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โครงการจัดทาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมจริยธรรมขององค์กรภาครัฐไทย

1. ความสาคัญของปั ญหาและที่มาของโครงการ
เนื่องจากประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก ที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ ในทั่วทุก
ภูมิภาคของโลก ทั้งด้านการค้า การลงทุน การทูต การศึกษา การบิน เทคโนโลยี การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการพัฒนามนุษย์และสังคมในทุกด้าน ซึ่งในการติดต่อสัมพันธ์กันดังกล่าวนี้ มีทั้งบริบทของการแข่งขัน และ
การสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังจาเป็นต้องทาตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ต่าง ๆ ขององค์กรต่าง ๆ ในระดับโลกที่มีอยู่จานวนมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์การการค้าโลก องค์การ
สหประชาชาติด้านต่าง ๆ องค์การอนามัยโลก องค์การทรัพย์สิ นทางปัญญาโลก (World Intellectual
Property Organization – WIPO) และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ อีกมากมายในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and
Development – OECD) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือของประเทศที่มีการพัฒนาในระดับที่ก้าวหน้าประมาณ
30 กว่าประเทศในโลก ซึ่งมีประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์อยู่ในกลุ่มประเทศเหล่านี้ด้วย ซึ่งประเทศไทยก็
ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือนี้ เพราะหมายถึง โอกาสต่าง ๆ ในการพัฒนาที่จะเพิ่มมาก
ขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของคนและสังคมไทยให้มีความเป็นธรรม มีอารยธรรม มี
ความเท่าเทียมในด้านความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น และมีความก้าวหน้าในทุกด้าน ซึ่งหมายถึงด้วยว่า
มาตรฐานความเป็นอยู่ของสังคมไทยโดยรวมก็จะดีขึ้นในทุกด้านด้วยเช่นกัน
แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือที่มีอิทธิพลสูง
ยิ่งต่อโลกองค์กรนี้ได้ เนื่องจากติดปัญหา อุปสรรคและเงื่อนไขต่าง ๆ ภายในประเทศอีกมาก ที่ทาให้ยังไม่ได้รับ
การยอมรับ เนื่องจากยังอยู่ในสภาพที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กร OECD กาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านความโปร่งใส การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการขาดธรรมาภิบาลในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ การยึ ด หลั ก นิ ติ ธ รรม ความรั บ ผิ ด ชอบและการตรวจสอบได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคาพยพทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาพลักษณ์และบทบาทการทางาน
ขององค์ กรภาครั ฐ ไทย ที่เป็ น ระบบและกลไกที่ส าคัญที่สุ ดของประเทศ แต่กลั บสะท้อนให้ เห็ นว่า ยังขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาและการควบคุมช่องโหว่ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบการทางานอีกหลายด้าน
จึงทาให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลทาให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยยิ่งตกต่าลง
ดังนั้น จึงนามาสู่คาถามว่า จะทาอย่างไรจึงจะช่วยทาให้ประเทศไทยก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
เหล่านี้ไปได้ และได้รับการยอมรับในเวทีและชุมชนนานาชาติ ทาอย่างไรองค์กรภาครัฐไทย โดยเฉพาะกระทรวง
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ จ านวนมาก จึ งจะสามารถยกระดับการทางานให้ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ ส ามารถบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขจัดอุปสรรคที่สาคัญที่สุดออกไป ซึ่งก็คือ การ
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ขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ได้นั้น จะสามารถทาได้อย่างไร? และคาถามที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ
ประเทศไทยมี ร ะบบและกลไกต่ า ง ๆ ในการควบคุ ม และตรวจสอบจ านวนไม่ น้ อ ย ดั ง เช่ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริตแห่งชาติ (ปปช.) สานักงานคณะกรรมการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมอีกจานวนมากเช่นกัน แต่ทาไมการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรภาครัฐและในสังคมไทยจึงยังคงสูงอยู่
ซึ่งสะท้อนได้อย่างชัดเจนจากผลการประเมินขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ ในปี 2557 ประเทศไทย
ได้คะแนนเพียง 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 และอยู่ในอันดับที่ 85 จาก 175 ประเทศทั่วโลก และอยู่ใน
อันดับที่ 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ดังนั้น จึงควรตั้งคาถามต่อไปด้วยว่า เกิดอะไรขึ้นกับระบบและกลไกต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ ระบบและ
กลไกต่าง ๆ เหล่านี้มีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือเป็นเพราะเรายังแก้ไขปัญหาได้ไม่ถูกจุด และมีความเป็นไปได้
หรือไม่ ที่จะมีการแก้ไขที่รากเหง้าของปัญหา ซึ่งก็คือ การกลับไปพิจ ารณาที่เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม หรือ
อาจมีความจาเป็นในการประเมินภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรภาครัฐอย่างสม่าเสมอหรือไม่
สิ่งนี้จะสามารถเป็นทางเลือกหนึ่งในการทางานเพื่อยกระดับจิตสานึกของบุคลากรภาครัฐให้สูงขึ้นได้
หรือไม่ จึงเป็นที่มาของการจัดทาโครงการนี้ขึ้น ซึ่งอาจจะสามารถเป็นแนวทางในการทางานร่วมกันระหว่าง
องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อช่วยกันทาให้สังคมไทยก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคที่สาคัญยิ่งนี้ไปได้ โดยมีศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่อิสระ มีความเป็นกลาง ที่พร้อมจะเข้ามาแสดงบทบาทหรือทาหน้าที่ ในการ
สะท้อนข้อมูลและมุมมองต่างๆ ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในระบบการทางานเพื่อร่วมกัน
ผลักดันทิศทางการทางานให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความจริงของโลกในยุคปัจจุบันมากขึ้น
เพื่อนาไปสู่การร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในหลาย ๆ ระดับและหลายมิติ ทั้งในเชิง
หลักการ เชิงกระบวนการ เชิงกรอบเนื้อหา และเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมศักยภาพด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ดังนั้น ผลจากการดาเนินงานในครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลที่สาคัญ ที่สามารถนามาใช้ในการจัดทาข้อเสนอ
กรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาหรือจัดทาดัชนีภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐที่
ไม่ซ้าซ้อนกับระบบการประเมินต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่อช่วยอุดช่องว่างต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบปัจจุบัน
บนฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและประชาชน โดยมี ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้หรือกัลยาณมิตร ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใน
การปูแนวทางการทางานร่วมกันในระยะยาว เพื่อร่วมกันขจัดปัญหาอุปสรรคสาคัญของประเทศไทยให้ได้ ทั้งนี้
เพื่อทาให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้อย่างสง่าสมภาคภูมิ และมีการพัฒนาที่ก้าวหน้ามากขึ้นในทุก
มิติได้ต่อไปในอนาคตอันใกล้
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านการปฏิบัติงานหรือคุณธรรม/จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐไทยในสายตาชาวไทยและชาวโลก
2.2 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และนาเสนอแนวคิด/กรอบคิด และกระบวนการในการจัดทา
ดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ
2.3 เพื่อจัดทากรอบแนวคิดและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐในประเทศไทย
3. วิธีการในการศึกษาและการดาเนินงาน
ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) พร้อมทั้งการศึกษา
ข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางขององค์กรภาครัฐที่ยินดีให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โดยสามารถเก็บข้อมูลจากองค์กรภาครัฐทั้งในระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตได้ทั้งหมดจานวน 22 หน่วยงาน
4. กรอบแนวคิ ดในการพั ฒ นาดั ช นี ภ าพลั ก ษณ์ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าล ของ
องค์กรภาครัฐในประเทศไทย
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์และการสร้างภาพลักษณ์
จากแนวคิดของ Paul Temporal (2015) ได้ให้ความหมายคาว่า “ภาพลักษณ์” คือ การผสมผสาน
สาระสาคัญต่างๆ ทั้งที่จับต้องได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ การบริการ การสื่อสาร เป็นต้น และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น
ความรู้ สึ ก การรั บ รู้ อารมณ์ เข้าด้ว ยกัน อย่างสลับซับซ้อน และจากการศึกษาพบว่า ภาพลั กษณ์ที่ประสบ
ความสาเร็จมักจะมีลักษณะของการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้บริการ และจะสะท้อนมาจากประสบการณ์
ของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรนั้น ๆ ดังนั้น ภาพลักษณ์จึงมีความสัมพันธ์อย่างมากกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและประชาชนที่ใช้บริการ ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการภาพลักษณ์ในภาคสาธารณะ จึงควรมุ่งเน้นไปที่
ระดับความพึงพอใจสูงสุดของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของระบบการบริการภาครัฐ
สาหรับขั้นตอนในการจัดทาภาพลักษณ์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนสาคัญ คือ
ขั้นตอนที่1 การกาหนดวิสัยทัศน์ของภาพลักษณ์ซึ่งเป็นการวางแผนในระยะยาวขององค์กร และเป็น
ความปรารถนาสูงสุดที่ต้องการเห็นองค์กรเป็นไปในทิศทางใด (Aspiration)
ขั้นตอนที่2 การสร้างคุณค่าและบุคลิกของภาพลักษณ์ (Brand Values and Personality)
ประเด็นสาคัญของการสร้างคุณค่า คือ จะทาอย่างไรให้องค์กรมีบารมี มีคนกล่าวถึง และมีคนทาตาม
ขั้น ตอนที่ 3
Positioning)

