีการสํารวจจากวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ  รวมถึงการระดมความ

คิดเห็นของกลุมเปาหมายทั้ง 7 กลุม ประกอบดวย  ขาราชการ  นักการเมือง  ส่ือมวลชน  เยาวชน  

ผูนําชุมชน  นักธุรกิจ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยกระจายสํารวจไปท่ัวทุกภูมิภาค 

"พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ถือเปนบุคคลท่ีมีความซ่ือตรงเปนท่ีประจักษ 

และสามารถเปนแบบอยางท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติตามได   นอกจากน้ี ยังมีนายอานันท ปนยารชุน 

ประธานคณะกรรมการปฏิรูป และ ศ.นพ.ประเวศ วะสี  ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป รวมอยูใน

บุคคลท่ีมีความซื่อตรงตนแบบ" 

ดาน นางสาวปทมา สูบกําปง  นักวิจัยสถาบันพระปกเกลา กลาววา แนวคิดเร่ืองความซ่ือตรง

ปรากฏข้ึนในประเทศตั้งแต พ.ศ.2457  ภายใตหัวขอ "หลักราชการ" ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ซึ่งเหลือเวลาอีกไมนานจะครบรอบ 100 ป แตประเทศไทยกลับมาน่ังคนหา

ความหมาย คนหานิยามกันอยู ส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นความซื่อตรงท่ีออนแอมากในสังคมไทย 
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“จากผลวิจัยพบวา ขอบกพรองในสังคมไทยเกิดจากการไมรูจักบทบาทหนาท่ีของตนเอง  

ไมเคารพกติกาทางสังคม  ในขณะท่ีระดับสถาบัน องคกรขาดผูนําท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  รวมถึงไมมี

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม   ท่ีสําคัญ คือ ขาดการบูรณาการถึงกันทุกภาคสวน จนไมอาจทํางานไปใน

ทิศทางเดียวกันได” 

ขณะท่ีดานยุทธศาสตรความซื่อตรงนั้น นางสาวสุธิดา แสงเพชร นักวิจัยสถาบันพระปกเกลา  

กลาววา จากท่ีคณะผูวิจัยไดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผูแทนภาคสวนตางๆ ไดขอสรุปวิสัยทัศนของ

ประเทศไทยไววา “เราจะกาวไปสูการเปนสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือตรงอยูในวิถีชีวิตของ 

คนไทยในทุกภาคสวนของสังคม  สามารถตรวจสอบได ประชาชนมีความเขมแข็ง มีจิตสํานึก คานิยมท่ีมี

มาตรฐานความซื่อตรงสูง ใหเปนท่ียอมรับท้ังในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก" 

ท้ังนี้ แผนความซื่อตรงดังกลาวประกอบไปดวยยุทธศาสตร 9 ประการ  ซึ่งโดยสรุปแลว คือ 

การเพิ่มคุณภาพและศักยภาพใหแกบุคคล  องคกร และสถาบันทุกภาคสวน โดยคณะผูวิจัยไดมี

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาลโดยภาพรวมวา ตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางความซ่ือตรงให

เปนวาระแหงชาติ  พรอมท้ังจัดสรรงบประมาณในการขับเคล่ือน และกําหนดเปนแนวนโยบายเพ่ือนําไปสู

การปฏิบัติใหเปนผลโดยเร็ว รวมถึงการมอบหมายใหผูตรวจการแผนดินเปนเจาภาพหลักในการ

ดําเนินการพัฒนาแผนความซ่ือตรงแหงชาติ และติดตามการปฏิบัติการ ซึ่งเปนการดําเนินการรวมกันกับ

องคกรท่ีมีภารกิจดานนี้อยูแลว 

 

แกไขลาสุด ใน วันจนัทรท่ี 21 กุมภาพันธ 2011 เวลา 22:55 น. 

ขอมูลนี้นําเสนอบนเว็ปไซตศนูยขอมูลขาวสารปฏิรูปประเทศไทย  โดยสํานักขาวสถาบันอิศรา 

http://www.thaireform.in.th/news-conscious/item/5197.html 
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สถาบันพระปกเกลาสัมมนาระดมความคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรง

ในสังคมไทย 

สถาบันพระปกเกลาสัมมนาระดมความคิดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย

สํานักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกลา  ไดดําเนินโครงการการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซื่อตรง 

ในสังคมไทย  ตลอดจนใชเปนแนวทางในการเสริมสรางความซื่อตรง เพ่ือใหประเทศไทยเกิดวัฒนธรรม

แหงความซื่อตรง โดยไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิง คุณธรรม

(ศูนยคุณธรรม) และกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเร่ืองการทุจริตและเสริมสรางธรรมาภิบาล(วุฒิสภา)

โดยมี ดร.ถวิลวดี บุรีกุล หัวหนาโครงการ และนักวิจัย รวมสัมมนาดวย  ณ หองโบตั๋น  โรงแรมชัยนาท

ธานี  อ.เมือง  จ.ชัยนาท  เม่ือวันท่ี 30 พ.ย.2553 

Catagory : ภมิูภาค 

Tags : ธนพนธ แสงทอง 

ขอมูลนี้นําเสนอบนเว็ปไซต http://76.nationchannel.com/playvideo.php?id=124064 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ภาพขาว: "ยุทธศาสตรซ่ือตรง" โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

ที่มา โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนช่ัน

วันท่ี 30 ธันวาคม 2553 

10:21 น.

 

 รศ.วุฒิสาร  ตันไชย  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา  เปนประธานเปดการสัมมนาระดม

ความคิดเห็น เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรความซื่อตรงแหงชาติ จัดโดย สถาบันพระปกเลา รวมกับ ศูนย

สงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม และอนุกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสรางธรรมาภิบาล

และตรวจสอบการทุจริตในรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนถองถ่ิน (วุฒิสภา) โดยมี ศ.ดร. ศรีราชา 

เจริญพานิช ผูตรวจการแผนดิน, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา  สถาบัน

พระปกเกลา  และคณะแขกผูมีเกียรติเขารวมสัมมนา ท่ีหองวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน   

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร. 02-575-5599 ตอ 1121, 1125 ฝายส่ือสารการตลาด โรงแรม

มิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 

ขาวช้ินนี้เผยแพรโดย ไทยพอีาร ดอทเน็ต    นําเสนอบนเว็ปไซต

http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid

=6A80F7F7AE1B91BC9EF417FF9E20995B&query=yrbSutG5vsPQu6HgocXp0g==

http://www.ryt9.com/s/prg/1059011

http://www.siamx.com/2011/10f2b0f1cdbe6cf7f93be0210a6354da/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E

0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A720%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%

A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%

B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%20%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%

A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%

B8%A5%20%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%20%E0%B8%84%E0%B

8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.php
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

ภาคผนวก ง.1 
 

                                                              
แบบสํารวจ 

โครงการศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย 

จัดทําโดย   สํานักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกลา 

 

คําช้ีแจง 

แบบสํารวจนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจเบื้องตนเก่ียวกับความซื่อตรงในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือจัดทําตัวช้ีวัด  รางกลยุทธ และแผนยุทธศาสตรความซื่อตรง และเพ่ือนําขอมูลท่ีไดรับมาปรับใชเปน

แนวทางในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และสรางวัฒนธรรมความซ่ือตรงใหเกิดข้ึนในสังคมไทย  

ซึ่งการศึกษานี้ดําเนินการโดยสถาบันพระปกเกลา ดวยการสนับสนุนของศูนยสงเสริมและพัฒนาพลัง

แผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสรางธรรมาภิบาล

และตรวจสอบการทุจริตในรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (วุฒิสภา)  

ความคิดเห็นของทานเปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังนี้มาก และความคิดเห็นสวนตัวจะถูกเก็บ

เปนความลับไมมีการอางอิงช่ือในการใหขอมูลแตอยางใด 

คณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

    ขอแสดงความนับถือ 

             ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 

   ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 

             สถาบันพระปกเกลา ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย 

 

 สํานักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกลา 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบ ี ช้ัน 5  (โซนทิศใต) 

เลขท่ี 120  หมู 3  ถนนแจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ  10210 

โทรศัพท 0-2141-9604, 9607  โทรสาร 0-2143-8177 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย      หญิง 

2. อายุ ........................ ป 

3. การศึกษา  ไมไดเรียน  ประถมศึกษา  

  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.  

  อนุปริญญา/ ปวส.  ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท  ปริญญาเอก   

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ..................................................................)  

4. อาชีพหรือหนวยงานที่สังกัด 

   เยาวชน   ผูนําชุมชน 

   ส่ือมวลชน   ขาราชการ  

 

  นักธุรกิจ   นักการเมือง 

  ผูบริหาร/สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ..................................................................) 

5. ภูมิลําเนา   กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ) 

 ภาคเหนือ : จงัหวัด ........................................... 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัด ...................................  

 ภาคกลาง :  จงัหวัด ........................................... 

 ภาคใต    :  จงัหวัด ........................................... 

6. เขตที่อยู   ในเขต อบต. 