การจั ดวางหรือ กาหนดสถานภาพให้ กับ ภาพลั ก ษณ์ ที่ส ร้างขึ้น

(Brand

4

บทสรุปผูบ้ ริหาร

ในทั้งสามขั้นตอนนี้มีจุดเน้นที่สาคัญ และในทางปฏิบัติจริง องค์กรต่าง ๆ ที่สนใจหรือต้องการ
ได้รั บ การยอมรั บจากผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทั้งหมดขององค์กร ก็จะต้องเข้าร่ว มกระบวนการในการออกแบบ
ภาพลักษณ์องค์กรตามสามขั้นตอนนี้ด้วยความมุ่งมั่น และควรมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษาหรือเป็น
วิทยากรกระบวนการตลอดระยะเวลาของการออกแบบภาพลักษณ์ร่วมกันด้วย
หากการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรภาครัฐประสบความสาเร็จ ก็จะนาไปสู่ประโยชน์ที่สาคัญ
หลายประการที่จ ะเกิ ดขึ้ น เช่น เพิ่ ม เสถี ย รภาพให้ กับ สกุ ล เงิ น ของประเทศ เพิ่ ม ความน่ าเชื่ อ ถื อในระดั บ
นานาชาติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน เพิ่มพลังทางการเมืองในเวทีนานาชาติ ส่งเสริมการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์ส่งออกและการท่องเที่ยว และสามารถพลิกการจัดอันดับภาพลักษณ์ คอร์รัปชั่นระหว่างประเทศต่างๆ
ให้อยู่ในภาพลักษณ์เชิงบวกได้อีกด้วย แต่จะต้องเป็นการทาจริง ๆ ไม่ใช่แค่การสร้างภาพ เหมือนดังที่หลายท่าน
เข้าใจว่า “ภาพลักษณ์” คือสิ่งหลอกลวง
4.2 องค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ที่พบว่ามีความสาคัญมากมีอยู่ 3 ประเด็นใหญ่ คือ 1) การตัดสินใจบนฐานของคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารหรือผู้นาองค์กรมีความสาคัญมากต่อทิศทางขององค์กร ประเด็นนี้พบทั้งในแคนาดา อเมริกา และ
มาเลเซีย 2) ทฤษฎีพัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต้องดาเนินการตั้งแต่
วัยเด็กหรือไม่เกินอายุ 10 ปี ถ้าดาเนินการหลังจากนั้น ถือว่าสายไป และ 3) ทฤษฎีจริยศาสตร์สากล 2 สายที่
มองเรื่องคุณธรรมจริยธรรมต่างกัน สายที่หนึ่ง : กลุ่มหน้าที่นิยม เน้นที่การกระทาตามหน้าที่ การพูดความจริง
การทาความดีโดยไม่ต้องคานึงถึ งว่าผลจะเป็นอย่างไร ขณะที่สายที่สอง คือ กลุ่มประโยชน์นิยม เน้นที่ผลของ
การกระทาว่าเป็นประโยชน์หรือไม่ ต่อใคร และถ้าเป็นประโยชน์ แต่อาจขัดกับหลักคุณธรรม จริยธรรมขั้น
พื้นฐานบางประการ เช่น การพูดความจริง อาจทาให้ลูก เพื่อน พ่อแม่เสียใจ ก็ไม่ควรพูด หรือหมอถ้าพู ดความ
จริงว่าคนไข้เป็นโรคอะไร และกาลังจะตาย อาจทาให้คนไข้หมดกาลังใจ การพูดความจริงแบบนี้ ไม่มีประโยชน์
จึงไม่ควรพูด เป็นต้น
4.3 องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ
องค์กรภาครัฐในประเทศไทย
“ดัชนี”และ “ตัวชี้วัด” สองคานี้ มีความหมายไม่แตกต่างกันมากนัก โดยทั่วไป หมายถึง หน่วยวัด
ความสาเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกกาหนดขึ้นโดยการใช้มาตรวัดต่างกันไปตามบริบท มักจะเป็นการวัดในเชิง
ปริมาณ เพื่อใช้ในการกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน (อนุชาติ พวงสาลี และ อรทัย อาจอ่า,
2539, 2541) ทั้งนี้ แต่ละองค์กรจะใช้ดัชนีชี้วัดใดจะต้องมีการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานตนเอง ตั้งแต่
โครงสร้างองค์กร กระบวนการทางาน ในแต่ละภารกิจจะมีตัวชี้วัดกากับ มีการระบุเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการ
ประเมินอะไร และจะประเมินได้อย่างไร
ตัวอย่างการจัดทาดัชนีในระดับนานาชาติ ด้านการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส ได้แก่
4.3.1 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Indicators-WGI) มีกระบวนการ
จัดทาตัวชี้วัด 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กาหนดแหล่งข้อมูลในแต่ละมิติที่จะทาการวัด 2) กาหนดค่าของข้อมูลจากแต่
ละแหล่งข้อมูลให้เป็นหน่วยเดียวกัน 3) ถ่วงน้าหนักด้วยวิธีการทางสถิติ
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4.3.2 ตัวชี้วัดการดาเนินงานขององค์กรภาครัฐ โดยสถาบันการพัฒนาระหว่างประเทศ (Overseas
Development Institute: ODI) จัดทาการสารวจ World Governance Survey (WGS) ประกอบด้วย
กระบวนการในการจัดทาตัวชี้วัด ดังนี้ 1) จัดทาคาถามสาหรับการสารวจธรรมาภิบาลเพื่อให้ได้ตัวชี้วัด 5 ตัว คือ
บทบาทหรืออิทธิพลในการจัดทาแผนของข้าราชการ (Influence) ระบบการคัดเลือกบุคลากรบนฐานของ
ความสามารถ (Meritocracy) สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) และ
การเข้าถึงบริการที่เท่าเทียม (Equal Access) 2) จัดทาการวัดประสิทธิผลหรือความสาเร็จขององค์กร
(Effectiveness) และ 3) ใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ค่าดัชนี โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่
การวิเคราะห์ถดถอย (Regression) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) การใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(Coefficient) และค่าเฉลี่ย (Mean)
4.3.3 ดัชนีการรับรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI) จัดทา
โดยองค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ (TI) โดยจะจัดทาดัชนีประเภทองค์ประกอบ (Composite Index) ใช้
ข้อมูลทุติยภูมิหลายแหล่งมาวิเคราะห์อย่างละเอียด ปรับคะแนนให้เป็น 100 คะแนน เพื่อให้ได้ค่าที่สอดคล้อง
กับค่ามาตรฐานขององค์กร
4.3.4 ดัชนีชี้วัดการรับรู้ด้านความซื่อตรงของมาเลเซีย (National Integrity Perceptions
Index of Malaysia) จัดทาโดยสถาบันพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติของมาเลเซีย มีกระบวนการพัฒนาดัชนี
ดังนี้ 1) สร้างเครื่องมือสาหรับวัดตัวชี้วัด 2) ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และ 3) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จาก
ผู้แทนครัวเรือนและกลุ่มข้าราชการ
4.3.5 ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กาหนดให้มี 5 มิติของการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ งใสฯ ได้แก่ ความโปร่ งใส (Transparency) ความรับผิ ด ชอบ (Accountability) การคอร์ รัปชั่ น
(Corruption) วัฒนธรรมความซื่อตรง (Integrity Culture) และคุณธรรม/ความซื่อตรงในการทางาน (Work
Integrity) ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินทั้ง 5 มิติ ได้แก่ 1) แบบประเมินความคิดเห็นจากหน่วยงาน
2) แบบประเมินความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ 3)
แบบประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
4.3.6. ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย (Corruption Situation Index: CSI) จัดทาโดย
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทาการสารวจในประเด็นต่อไปนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ประเด็นที่สอง ทัศนคติและจิตสานึกของคนในสังคม
ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และประเด็นที่สาม คือ ประสิทธิภาพต่อการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต คอร์รัปชั่น
ดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2554
4.4 ปัจจัยเชิงบวกที่สามารถนามาพัฒนาเป็นตัวชี้วัดดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ขององค์กรภาครัฐในประเทศไทย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้แทนองค์กรภาครัฐ พบว่า ปัจจัยสาคัญที่
เป็นองค์ประกอบร่วมในการพัฒนาภาพลักษณ์คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
4.4.1 ผู้น าหรื อคุณ ภาพการน าขององค์กร ที่มีจุดยื นแน่ว แน่เพื่อ องค์กร เพื่อ ส่ ว นรวม เพื่ อ
ผลประโยชน์ของประเทศ ผู้นาหรือการนาแบบนี้ จะทาให้เส้นทางหรือทิศทางการทางานขององค์กรมีความ
ชัดเจน มีความโปร่งใส มีการสร้างพลังเชิงบวกในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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บทสรุปผูบ้ ริหาร

4.4.2 การประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของผู้บริหารระดับสูงว่าไม่เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ที่
ไม่โปร่งใส เช่น การจัดกิจกรรมระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่ชี้ให้เห็นว่ามีการเอื้อผลประโยชน์
4.4.3 จิตสานึกของบุคลากร ที่ต้องการทางานเพื่อให้ประเทศชาติบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจที่กาหนดไว้
4.4.4 การยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสาคัญมาก เป็นคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานในการ
ประกอบวิชาชีพ และให้ความสาคัญต่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
4.4.5 การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร องค์กรที่มีช่องทางต่าง ๆ ในการสื่อสารข้อมูลอย่างเป็น
ระบบและทั่วถึง เช่น การประชุมรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชุมย่อย ประชุมตามกลุ่มงาน ประชุมใหญ่ การใช้ไลน์
กลุ่มระดับต่าง ๆ ฯลฯ ทาให้มีความเป็นเอกภาพสูงกว่าองค์กรที่ไม่มีความโดดเด่น หรือไม่ค่อยให้ความสาคัญใน
ด้านนี้
4.4.6 การสอนงานในองค์ก ร (Coaching) พร้อมกับการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้ง
หลักการในการทางานขององค์กรให้กับคนรุ่นใหม่มีความสาคัญมาก
4.4.7 การให้ความสาคัญกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ การยอมรับความคิดเห็น
มุมมองของคนรุ่นใหม่ จะเป็นกาลังสาคัญต่อไปในอนาคต สร้างความผูกพันองค์กรให้กับคนรุ่นใหม่
4.4.8 การให้ความสาคัญกับข้อมูลที่เป็นจริง พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บ บันทึก และตรวจสอบ
การใช้ข้อมูล เพื่อการปรับปรุงระบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
4.5 หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวชี้วัด
4.5.1 มีความเหมาะสมกับบริบทด้านลักษณะการทางานหรือภารกิจของแต่ละหน่วยงาน/
องค์กร
4.5.2 สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง หรือสามารถสะท้อนความเป็นจริงที่ต้องการวัดได้จริง ตรงกับ
สิ่งที่ต้องการบรรลุ
4.5.3 มีคุณภาพและความแม่นยาของตัวชี้วัด วัดได้จริงคือ ทดสอบได้ เปรียบเทียบได้ สะท้อน
การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้
4.5.4 มีข้อมูลสนับสนุนรายการตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด สิ่งนี้สาคัญมาก เพราะที่ผ่านมาแต่ละองค์กร
มีตัวชี้วัดจานวนมาก แต่ไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงสนับสนุน
4.5.5 พัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่เดิมได้ โดยไม่จาเป็นต้องรอการประเมินตัวชี้วัดจากองค์กรภายนอก
4.5.6 ตัวชี้วัดไม่จาเป็นต้องมีจานวนมาก แต่สามารถเลือกเฉพาะตัวชี้วัดที่ดี ที่สามารถสะท้อน
ความเป็นจริงหรือตรงกับภารกิจและบริบทของหน่วยงาน ดังนั้น ตัวชี้วัดที่เลือก ควรมีความโดดเด่น สามารถ
ตอบโจทย์ในเรื่องที่มีความสาคัญต่อหน่วยงานได้ตรง
4.5.7 การมีส่วนร่วมของผู้ถูกวัดหรือผู้ถูกประเมินมีความสาคัญ จึงควรใช้วิธีการแบบ Bottom
up มากกว่า Top down คือ ให้ผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการคิดค้นหรือพัฒนาตัวชี้วัดของหน่วยงานของตน
และการประเมินเชิงเสริมพลัง (Empowerment evaluation) มีความสาคัญมาก (อรทัย อาจอ่า, 2549, 2550)
4.5.8 ยึดเกณฑ์ในการพัฒนาดัชนี ตัวชี้วัดด้วยวิธีวิทยาที่ถูกต้อง/เชื่อถือได้ เรื่องวิธีวิทยา
(methodology) เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสาคัญมาก ปัญหาของตัวชี้วัด หรือการสร้างชุดดัชนีใด ๆ ขึ้นมา
ในบริบทของประเทศไทย มักจะไม่มีการอธิบายเรื่องวิธีวิทยาว่าทาอะไร (What) ทาอย่างไร (How) ทาไปทาไม
(Why) และทากับใคร (Whom) หรือต้องแสดงความเป็นเหตุเป็นผลของวิธีคิด วิธีทาให้ชัดเจน โปร่งใส สะท้อน
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หลักการ กระบวนการ วิธีการที่ใช้ในการกากับการพัฒนาตัวชี้วัด การใช้ตัวชี้วัด การใช้ข้อมูล/ฐานข้อมูล ได้
ข้อมูลมาจากไหน อย่างไร
5. ข้อเสนอในการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ

องค์กรภาครัฐในประเทศไทย
5.1 แต่ละองค์กรมีการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภายในองค์กรทั้งด้าน
บวกและด้านลบ และนามาใช้เป็นฐานในการพัฒนาดัชนีของแต่ละองค์กร
5.2 กรอบการประเมินที่เสนอแนะไว้ ประกอบไปด้วย 5 มิติสาคัญ คือ 1) มิติการตัดสินใจของผู้บริหาร/
ผู้นาองค์กรบนฐานคุณธรรมจริยธรรม (decision making based on morality and ethics) 2) มิติคุณภาพ
การนาองค์กร (leadership) 3) มิติการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 4)มิติระบบการสื่อสารใน
องค์กรที่ผนวกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และ 5) มิติการควบคุมพื้นที่/โซนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น สิ่งเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร แต่ควรมีหลักการที่ถูกต้องในการ
ตัดมิติใดออก หรือนามิติใดเข้ามา
5.3 อภิปรายความสาคัญของแต่ละมิติในทีมงานที่ทาการพัฒนาดัชนี ถ้าพบว่า แต่ละมิติมีความสาคัญไม่
เท่ากัน ก็ควรให้ค่าน้าหนักที่แตกต่างกัน
5.4 การเลือกตัวชี้วัดในการประเมินแต่ละมิติตามข้อ 5.2 ควรดาเนินการด้วยความระมัดระวัง เลือก
เฉพาะตัวที่มีข้อมูลหรือสามารถจัดหาข้อมูลมารองรับได้จริง
5.5 มีข้อเสนอรายการตัวชี้วัดในการประเมินแต่ละมิติ ให้เลือกหลายตัวในรายงานเล่มนี้ในบทสุดท้าย
เพื่อเป็นวัตถุดิบในการตั้งต้นการพูดคุยซึ่งกันและกันสาหรับทีมงานที่อาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
พัฒนาดัชนีหรือตัวชี้วัด
5.6 ถ้าเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการดาเนินการในการประเมินองค์กรภาครัฐด้านภาพลักษณ์คุณธรรม
จริยธรรม และจาเป็นต้องจัดทาดัชนีในการประเมินจริง ๆ ก็จะต้องจัดวางระบบอย่างดีรองรับในทุกองค์กร ควร
เน้นการทางานกับองค์กรนาร่องที่มีความพร้อม หรือเต็มใจในการดาเนินงาน และติดตามผลว่าเป็นอย่างไร
ไม่ใช่ทาแบบปูพรม หรือเป็นการสั่งการ แต่ไม่ได้ผล เพราะถ้าในใจจริงไม่มีใครต้องการทาจริง ๆ ก็ไม่มีประโยชน์
เพราะคนรู้สึกว่าเป็นการสร้างปัญหาเพิ่ม และในที่สุดก็ต้องล้มเลิกไปโดยปริยาย ซึ่งเป็นการสูญเสียทรัพยากร
ของประเทศ ที่ไม่แตกต่างจากการทุจริตคอร์รัปชั่นมากเท่าใดนัก
6. ข้อเสนออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.1 ในระดับหน่วยงาน/องค์กร ใช้คณะกรรมการจริยธรรมที่มีอยู่เป็นกลไกขับเคลื่อนในการประเมิน
และการสร้างเสริมพลังเชิงบวกด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยมีคนภายในเป็นแกนขับเคลื่อนหลักทุกระดับ เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการทางาน ไม่จาเป็นต้องประเมินด้วยตัวชี้วัดเสมอไป โดยสามารถดาเนินการควบคู่กับข้อเสนอ
ในข้อ 6.2
6.2 ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้หรือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของแต่ละวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
พร้อมมีการวิจัยติดตามผลการใช้ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกกระทรวง มีวิชาชีพหลัก ที่มี
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จรรยาบรรณวิช าชีพกากับอยู่อีกชั้น หนึ่งแล้ ว แต่ที่ผ่านมาไม่ค่ อยมีการวิจัยหรือการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ
รองรับ
6.3 ควรปรับการการประเมินติดตามผลตัวชี้วัดทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากลักษณะความสัมพันธ์แบบ
บนลงสู่ล่าง ให้เป็น ลักษณะของการทางานร่ว มกันแบบร่ว มมือ มีการสนับสนุน การส่งเสริม การเรียนรู้
การพัฒ นาหรื อเสริ มศักยภาพซึ่งกัน และกัน โดยไม่มองว่าใครเหนือกว่าใคร และควรเพิ่มมิติด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการประเมินต่าง ๆ ทั้งการประเมินตนเอง การประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินภายนอก
และการประเมินโดยกลไก ก.พ.ร. น้อยที่มีอยู่ในองค์กร
6.4 ศูน ย์ คุณธรรม ในฐานะที่เป็ น องค์กรอิส ระ ควรเป็นองค์กรกลางที่ทาหน้าที่เสริมศักยภาพด้า น
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรภาครัฐแบบกัลยาณมิตร บนฐานข้อมูลที่เป็นจริงด้วยการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อเป็ นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว ควรมุ่งเน้นการทางานไปที่การส่งเสริมศักยภาพด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของประชากรวัยเด็กที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีให้ได้ผลเชิงประจักษ์ จึงจะสามารถช่วยยกระดับ
คุณธรรมจริยธรรมให้กับอนาคตของสังคมไทยได้จริง
6.5 นอกจากการทางานร่วมกันในด้านการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ควรส่งเสริมหรือผลักดันให้
องค์กรภาครัฐมีการจัดทาภาพลักษณ์ ขององค์กรตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์เท็มโพรัล เพราะจะช่วยทาให้
องค์กรภาครัฐมีทิศทางการทางานที่ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดเวลา
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1.1 หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ประเทศไทยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก หรือเป็นสมาชิกขององค์กรในระดับโลก
องค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งภาคีสัญญาและอนุสัญญาต่าง ๆ อาทิ องค์การการค้าโลก องค์กรความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ และประชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซีย น ซึ่งองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้มักจะมีข้อตกลงและ
ข้อกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมต่อทุกฝ่าย ทุกประเทศที่เข้า
ร่วมเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้าพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การศึกษา การเมือง วัฒนธรรม
สังคมและสิ่งแวดล้อม ทาให้ประเทศไทยจาเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างโปร่งใส
ตรงไปตรงมา มิเช่นนั้น ก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนนานาชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทย และส่งผลสะท้อนกลับมายังสมาชิกในสังคม ทาให้ประชาชนคนไทยต้องตกอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบ
ทุกด้าน และขาดโอกาสต่าง ๆ ในการพัฒนา ดังนั้น ในบริบทของความร่วมมือและการแข่งขันกับชุมชน
นานาชาติดังกล่าว สังคมไทยก็ไม่อาจปฏิเสธความจริงดังกล่าวได้ว่า เราต้องการการยอมรับในชุมชนนานาชาติ
และระบบกลไกที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับ ก็คือ ระบบและกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทาหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ เนื่องจากเป็นระบบและกลไกขนาดใหญ่ ที่มีอานาจสูงมาก ทั้งอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย ทรัพยากรทุกประเภท โดยเฉพาะงบประมาณในแต่ละปีเป็นจานวนหลายล้านล้านบาทและ
ยังมีเครือข่ายและอัตรากาลัง ที่สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ลงไปจนถึงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กระจาย
ตัวอยู่ทั่วประเทศ จึงเป็นระบบกลไกที่สาคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดต่อการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
เพราะมีบทบาทเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทั้งภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ภาคชุมชนและภาคประชาสังคม ทั้ ง
ในประเทศและระหว่างประเทศ
แต่การที่ภ าครัฐ จะสามารถทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลตรงตามภารกิจและ
ผลลัพธ์พึงประสงค์ที่กาหนดไว้ได้หรือไม่นั้น พบว่า มีปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายประการด้วยกัน และ
ปัจจัยองค์ประกอบที่สาคัญมากที่สุดประการหนึ่ ง ก็คือ การมีบุคลากรภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้นาหรือ
ภาวะการนาองค์กร ที่สามารถกาหนด ชี้นาและสร้างพลังขององค์กรให้ไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดี ถูกต้องหรือไม่
ถูกต้อง โปร่งใสหรือไม่โปร่งใส (MacQuarrie, 2005) นอกจากนี้ นักวิชาการบางส่วน ยังพบด้วยว่า วัฒนธรรม
ของสังคมและขององค์กรเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อทิศทางการทางานขององค์กรภาครัฐ โดยเฉพาะ
การสร้างคุณค่า ค่านิยม และวัฒนธรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม
ต่า ง ๆ ของบุ ค ลากรในองค์ กรให้ เป็ น ไปในทิ ศทางที่พึ ง ประสงค์ มากกว่ า การที่ ไม่ มี ก ารสร้ างหรื อปลู ก ฝั ง
วัฒนธรรมดังกล่าว (MacQuarrie, Ibid)
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ดังนั้นการทาความเข้าใจสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน จึงมีความสาคัญเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะช่วยทาให้ทราบว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรภาครัฐไทยในสายตาของคนไทยและชุมชนนานาชาติใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร โดยเฉพาะในประเด็นระบบและกลไกการกากับติดตาม ดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
คุณภาพของบุคลากร นอกจากนี้ การวิจัยเพื่อค้นหาระบบ กลไก กระบวนการ วิธีการ และกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อ
ช่วยสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐสามารถทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ หรือเต็มตามศักยภาพที่เป็น อยู่ หรือ ตามที่สังคม
คาดหวัง ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยทาให้องค์กรภาครัฐและองคาพยพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน มีการประสานพลังทวีคูณ และเกิดการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ให้ได้มากที่สุด ซึ่ง
ที่ผ่ านมาองค์กรต่าง ๆ ที่มีภ ารกิจเกี่ย วข้องกับการกากับ ติดตาม ดูแล ควบคุมโดยตรง ดังเช่น สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ก็ล้วนแต่ได้เข้ามามีบทบาทตามภารกิจขององค์กรของตน และ
หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ ยังได้มีการจัดทากรอบแนวทางในการกากับ ติดตาม ดูแล ควบคุมการทางาน (Codes
of Conduct) ในหลาย ๆ มิติ ตามภารกิจที่กาหนดไว้ ตามกรอบของกฎหมาย ด้วยการใช้แนวคิดและเครื่ องมือ
หลาย ๆ อย่างด้วยกัน อาทิเช่น สานักงาน ก.พ. ได้มีการผลักดันการทางานบนฐานของจริยธรรมด้วยการใช้สิ่งที่
เรียกว่า “มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน” โดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการจริยธรรมของแต่ละ
หน่วยงาน (จิตรา ปานอ่อน, มปป.) ในขณะที่ สานักงาน ก.พ.ร. ก็มี การประเมินด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า “การ
จัดทาคารับรองการปฏิบัติงาน” โดยประยุกต์แนวคิดและชุดเครื่องมือการประเมินต่าง ๆ จากภาคธุรกิจมาใช้
รวมทั้ง ป.ป.ช. ก็มีการจัดทาสิ่งที่เรียกว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส” สิ่งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็น
ว่า องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีความพยายามในการกากับ ติดตาม ดูแล ควบคุมการทางานอยู่แล้ว ดังนั้น
ประเด็นคาถามสาคัญที่เกิดขึ้น ก็คือ เกิดอะไรขึ้นบ้างกับระบบและกลไกต่าง ๆ เหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ใช้การได้อย่าง
ที่ต้อ งการหรื อไม่ หรื อ มากน้ อยเพีย งใด ปั ญหาอุป สรรคที่ส าคั ญที่เ กี่ ย วข้อ งกั บการทางานของกลไกและ
เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้คืออะไร หรือว่า อาจจะมีแนวทางในเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทโลก และ
บริบทการขับเคลื่อนขององค์กรต่าง ๆ ในระดับโลก ที่เราจาเป็นต้องทาความเข้าใจ หรือก้าวตามให้ทัน ที่มิใช่
การทางานแบบเถรตรง หยุดนิ่ง แข็งตัว แต่เป็นการขับเคลื่อนเชิงรุก เชิงพลวัต เชิงบวก เชิงการพัฒนา มากกว่า
เชิงการตรวจสอบ การจับผิด การใช้อานาจเหนือที่ผ่านกระบวนการและวิธีการที่เรียกว่า “การประเมิน” ซึ่ง
หลาย ๆ ฝ่ายมองว่า แนวคิดการประเมินเป็นสิ่งที่ไม่ถูกโฉลกกับนิสัยของคนไทย หรือไม่สอดคล้องกั บบริบท
วัฒนธรรมไทย หรืออย่างไร? หรือว่าควรจะมีกลยุทธ์อื่น ๆ ในการส่งเสริมการทางานบนพื้นฐานของคุณธรรม
จริยธรรมให้มากขึ้น ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ก็น่าจะช่วยตอบคาถามต่าง ๆ เหล่านี้ได้ในระดับหนึ่งด้วย
เช่นกัน
นอกจากนี้ ในความเป็นจริงอีกด้านหนึ่ง ที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นความโปร่งใสในระดับนานาชาติ
หรือ การได้รับ การยอมรับจากชุมชนนานาชาติจากภาพลักษณ์ของประเทศในด้านนี้นั้น พบว่า ก็ยังคงเป็น
ประเด็ น ที่ ไม่ อาจปฏิเ สธได้เ ช่น กัน ทั้ งนี้ เนื่ องจาก องค์ กรเพื่ อความโปร่ง ใสนานาชาติ (Transparency
International: TI) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในชุมชนนานาชาติ
โดยใช้กลยุทธ์การจัดทาดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) เป็นเครื่องมือใน
การจัดอันดับภาพลักษณ์เกี่ยวกับความโปร่งใสของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นประจาทุกปี โดยใช้วิธีการสารวจ
เกี่ยวกับการรับรู้ของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่อประเด็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศนั้น ๆ เสริม
ด้วยการใช้ข้อมูลต่างๆ จากแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียง เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับ

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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โลก ซึ่งพบว่า จากผลการจัดอันดั บด้วยดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชันประจาปี 2557 ประเทศไทยได้
เพียง 38 คะแนน จาก 100 คะแนนอยู่อันดับ 85 จากทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 12 จาก
28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงประสบปัญหาธรรมาภิบาลและความ
ไม่โ ปร่ งใสในระดั บ ที่ จ าเป็ น ต้ องมีก ารแก้ ไข เพราะเป็น ปัญ หาที่ส ะท้ อนว่า สั ง คมไทยยั งด้ อยด้า นคุ ณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใช่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม พบว่า ผลจากการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
ดังกล่าว ช่วยกระตุ้นความสนใจต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในหลายๆ ภาคส่วนในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ
เอกชน ประชาชนและประชาสังคม พบว่า ล้วนแต่มีความพยายามและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ตลอดจนถึงมีการจัดตั้งองค์กรต่างๆ ขึ้นในหลายภาคส่วนเพื่อต่อสู้กับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นองค์กรความโปร่งใส
แห่งประเทศไทย มูลนิธิเมืองไทยใสสะอาด ฯลฯ หรือแม้ แต่ในหน่วยงานภาครัฐเอง ก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะ ปปช.
และ ปปท. เท่านั้น แต่พบว่า ในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการผลักดันจากสานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน
ป.ป.ช. และ สานักงาน ป.ป.ท. ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น (ศปท.) ขึ้นในทุก
หน่ว ยงานระดับกระทรวง และทุกองค์กรล้วนแต่มีความพยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน แต่ในอีกด้านหนึ่ง กลับพบว่า ปัญหาการร้องเรียน และคดีความต่าง ๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือยังอยู่ในระดับสูง หรือ ยังเกินกว่าระดับที่จะยอมรับได้ เพราะมีการคอร์รัปชั่นหลาย
รูปแบบ ที่มีวิธีการที่แยบยลหรือสลับซับซ้อนมากขึ้น หรือมีไม่ต่ากว่า 13 วิธีการหรือรูปแบบ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร
และคณะ, 2541; นวลน้อย ตรีรัตน์, 2546; จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, 2556)
ดังนั้น จึงเป็นความน่าสนใจด้วยว่า ถึงแม้จะมีการพัฒนาระบบและกลไกต่าง ๆ ขึ้นมาจานวนมาก แต่
ปัญหาก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดข้อสงสัยขึ้นว่า หรือว่าเป็นเพราะเรายังแก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงจุด หรือ
อย่างไร ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ก็จะให้ความสาคัญกับการศึกษาปัจจัย องค์ประกอบ เครื่องมือ กระบวนการ
วิธีการ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานที่คัดเลือกขึ้นมาศึกษาด้วยว่า มีความแตกต่างกันในเรื่อง
ใดบ้าง ปัจจัยใดมีความโดดเด่น หรือ มีนัยสาคัญที่ส่งผลต่อการทางานที่ได้ผลหรือไม่ได้ผลของแต่ละองค์กร
จึงอาจจะพอสรุปได้ ณ ขณะนี้ว่า จากสภาพบริบทของความร่วมมือและการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์
ที่เป็นสังคมปราศจากพรมแดน เพราะพลังและอิทธิพลของเทคโนโลยีที่แผ่กระจายไปทุกอณูหรือทุกพื้นที่ ที่ทา
ให้ปัญหาต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และหลายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ แต่เชื่อว่าคนในสังคม
ส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องการความโปร่ งใส ธรรมาภิบาล การยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรม ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบและกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบและกลไกภาครัฐดังกล่าวแล้ว ดังนั้น การมี
กระบวนการทบทวนและตรวจสอบตนเองอย่างสม่าเสมอ ถูกต้อง ที่จะสามารถช่วยสะท้อนความเป็นจริงต่าง ๆ
ที่ดารงอยู่ ที่จะช่วยทาให้สามารถมองเห็นตนเอง หรือการดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรของตนได้อย่างดี เกิด
การเรียนรู้สูง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ องค์กรต่าง ๆ ที่มีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยตรง
ดังเช่น สานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้วข้างต้น ก็อาจจะ
จาเป็นต้องมีการทางานร่วมกับภาคีอื่น ๆ เพื่อช่วยกันสะท้อนมุมมองต่าง ๆ ร่วมกันอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กรที่มีบทบาทและภารกิจในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง ที่มีความเป็นอิสระ หรือมี
ความเป็นกลาง อาจจะสามารถทาหน้าที่ในการสะท้อนข้อมูลและมุมมองต่าง ๆ ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมดในระบบการทางานเพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างตรงไปตรงมาได้มากกว่าหรืออาจแสดงบทบาท
เป็น “กัลยาณมิตร” ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสะท้อน โดยเฉพาะในมิติคุณธรรม จริยธรรมได้มากกว่า
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บทนา