 ในเขตเทศบาลตําบล ........................................... 

 ในเขตเทศบาลเมือง  ............................................ 
 ในเขตเทศบาลนคร   ........................................... 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ..................................................................) 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

สวนที่ 2  ทานคิดวาทานมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

 

 

 

 

คุณสมบัติ ระดับคะแนน คาคะแนน 

2.1 ซ่ือสัตย  สุจริต 

                                                                                                        

 

 

2.2 มีคุณธรรม  

จริยธรรม 

  

2.3  ไมคดโกง 

  

2.4  ปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

  

2.5  มีวินัย 

  

2.6  รูจักบทบาท 

และหนาท่ีของตนเอง 

  

2.7  ตรงไปตรงมา 

ท้ังตอหนาและลับหลัง 

  

2.8  มีความรับผิดชอบ 

  

2.9  มีความโปรงใส 

และตรวจสอบได 

  

2.10  ตรงตอเวลา 

  

 

ไมมีเลย มีมากท่ีสุด 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10  
ไมมีเลย มีมากท่ีสุด 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10  

ไมมีเลย มีมากท่ีสุด 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10  

ไมมีเลย มีมากท่ีสุด 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10  

ไมมีเลย มีมากท่ีสุด 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10  

ไมมีเลย มีมากท่ีสุด 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10  

ไมมีเลย มีมากท่ีสุด 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10  

ไมมีเลย มีมากท่ีสุด 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10  

ไมมีเลย มีมากท่ีสุด 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10  

ไมมีเลย มีมากท่ีสุด 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10  
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

 

 

2.11  มีความยุติธรรม 

  

2.12  จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

  

 

ไมมีเลย มีมากท่ีสุด 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10  

ไมมีเลย มีมากท่ีสุด 

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10  

สวนท่ี 3  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความซื่อตรงในสังคมไทย 

3.1  ทานคิดวาปญหาที่เกี่ยวของกับความซ่ือตรงในสังคมไทย  มีอะไรบาง 

1) ................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

2) ................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

3) ................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

3.2  ทานคิดวาเราจะสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย  ไดอยางไร  

1) ................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

2) ................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

3) ................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  
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เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  ขอเสนอแนะอื่นๆ 

1) ................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

2) ................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

3) ................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

 

สถาบันพระปกเกลาขอขอบพระคุณในความรวมมือของทาน 
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ภาคผนวก ง.2 
 

แบบสํารวจความซ่ือตรงของตนเอง 

 

ทานคิดวาทานมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

 

คุณสมบัติ วงกลมระดับคะแนนที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด สรุปคะแนน 

1. มีความซื่อสัตย  สุจริต  

(มีความจริงใจ  ไมหลอกลวง) 

  

2. มีปทัสถาน  

(มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเปน 

แบบแผนสําหรับยึดถือปฏิบตัิในสังคม) 

  

3. ไมคดโกง 
  

4. ปฏิบัตติามกฎหมาย 
  

5. มีวินัย (ยึดม่ันในกฎระเบยีบ 

ขอบังคับ หรือแนวปฏิบตัิ) 

  

6. มีความรับผิดชอบ   

(ยอมรับผลทั้งบวกและลบ) 

  

7. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง  

(ส่ิงท่ีตองทําตามหนาท่ีท่ีกําหนด) 

  

8. ตรงไปตรงมาท้ังตอหนาและลับหลัง 
  

9. มีความวิริยะอุตสาหะ   

(มีความขยันหม่ันเพียร) 

  

10. มีความอดทน อดกล้ัน 
  

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

มีมากที่สุด ไมมีเลย 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
มีมากที่สุด ไมมีเลย 
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คุณสมบัติ วงกลมระดับคะแนนที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด สรุปคะแนน 

11. มีวาจาสัตย  รักษาคําพูด 
  

12. ไมโกหก 
  

13. โปรงใส ตรวจสอบได 
  

14. ตรงตอเวลา 
  

15. มีความยุติธรรม (ไมเอนเอียง

เขาขาง ชอบดวยเหตุผล เท่ียงธรรม) 

  

16. ทํางานใหสําเร็จ 
  

17. เปนท่ีนาเช่ือถือและศรัทธาจาก 

คนท่ัวไป (ไดรับความไววางใจ เล่ือมใส

และไดรับการยอมรับจากบคุคลท่ัวไป) 

  

18. แนะแนวทางที่ถูกท่ีควรแกผูอ่ืน 

      โดยเฉพาะผูใตบังคบับญัชา 

  

19. หามมิใหผูอ่ืนกระทําผดิ 
  

20. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 

เสนอ :  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 

 