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระภายใต้การกากับดูแลของกระทรวง
วัฒนธรรม จึงควรเข้ามามีบทบาทในการทาหน้าที่ต่าง ๆ ด้านนี้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบริหารจัดการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความดีงามระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการเป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งกลาง
ในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จริยธรรม จึงเล็งเห็นถึงช่องว่างต่าง ๆ
ที่มีอยู่ในระบบการทางานเพื่อการพั ฒนาประเทศ และพิจารณาว่า การสร้างองค์ความรู้ และการส่งเสริมการ
ทางานบนฐานของความรู้ที่ทันการณ์ ทันเวลา สอคล้องกับความจริง หรือบริบทของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ มี
ความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง และจากปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จึงมีแนวคิดว่า การ
สนับสนุนให้มีการประเมินองค์กรภาครัฐด้วยแนวคิดคุณธรรม จริยธรรม โดยตรง โดยองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่
ด้านนี้โดยตรง ก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยสนับสนุนให้มีการยกระดับศักยภาพด้านคุณธรรม
จริยธรรมขององค์กรภาครัฐ ได้มากขึ้น จึ ง ได้ดาริให้มีการศึกษากรอบแนวทางในการจัดทาดัชนีภาพลักษณ์
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐในประเทศไทยขึ้นในครั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในหลาย ๆ ระดับและหลายมิติ ทั้งในเชิงหลักการ เชิงกระบวนการ เชิงกรอบ
เนื้อหา และเชิงนโยบาย ซึ่งผลจากการดาเนินงานในครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลและความรู้ที่สาคัญ ที่สามารถนามาใช้
ในการจัดทาข้อเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาหรือจัดทาดัชนีภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ซ้าซ้อนกับระบบการประเมินต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน
ดังนั้น การศึกษาเพื่อประมวลภาพลั กษณ์ขององค์กรภาครัฐที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ทั้งจากมุมมองของ
สังคมไทยและชุมชนนานาชาติในด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
รวมถึงการประมวลจุดแข็ง จุดอ่อน และปัญหาอุปสรรคของระบบและกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
ศักยภาพและคุณภาพขององค์กรภาครัฐที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน จะทาให้ได้ข้อมูลและความรู้ที่นามาใช้ในการ
จัดทาข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรภาครัฐ รวมถึงการให้
ข้อเสนออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพการทางานขององค์กรภาครัฐไทยให้ มีความสามารถ มีความ
โปร่งใส มีวัฒนธรรมขององค์กรและสังคมที่เน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะยิ่งทาให้องค์กรภาครัฐไทยและ
สังคมไทยโดยรวมได้รับการยอมรับในชุมชนนานาชาติมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลทาให้ประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า มีอารยธรรมอยู่ในลาดับต้น ๆ ของโลกก็น่าจะมีความเป็นไปได้เช่นกัน จึงได้ดาริ
ริเริ่มดาเนินการโครงการนี้ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านการปฏิบัติงานหรือคุณธรรม/จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐไทยในสายตาชาวไทยและชาวโลก
1.2.2 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และนาเสนอแนวคิด/กรอบคิด และกระบวนการในการจัดทา
ดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ
1.2.3 เพื่อจัดทากรอบแนวคิดและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐในประเทศไทย
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1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่สาคัญ ๆ ดังนี้คือ
1. สถานการณ์ภาพลักษณ์ ด้านการดาเนินงาน ความโปร่งใส และ/หรือ ภาพสะท้อนปัญหาเชิง
คุณธรรมจริยธรรมที่เป็นอยู่ขององค์กรภาครัฐไทยในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งใน
และต่างประเทศ
2. ข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และประเด็น
ภาพลักษณ์/การสร้างภาพลักษณ์จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิประเภทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3. ข้อมูลภาคสนาม หรือข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับบริบทหรือ ความเป็นจริงที่แวดล้อมการทางานของ
องค์กร/หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและยินดีให้ข้อมูลที่เป็นจริง ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะในประเด็น
บริบท จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจากัด ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการทางานให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายหรือกรอบ
ภารกิจที่กาหนดไว้ของแต่ละองค์กร/หน่วยงาน พร้อมแสวงหากรณีตัวอย่างองค์กรหรือบุคคลที่มีการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
4. ข้อเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการจัดทาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ขององค์กรภาครัฐไทย
5. ข้อเสนออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ ต่อการส่งเสริมการพัฒนาการทางานขององค์กร
ภาครัฐไทยและองค์กรภาคีหุ้นส่วน หรือผู้มีส่วนได้สวนเสียที่เกี่ยวข้องในระบบการทางานของภาคสาธารณะ

1.3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
สาหรับขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ที่กาหนดไว้ในตอนแรก คือองค์กรที่เป็นตัวแทน องค์กรแกนหลัก/
องค์กรนาร่องที่มีความสาคัญต่อภาพลักษณ์คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทย หรือหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีบทบาท/หน้าที่ต่าง ๆ กัน ดังต่อไปนี้
1. องค์กรที่เป็ นด่ านหน้ าของการค้าระหว่างประเทศ/การพัฒนาทางเศรษฐกิจ /การลงทุน และ
อุตสาหกรรม ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กรมการค้าระหว่างประเทศ, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงอุตสาหกรรม
2. องค์กรที่เกี่ยวกับความสงบสุข-สันติภาพ/สวัสดิภาพ/ความปลอดภัย/สุขภาพ ได้แก่ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข
3. องค์กรที่เกี่ยวกับการพัฒนาคน/ศักยภาพมนุษย์/การพัฒนาสังคม-วัฒนธรรม ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงวัฒนธรรม
4. องค์กรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การส่งเสริม
การเกษตร ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. องค์กรที่เกี่ยวกับความยุติธรรม/ความเป็นธรรม/ความมั่นคง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม และ
กระทรวงการคลัง
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6. องค์กรที่เกี่ย วกับ การพัฒนาระบบโครงสร้ างพื้นฐาน/การเดินทาง/การติดต่อไปมาหาสู่ ได้แก่
กระทรวงคมนาคม
สาหรับในทางปฏิบัติจริงนั้น ทีมวิจัยสามารถดาเนินการเก็บข้อมูลได้ครอบคลุม หรือ ครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่ หรือ มากน้อยแค่ไหน กรุณาอ่านในบทที่ 2 วิธีวิทยาการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะใน
หัวข้อ 2.5 ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัดของการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย
1.4 กรอบแนวคิดในการปฏิบัติการของโครงการ (Operational Conceptual Framework

of the Project)
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการปฏิบัติการของโครงการ
(Operational Conceptual Framework of the Project)

การสังเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและ
ทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดอีก
ครั้งหนึ่ง

สถานการณ์ภาพลักษณ์
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในประเทศไทย
 การศึกษาในประเทศไทย
 การศึกษาจาก
ต่างประเทศ
ข้อมูลบริบท(Contextual
data) เกี่ยวกับองค์กรและ
ระบบการประเมินต่าง ๆ ที่
เป็นอยู่ขององค์กรภาครัฐใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน

ข้อเสนอกรอบแนวคิด
และแนวทางการจัดทา
ดัชนีภาพลักษณ์และ
ข้อเสนออื่น ๆ ในเชิง
ระบบการทางานที่
เกี่ยวข้อง

1.5 ประโยชน์ท่ ไี ด้รับจากการศึกษา
1. ผลการประเมิน สถานการณ์ภาพลั กษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร
ภาครัฐไทย และองค์ความรู้เกี่ยวกับบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานขององค์กรภาครัฐไทย
2. ผลการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
และองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์และการสร้างภาพลักษณ์ทั้งในและต่างประเทศ
3. ผลการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับดัชนี และวิธีการในการจัดทาดัชนี
ทั่วไปและดัชนีภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งในและต่างประเทศ

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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4. ข้อเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่อยู่บน
พื้นฐานของผลการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ในข้อ 1, 2 และ 3 ข้างต้น
5. ข้อเสนอเชิงระบบการทางานร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐไทย ศูนย์คุณธรรม และองค์กรภาคี
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ข้อเสนอในการปรั บ ปรุงระบบการประเมินและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะช่ว ยทาให้ องค์กร
ภาครัฐไทยสามารถทางานได้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะระบบการประเมินโดยองค์กร
ระหว่างประเทศที่มีอยู่จานวนมาก ที่ชุมชนนานาชาติใช้เป็นข้อมูลในการสะท้อนภาพลักษณ์ ของประเทศต่าง ๆ
ในปัจจุบัน
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2.1 วิธีการเก็บข้อมู ล
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่สาคัญ คือ การเล่าเรื่อง/การบอกเล่า (Narrative) โดยขอให้ผู้ยินดีให้
ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยเฉพาะ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องปัญหาอุ ปสรรคข้อจากัดต่าง ๆ ในการทางาน ที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่อง คุณภาพของ
บุ ค ลากร คุ ณ ภาพของการบริ ก าร การพั ฒ นาองค์ก รในมิติ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะการส่ ง เสริ มการพั ฒ นาด้ า น
คุณธรรม-จริยธรรม และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทางานด้านนี้ สาหรับการให้เล่าเรื่องราวนี้ ได้ใช้ประกอบกับ
การสัมภาษณ์พูดคุยเชิงลึก (Indepth Interview) โดยใช้แนวคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วย
ประกอบกับการสั งเกตบรรยากาศการทางาน รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่และระหว่าง
เจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง รวมถึงการสังเกตสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ได้ มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียน และ
สัมภาษณ์พูดคุยประกอบด้วย
นอกจากนี้ ยังมีการถามเสริ มในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้คาตอบไม่ชัดเจน ซึ่งจริง ๆ แล้ว ผู้ วิจัยได้ตั้ง
คาถามแบบตรงไปตรงมา แต่พบว่า ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการศึกษา จึงได้มีการปรับคาถาม
หรือใช้วิธีการพูดคุยแบบเป็ นกันเอง เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกผ่อนคลาย แต่ก็ยังคงพยายามกุมจุดเน้นของการ
สัมภาษณ์ หรือการให้น้าหนักกับประเด็นการดาเนินงานที่สะท้อนระดับมาตรฐานด้านคุณธรรม/จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในทางปฏิบัติจริง พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ผ่ า นปั ญ หาที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง ก็ คื อ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ที่ นั บ วั น มี ค วาม
สลับซับซ้อนแยบยลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การประเมินคุณธรรม จริยธรรมที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหา
นี้ ยังคงมีความสาคัญในลาดับต้น ๆ ดังนั้น การทบทวนเอกสารและงานศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
ตั้งคาถามในการสนทนาพูดคุยกับผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงลึกให้มากขึ้นนั้น จึงยังคงให้
ความสาคัญกับประเด็นนี้ค่อนข้างมาก แต่ก็ยังไม่ทิ้งประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญ หาอุปสรรคในการทางานใน
ด้านอื่น ๆ ด้วย
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการเข้าไปสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลปฐมภูมินั้น
คณะผู้วิจัยได้ทาการติดต่อและนัดหมายวันเพื่อสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2558 แต่เนื่องจาก
บางองค์กรมีการตอบรับที่ ค่อนข้างช้า ทาให้การเก็บข้อมูลด้วยการสนทนาและการสัมภาษณ์ระดับลึกนั้นแล้ว
เสร็จในเดือนกันยายน และมีความพยายามในการเก็บข้อมูลองค์กรต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ทั้งหมด แต่ในที่สุดมี
บางส่วนที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ เพราะทางหน่วยงานไม่ยินดีให้เข้าไปเก็บข้อมูล
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สาหรับการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ นั้น ใช้วิธีการสืบค้นจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ และเอกสารต่า ง ๆ ที่เ กี่ ย วข้ องของหน่ว ยงานต่า ง ๆ ทั้ง ในและต่ า งประเทศ โดยใช้วิ ธี การเลื อ ก
แหล่งข้อมูลที่มีการอ้างอิงถึงค่อนข้างมากในแวดวงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีให้ข้อมู ล
ได้แก่ บุคลากรทั้งระดับนโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการจากหน่วยงานระดับต่าง ๆ
ภายในกระทรวง จานวนรวมทั้งสิ้น 22 หน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร
จัดการภาครัฐอีกจานวนหนึ่งด้วย ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สาหรับการเลือกบุคคลที่ให้สัมภาษณ์ของแต่ละหน่วยงาน ในทาง
ปฏิบัติจริงนั้น ส่วนใหญ่หน่วยงานเป็นฝ่ายเลือกว่าใครมีความเหมาะสมในการให้ข้อมูลมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้บริหารระดับสูง และจานวนหนึ่งเป็นผู้บริหารระดับกลาง ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานองค์กรในหลาย ๆ
มิติ เป็นเวลานาน นอกจากนี้ ยังทาการเก็บข้อมูลจากภาคประชาสังคม ที่เคยมีประสบการณ์ในการทางานใน
องค์กรภาครัฐและองค์กรอิสระ มาช่วยสะท้อนข้อมูลต่าง ๆ ที่สาคัญ ๆ เพิ่มเติม (โปรดดูรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ใน
ภาคผนวกประกอบด้วย) ได้แก่
1. กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2. กระทรวงการต่างประเทศ ประกอบด้วย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวง ที่สามารถให้ข้อมูล
ได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในกระทรวง ฯ ทั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช สานักบริหารกลาง กรมป่าไม้
4. กระทรวงคมนาคม ได้แก่ กรมทางหลวงชนบท ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และสานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
5. กระทรวงการคลัง ได้แก่ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังและทีมงาน ที่สามารถให้ข้อมูลได้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานในกระทรวง ฯ รวมถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงบประมาณ สานักงานนโยบาย
และแผนปฏิบัติการ สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
6. กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
7. กระทรวงยุติธรรม ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ทีส่ ามารถให้ข้อมูลได้ครอบคลุมหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวง
8. กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตัวแทน
ของคณะกรรมการจริยธรรม และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
9. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้แก่ เลขาธิการสานักงาน ก.พ.
10. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่ ผู้อานวยการสานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และคณะอนุกรรมการ ก.พ.ร. อีกจานวน 2 ท่าน

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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11. สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้แก่ ผู้บังคับการกองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
12. ภาคประชาสังคม ได้แก่ อดีตผู้อานวยการสถาบันวิทยาการเรียนรู้ และอดีตบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุข ปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนของสถาบันโคเอนก้า
2.3 วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) และการวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง (Contextual
Data Analysis) รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดลาดับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ
โดยเฉพาะปัจจัยเชิงบวกที่พบจากการเก็บข้อมูล และมีความสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลการ
ทางานที่ดี อาทิเช่น หน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อนาปัจจัยดังกล่าวมาผนวกเข้ากับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ โดยเฉพาะข้อมูลจากเอกสาร สาหรับ
การสังเคราะห์ข้อมูลและการกลั่นประเด็นทั้งจากเอกสารและจากการศึกษาภาคสนาม เพื่อนาไปสู่การจัดทา
ข้อเสนอกรอบแนวคิดและข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาดัชนีนั้น ให้ความสาคัญกับประเด็นที่มีความสาคัญหรือ
มีอิทธิพลต่อเรื่องการพัฒนา การส่งเสริม และ/หรือการยกระดับศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม ธรรมาภิบ าล ที่ พ บในเอกสารการวิ จั ยต่ า ง ๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง เอกสารผลงานการวิ จัย ของ
ต่างประเทศ ที่มีความเชื่อถือได้ เพราะมีการใช้วิธีวิทยาที่หลากหลายและถูกต้อง หรือได้มีการอธิบายวิธีวิทยา
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาไว้อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา มีเหตุมีผลที่สามารถยอมรับได้
2.4 กระบวนการในการดาเนินงาน (โปรดดูแผนภาพที่ 2 ในหน้าที่ 20 ประกอบ)
เป็ น การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ย วกับการดาเนินงานของภาครัฐ ที่ส ะท้อนมาตรฐานและปัญหาเชิง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์พูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับผู้บริหาร
ระดับสูงหรือผู้เกี่ยวข้องและเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการประชุมระดมความคิดเห็น
และให้มุมมองเชิงสะท้อน พร้อมด้วย การสังเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดและกระบวนการในการจัดทาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรม/ จริยธรรมและธรรมาภิบาลทั้งของไทยและ
ต่างประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ขององค์กรภาครัฐและพัฒนากรอบแนวทางการจัดทาดัชนี
ภาพลักษณ์คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และจัดให้มีการประชุมเพื่อวิพากษ์รายงานผลการศึกษาโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนาข้อมูล/ข้อคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขรายงานการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

20

วิธีวิทยาการศึกษาวิจัย

แผนภาพที่ 2 กระบวนการและแนวทางการดาเนินงาน
การเตรียมการ กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความองค์ความรู้ และนวัตกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ประชุมคณะกรรมการฯ คณะวิจัย และคณะทางานของศูนย์
คุณธรรมเพื่อกาหนดกรอบแนวทางการศึกษา
คณะวิจัยดาเนินงาน
ตามมติที่ประชุม

คณะทางานของศูนย์
คุณธรรมดาเนินงาน

การเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์/การศึกษา
เอกสาร/การนาเสนอผล

การกากับติดตามการ
ดาเนินงาน
การสังเคราะห์ข้อมูล

การสรุปวิเคราะห์
สังเคราะห์จัดทารายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์