การแปลผล 

นอยกวา 100 คะแนน ทานตองปรับปรุงตัวอยางมาก เพราะทานเปนคนท่ีไมนาไววางใจ 

101-120 คะแนน ทานคอนขางมีความซื่อตรง แตก็ยังไมซื่อตรงตลอดเวลา 

บางคร้ังก็ไมซื่อตรง แตยงัปรับปรุงได ซึ่งทานก็เปนสามัญชน 

คนธรรมดา ยอมมีดีบาง ไมดีบางปนกันไป 

121-150 คะแนน ทานเปนคนท่ีไวใจได มคีวามซื่อตรงคอนขางมาก แมบางคร้ัง 

อาจบูดเบ้ียวบาง แตจิตใจทานทราบดีอยูวาที่ทําน้ันไมซื่อตรง  

ซึ่งอาจเปนเพราะปจจัยแวดลอม หรือไขวเขวไปนิดหนอย  

แตทานก็เหมาะกับการเปนสมาชิกขององคกรตางๆ เพราะ 

อยางนอยกม็ีคุณสมบัติเร่ืองความซื่อตรงอยูมาก 

151-180 คะแนน ทานเปนคนนาสรรเสริญ เพราะทานมีความซื่อตรงในทุกๆ ที ่

ทุกเวลา  เหมาะกับการทํางานในองคกร และทํางานวิชาชีพ 

ก็ไดดอีีกดวย  ที่สําคัญทานคอนขาง “ตรงไปตรงมา” ทีเดียว  

ถึงแมบางคร้ังจะมีเร่ืองทีจ่ําเปนทําใหไมซื่อตรง แตทานก็รูตัว 

อยูเสมอ 

มากกวา 180 คะแนน ทานเปนคนซ่ือตรงสุดยอด เหมาะกบัการทํางานสาขาวิชาชีพ 

เพราะมีความซื่อตรงอยางมาก เหมาะกับการเปนหัวหนางาน  

และทํางานในสาขาวิชาชีพไดดทีี่สุด เปนคนสมบูรณแบบ  

หากเปนตุลาการทานจะเทียบไดกับ “เปาบุนจ้ิน” 

หมายเหต ุ   โดยปกตกิารประเมินตนเองมักมอีคติ  ผูประเมินมักใหคะแนนตนเองสูงกวา

ความเปนจริง  แตอยางไรก็ดี การประเมินน้ีจะทําใหผูตอบแบบสํารวจเขาใจและตระหนัก

เร่ืองความซื่อตรง  รูวาตนเองมีความบกพรองในเร่ืองใด  เปนการทบทวนพฤติกรรมของ

ตนเองในที่สุด 

 

 




	1)  ใบรองปก.pdf
	2)  ส่วนนำ.pdf
	3)  บทที่ 1 - บทนำ.pdf
	4)  บทที่ 2 - ทบทวนวรรณกรรม.pdf
	5)  บทที่ 3 - ระเบียบวิธีวิจัย.pdf
	6)  บทที่ 4 - ผลการศึกษา.pdf
	7)  บทที่ 5 - ตัวชี้วัดความซื่อตรง.pdf
	8)  บทที่ 6 - แผนความซื่อตรงแห่งชาติ.pdf
	9)  บทที่ 7 - อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ.pdf
	10)  เอกสารอ้างอิง.pdf
	11)  ปก - ภาคผนวก.pdf
	12)  ภาคผนวก ก.1 - สรุปข้อมูลเวทีกรุงเทพมหานคร.pdf
	13)  ภาคผนวก ก.2 - สรุปข้อมูลเวทีภาคเหนือ.pdf
	14)  ภาคผนวก ก.3 - สรุปข้อมูลเวทีภาคใต้.pdf
	15)  ภาคผนวก ก.4 - สรุปข้อมูลเวทีภาคอีสาน.pdf
	16)  ภาคผนวก ก.5 - สรุปข้อมูลเวทีภาคกลาง.pdf
	17)  ภาคผนวก ก.6 - รายชื่อร่วมจัดทำแผนความซื่อตรง.pdf
	18)  ภาคผนวก ก.7 - รายชื่อผู้เข้าร่วมแถลงผลซื่อตรง.pdf
	19)  ภาคผนวก ข. - ตารางเปรียบเทียบ.pdf
	20)  ภาคผนวก ค. - ข่าวโครงการ.pdf
	21)  ภาคผนวก ง.1 - แบบสำรวจเรื่องความซื่อตรง.pdf
	22)  ภาคผนวก ง.2 - แบบสำรวจตนเอง.pdf