การจัดทาแนวทางการ
พัฒนา

2.5 ปั ญหาอุ ปสรรคและข้อจากัดของการศึกษา
อย่างไรก็ตาม สาหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการติดต่อประสานงานและทีมวิ จัยได้วางแผนไว้ว่าจะต้อง
ทาการเก็บข้อมูลให้ได้ แต่ในที่สุดไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ เนื่องจากไม่ได้รับการตอบกลับ ทั้ง ๆ ที่มีการ
ติดตามทวงถามหลายครั้ง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม และกรมต่าง ๆ ในสังกั ดของกระทรวงการคลัง
จึงถือเป็นปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจากั ดที่สาคัญประการหนึ่งของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ที่ไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลได้ครบถ้วนทั้งหมด ตามที่วางแผนไว้ตั้งแต่แรก
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การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1 เกริ่นนำ
เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีความประสงค์ที่จะนาเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางในการพัฒนา
หรือจัดทาดัชนีภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐไทย ดังนั้น การมีความรู้
ความเข้าใจที่ตรงกันหรือสอดคล้องกันเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จริยศาสตร์ ธรรมาภิบาล ระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ คณะผู้ศึกษาวิจัยยังต้องการสะท้อนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ได้มองเห็นร่วมกันด้วยว่า การปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนั้น จะต้องดาเนินการตั้งแต่ปัจเจกบุคคลยังอยู่ใน
วัยเด็ก จึงจะได้พลเมืองหรือประชากรที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายรวมถึง ประชากรที่จะเข้ามาทาหน้าที่ในการบริหาร
จัดการในภาครัฐได้เป็นอย่างดีนั้นจะต้องได้รับการขัดเกลาทั้งจากครอบครัวและสังคมตั้งแต่ก่อนอายุ 20 ปี
(Piaget, 1956; Kohlberg, 1976) ซึ่งจริง ๆ แล้ว ประเด็นนี้มีความสาคัญมาก ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรม ซึ่งทางาน
ด้านนี้โดยตรงก็ทราบดีอยู่แล้ว และที่ผ่านมาก็ได้จัดทาโรงเรียนคุณธรรม หรือโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งเป็นหนทาง
หนึ่ งในการช่ว ยปลู กฝั งความดีงามตั้งแต่ยังเด็ก แต่ถึงแม้หลายฝ่ ายจะทราบดีว่า การทางานด้านคุณธรรม
จริยธรรมจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก และดูเหมือนการมาให้ความสาคัญกับประเด็นนี้ในช่วงวัยผู้ใหญ่หรือวัยทางาน
อาจจะสายเกินไป เหมือนดังที่ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐบางแห่งได้ตั้งคาถามไว้ ซึ่งก็น่าจะเป็นจริงตามข้อสังเกต
ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ พบว่า การสร้างสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐให้เอื้อต่ อการแสดงพฤติกรรมหรือการกระทา
ต่าง ๆ ที่เป็นผลดีต่อองค์กรและประเทศชาติต่อไป เท่าที่จะสามารถดาเนินการได้ ยังเป็นความจาเป็นอยู่ เพราะ
จริง ๆ แล้ว ในหลาย ๆ ประเทศก็ยังคงมีการพัฒนาหรือสนับสนุนในเชิงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เพื่อให้
บุคลากรภาครัฐหรือภาคสาธารณะสามารถทางานอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยการส่งเสริม
และขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเช่นกัน (ยกตัวอย่างเช่น ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศแคนาดา ประเทศอเมริกา ประเทศอังกฤษ เป็นต้น)
ด้วยเหตุนี้จึงจาเป็นต้องมีการผลั กดันหรือสานต่อในการเสริมพลังการทางานขององค์กรภาครัฐด้วย
การจัดทาโครงการนี้ขึ้น นอกจากนี้ คณะผู้ศึกษาวิจัยยังพิจารณาด้วยว่า การผนวกคาว่า “ธรรมาภิบาล” (Good
Governance) เข้ามาไว้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ด้วย ก็มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ทั้งนี้เนื่องจาก ในช่วง ที่
ผ่านมาองค์กรภาครัฐ ในประเทศไทย และในประเทศอื่น ๆ ได้ใช้กรอบแนวคิดนี้ในการกากับ ติดตาม และ
ประเมินการทางานขององค์กรภาครัฐ และภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีองค์กรที่รับผิดชอบในการกากับ
ติดตาม และประเมิน รวมทั้งส่งเสริมการทางานที่ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” ทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค
จานวนหลายองค์กรด้วยกัน สาหรับในระดับโลก องค์กรที่ทางานด้านนี้ต่อเนื่อง คือ องค์การสหประชาชาติด้าน
เครือข่ายการบริหารงานภาคสาธารณะ หรือ United Nations Public Administration Network (UNPAN)
ซึ่งองค์กรนี้มีสาขาในระดับภูมิภาคเอเซีย คื อ UNPAN Asia Pacific ซึ่งพบว่า องค์กรทั้งสองนี้ มีอิทธิพลต่อการ
สะท้อนภาพลักษณ์ในการทางานของภาครัฐในประเทศต่าง ๆ ในระดับสูง ด้วยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ สาหรับใน
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ระดับโลกเรีย กกลไกหรื อเครื่องมือนี้ว่า “Governance World Watch” และระดับภูมิภ าคเรียกว่า
“Governance Asia-Pacific Watch” ดังนั้น จึงควรมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่า แนวคิดธรรมาภิบาลนี้ให้
ความส าคั ญหรื อมุ่ง เน้ น ไปที่ ป ระเด็น ใดบ้ าง และถ้าจาเป็น จะต้ องมี การประเมิน ภาพลั กษณ์ด้า นคุณ ธรรม
จริยธรรมโดยตรง ก็ไม่ควรมีเนื้อหาหรือประเด็นที่ซ้าซ้อนกัน หรือ อาจบูรณาการบางประเด็นของ “ธรรมาภิบาล”
เข้ากับแนวคิดและหลักการคุณธรรมจริยธรรม หรือทาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็อาจเป็นไปได้ ซึ่งน่าจะทาให้
มีความครอบคลุมหรือเติมเต็มซึ่งกันและกันได้มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในบทที่สามนี้ จึงแบ่งการนาเสนอผลการทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกั บการจัดทาข้อเสนอ
กรอบแนวคิดและกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรภาครัฐ ออกเป็น 3 กลุ่มความรู้ใหญ่ ๆ หรือ ชุดความรู้ที่
สาคัญ 3 ชุด ดังนี้คือ
กลุ่ มแรกหรื อกลุ่ มความรู้ ที่ 1 เป็ นองค์ค วามรู้เกี่ยวกั บ คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย แนวคิด หลักการเกี่ ยวกับคุณธรรม จริยธรรม แนวคิดทฤษฎีที่อธิบายพัฒนาการด้านคุณธรรม
จริยธรรมของมนุษย์ รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์สากล ที่มีอิทธิพลอยู่ในแวดวงการศึกษาและการ
ส่งเสริมพัฒนาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในบริบทโลก และแนวคิดธรรมาภิบาล ตามลาดับ
หลังจากนั้น จะเป็นการนาเสนอองค์ความรู้กลุ่มที่ 2 ที่เกี่ยวกับแนวคิดการสร้างภาพลักษณ์ในภาค
สาธารณะ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความสาคัญมากในบริบทโลกยุคโลกาภิวั ฒน์ ที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด สาหรับ
แนวคิดนี้ พบว่า มีความเชื่อมโยงกับระบบและกลไกการประเมินต่าง ๆ ที่มีอยู่จานวนมากในชุมชนนานาชาติ ที่
ประเทศไทยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ จึงนาเสนอบททบทวนเกี่ยวกับองค์กรที่มีอิทธิพลใน
การจัดทาและประเมินภาพลักษณ์ในชุมชนนานาชาติไว้ด้วย และจากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทาให้
ทราบว่า ทาไมแนวคิดนี้จึงเป็นแนวคิดที่มีพลังและมีความสาคัญสูงยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน และทาไมจึงทาให้หลาย ๆ
ประเทศประสบผลสาเร็จในการพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น กรณีของประเทศเกาหลี จึงได้ผนวกกรณีของประเทศ
เกาหลีไว้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สาคัญ เพื่อทาให้ผู้เกี่ยวข้องประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทยเข้าใจถึงอิทธิพลของ
แนวคิดนี้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย
ลาดับต่อมา เป็นการนาเสนอผลการทบทวนองค์ความรู้กลุ่มที่ 3 หรือชุดที่ 3 เกี่ยวกับดัชนี ตัวชี้วัด
ครอบคลุมทั้งนิยาม ความหมาย กระบวนการ วิธีการในการพัฒนาดัชนี และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึง
องค์ ก รต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาดั ช นี หรื อ ตัว ชี้ วั ดทั้ ง ในบริ บ ทของต่ า งประเทศและประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการทางานขององค์กรภาครัฐหรือภาคสาธารณะในปัจจุบัน
หลังจากนั้น ในบทที่ 4 จะเป็นการนาเสนอสถานการณ์ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และ/หรือ
สถานการณ์ภาพลักษณ์ที่สะท้ อนจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของประเทศไทย ทั้งจากมุมมองของ
ชุ ม ชนนานาชาติ แ ละมุ ม มองของสั ง คมไทย ซึ่ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า องค์ ก รภาครั ฐ ไทยยั ง คงประสบปั ญ หาต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะปัญหาคอร์รัปชั่น ซึ่งสะท้อนว่า ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จริยศาสตร์ และธรรมาภิบาลใน
ระดับที่น่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ ก็ได้ให้ความสาคัญกับจุดแข็ง หรือสิ่งที่ดีขององค์กรภาครัฐ
ด้วย โดยผนวกกรณีตัวอย่างองค์กรภาครัฐที่มีผลการทางานที่ดีไว้ด้วย ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ได้นาไปผนวกกับ
ผลการสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสาคัญสาหรับ การพัฒนาข้อเสนอกรอบแนวคิด และการให้ข้อเสนอ
แนวทางในการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงข้อเสนออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
เชิงระบบร่ ว มกับ องค์กรภาคีหุ้ น ส่ ว นทั้งหมดในล าดับ สุ ดท้าย ซึ่งหมายรวมถึงบทบาทการทางานของศูน ย์

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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คุณธรรม (องค์การมหาชน) ด้วย ซึ่งเนื้อหาในส่วนหลังนี้ ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 5 ซึ่งเป็นบทที่ว่าด้วย การสรุป
และอภิปรายผลการศึกษา และการให้ข้อเสนอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจาการทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างกรอบแนวคิดและการให้ข้อเสนอ
แนวทางในการพัฒนาชุดดัชนีภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะนักวิจัยได้พบว่า จาก
การได้มีโอกาสทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “ภาพลักษณ์” และ “การสร้างภาพลักษณ์” ในภาคสาธารณะ
ซึ่งเป็นคาหลักที่สาคัญของโครงการนี้อีกคาหนึ่งนั้น ทาให้คณะผู้วิจัยเกิดข้อคาถามหลาย ๆ อย่างเกี่ย วกับการ
ทางานขององค์กรภาครัฐ ที่อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการประเมินเชิงตรวจสอบ หรือเชิงการจับผิด หรือเชิง
การวัดคุณธรรม จริยธรรมแบบเถรตรง ที่มักนิยมใช้กันอยู่ในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน แต่เท่าที่วิเคราะห์ดู พบว่า
ควรจะปรับเป็นการประเมินเชิงพัฒนา เชิงการปรับเปลี่ยนระบบ วิธีคิด วิธีมอง และการสร้างความสัมพันธ์หรือ
การมีปฏิสัมพันธ์ในการทางานกับองคาพยพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมากกว่าหรือไม่ และจากผลการทบทวนความรู้
ดังกล่าว จึงนามาสู่การให้ข้อเสนอที่เป็นทางเลือกในการพัฒนาระบบการทางานและระบบการประเมินเชิง
สนับสนุนใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก เพิ่มให้อีกหนึ่งข้อเสนอด้วย สาหรับรายละเอียด
ต่าง ๆ เป็นไปตามลาดับ ดังต่อไปนี้คือ

กลุ่มที่ 1

วรรณกรรม/องค์ควำมรู ้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล
3.2 นิยำมควำมหมำยของคำว่ำ คุณธรรม จริยธรรม
คาว่า คุณ ธรรม เป็ น คาศั พท์ ที่มี ค วามหมาย ใกล้ เ คี ยงกัน โดยพจนานุ กรมศั พ ท์ป รัช ญาของ
ราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. 2532 ได้ให้ความหมายของ “คุณธรรม” ว่า หมายถึง หลักที่มนุษย์ถือเป็น
แนวทางที่ ถู ก ต้ อ งในการด าเนิ น ชี วิ ต เช่ น ความยุ ติ ธ รรม ความเมตตา ล ขณะที่ พ จนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของคาว่า“คุณธรรม” ว่า หมายถึง สภาพคุณงามความดี เป็น
สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ความหมาย ดังนี้คือ (จรวยพร
ธรณินทร์, 2550)
1. ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทาง
ศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรทา ไม่ควรทา และอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรม คือ จริยธรรมแต่ละข้อที
นามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น เป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบ ล
จึงอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรม คือ สภาพของคุณงามความดีที่สะท้อนออกมาจากนิสัยที่มีอยู่เป็นประจา
ของแต่ละบุคคล ปรากฏให้เห็นเป็นบุคลิกลักษณะของผู้นั้น และคุณธรรม คือธรรมที่เป็นคุณประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ “กรณีข้าราชการ มีหน้าที่สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีวิสัยทัศน์ พันธกิจที่กาหนดไว้ชัดเจน”
(รัตนา สนั่นเมือง, 2557)
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สาหรับ คาว่า “จริยธรรม” ซึง่ เป็นอีกคาหนึ่งที่มักใช้ควบคู่กับคาว่า คุณธรรม หรือ บางครั้งก็มีการใช้
แทนกันอยู่บ่อยครั้งนั้น พบว่า มีความหมายที่ไม่แตกต่างกว่ากันมากนัก และ อันที่จริงเท่าที่ศึกษาและประมวล
ภาพรวมในขอบเขตของชุมชนนานาชาติ พบว่า มีการใช้ คาว่า “จริยธรรม” (Ethics) มากกว่าคาว่า
“คุณธรรม” (Morality) ยกตัวอย่างเช่น ในระดับโลก ก็มีองค์กรที่ชื่อ “Institute for Global Ethics - IGE”
หรือ “สถาบันจริยธรรมโลก” ซึ่งมีบทบาทในการผลักดันเรื่อง “จริยธรรม” ในองค์กรต่าง ๆ ในหลายภูมิภาค
โดยเฉพาะในอเมริกา และยุโรป ซึ่ง IGE เน้นย้าว่า การตัดสินใจที่อยู่บนฐานของจริยธรรม เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด
เพราะจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงคุณธรรมของพนักงาน/คนทางาน และการตัดสินใจทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ IGE ยังเน้นย้าด้วยว่า จริยธรรม ไม่ใช่แค่สิ่งที่ถูกต้อง ที่ต้องทาเท่านั้น แต่ยังเป็น
สิ่งที่ฉลาดที่ควรจะต้องทา เพราะทาให้องค์กรมีชื่อเสียง ทาให้ผู้มีส่วนได้สวนเสียทั้งหมดเกิดความรู้สึกผูกพัน
หรือมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรมากขึ้นด้วย สาหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กรนี้ รวมทั้งแนวทางและ
เครื่องมือที่ใช้ในการทางานสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของสถาบันนี้ได้ที่ www.globalethics.org
นอกจากนี้ สาหรับคาว่า “จริยธรรม” ในบริบทของประเทศไทย พบว่า บางท่านได้อธิบายไว้ว่า หมายถึง
ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ รวมถึงศีลธรรม กฎแห่งศีลธรรม ซึ่งก็คือ กฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ ซึ่ง
เกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เอง ความเป็นผู้มีปรีชาญาณ (ปัญญาและเหตุผล) ทาให้มนุษย์มีมโนธรรม รู้จัก
แยกแยะความถูก ผิด ควร ไม่ควร โดยจริยธรรมมีลักษณะ 4 ประการ คือ (กิตติยา โสภณโภไคย, 2553)
1. การตัดสินทางจริยธรรม (Ethical Judgement) บุคคลจะมีหลักการของตนเอง เพื่อตัดสินการ
กระทาของผู้อื่น
2. หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเป็นความสัมพันธ์ทีเกิดขึ้นในตัวบุคคลก่อนที่จะ
ปฏิบัติการต่าง ๆ ลงไป
3. หลักการทางจริยธรรมเป็นหลักการสากลที่บุคคลใช้ตัดสินใจในการกระทาสิ่งต่าง ๆ
4. ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมได้มาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเกิดเป็นทัศ นะใน
การดารงชีวิตของตน และของสังคมที่ตนอาศัยอยู่
นอกจากนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของ “จริยธรรม”
ว่า หมายถึง “ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ , ศีลธรรม, กฎศีลธรรม” นอกจากนั้นยังมีความหมายอื่นๆ เช่น
จริยธรรม ธรรมที่ดี ที่ งามทาให้ผู้ถือปฏิบัติมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสง่างาม รวมทั้งกาย ทั้งใจ คุณธรรมและ
จริยธรรม หรืออาจกล่าวได้ว่า จริยธรรม หมายถึง หลักความประพฤติที่ดีงาม สอดคล้องกับหลักศีลธรรมทาง
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเองและผู้อื่นหรือการรู้ว่า “สิ่งใด
ควรทาและสิ่งใดไม่ควรทา” และยังหมายรวมถึง จรรยาบรรณ (Code of Ethics) ของผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ
รวมทั้งจรรยาบรรณของข้าราชการ (โปรดดูตารางสรุปที่ 3 เกี่ยวกับวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการใน
กระทรวงต่าง ๆ ในภาคผนวกประกอบด้วย) สาหรับกรณีที่เป็นองค์กรนั้น พบว่า ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึง
สิทธิและหน้าที่ กฎ กติกา และมรรยาทสังคมทุกด้าน ที่ถือปฏิบัติอยู่ในองค์กรและสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
นั้น ๆ ด้วย (รัตนา สนั่นเมือง, 2557)
นอกจากนี้ คณะกรรมการจริ ย ธรรมวุฒิ ส ภา (2553) ได้ กล่ า วถึ ง หลั กจริยธรรมสากลไว้ดัง นี้คื อ
“จริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของคาสั่งสอนทางศาสนา ซึ่งทุกศาสนามุ่งหวังให้ผู้ที่นับถือศาสนานั้น ๆ ประพฤติดี
ประพฤติชอบ และมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยจริยธรรมอาจเป็นลักษณะเฉพาะนอกเหนือจาก
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คาสั่งสอนทางศาสนา แต่เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับชุมชนนั้น ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมา โดย
จริยธรรมมีรากฐานมาจากวัฒนธรรม และไม่มีหลักจริยธรรมสากลที่ใช้สาหรับทุกสังคม ทุกกลุ่มคนในสังคมหรือ
ทุกอาชีพ แต่ก็พบว่า มีหลักการเบื้องต้นที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันอย่างน้อย 6 ข้อ ดังนี้คือ
1. สังคมที่แตกต่างกันจะมีหลักจริยธรรมที่แตกต่างกัน
2. ไม่มีเกณฑ์ที่เป็นภววิสัยที่สามารถตัดสินได้ว่า หลักจริยธรรมของสังคมแห่งหนึ่งเหนือกว่าหรือด้อย
กว่าของอีกสังคมหนึ่ง
3. หลักจริยธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่ง มิได้มีสถานภาพพิเศษกว่าของสังคมอื่น ๆ ทั้งนี้เป็นเพราะ
หลักจริยธรรมเป็นเพียงจริยธรรมระบบหนึ่งในจริยธรรมที่มีอยู่หลาย ๆ ระบบ
4. ในจริยศาสตร์ไม่มี “สัจจสากล” ซึ่งหมายความว่า ไม่มีอริยสัจ ที่คนทุกคนยึดถือและยอมรับ
ร่วมกันตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัย
5. หลักจริยธรรมในสังคมหนึ่งจะเป็นตัวกาหนดสิ่งที่ถูก และผิดของสังคมนั้นๆ
6. ความพยายามใด ๆ ในการตัดสินการกระทาของคนในวัฒนธรรมอื่น ถือเป็นความเย่อหยิ่ง ดังนั้น
เราควรจะมีความอดกลั้นต่อการปฏิบัติตามความเชื่อของคนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรม
ของเรา
สาหรับ ส่วนราชการของประเทศไทยนั้น พบว่า ศูนย์ส่ งเสริมจริยธรรม สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) (2556) ได้ให้ความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ไว้ว่า
หมายถึง สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีทั้งที่อยู่ภายในจิตใจ และที่แสดงออกทางกิริยา
ที่ควรประพฤติปฏิบัติที่คนในสังคมนั้น องค์การนั้น หรือ ส่วนราชการนั้น ได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้กาหนด
ร่วมกันขึ้นมาใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกัน หรือ ยอมรับร่วมกันว่าข้อประพฤติอะไรเป็นสิ่งดี อะไรเป็นสิ่งชั่ว
อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทา และอะไรไม่ควรทา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วีรวิท คงศักดิ์ (2557) ที่กล่าว
ว่ามาตรฐานทางจริ ยธรรม หมายถึง คุณภาพของความประพฤติที่ดีงาม ซึ่งวัดได้จากความสามารถในการ
ไตร่ตรองว่าอะไรควรทา อะไรไม่ควรทาและเป็นที่มาส่วนหนึ่งของ “ประมวลจริยธรรม” ของสานักงาน ก.พ. อีก
ด้วย
สาหรับในกรณีของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของไทยดังเช่น ประเทศมาเลเซีย พบว่า
ได้ให้ความสาคัญกับเรื่อง จริยธรรมของข้าราชการ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ของ
ประเทศคือ ศาสตราจารย์ไซเอ็ด อากิล แห่งมหาวิทยาลัยตุล อับดุล ราซัก (Universiti Tun Abdul Razak)
เขาได้นิยาม คาว่า “จริยธรรม” ไว้อย่างสั้น ๆ กระชับ ชัดเจน และน่าจะสามารถนามาเป็นประเด็นที่สาคัญใน
การพัฒนากรอบแนวคิด เพื่อจัดทาดัชนีด้านนี้ได้ดี คือ เขากล่าวว่า “จริยธรรม” หมายถึง “คุณค่าหรือค่านิยม
และหลักการที่ใช้ในการตัดสินใจ” (Bernama online, 2010) ซึ่งสอดคล้องกับนิยามหรือความหมายของ
สถาบันจริยธรรมโลก (IGE) ดังกล่าวแล้วข้างต้น หรืออันที่จริง อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามาเลเซียใช้นิยามหรือ
ความหมายนี้ตามความหมายของสถาบันจริยธรรมโลก ก็อาจเป็นได้
โดยสรุ ป จากการทบทวนนิยามความหมายของคาว่า “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” อาจกล่าวได้ว่า
มาตรฐานคุณธรรม จริ ย ธรรม คือ หลั กการหรือหลั กเกณฑ์ในเรื่อง คุ ณงามความดีทั้ งทางด้ านจิตใจ และ
พฤติกรรม หรือการกระทา ที่ทาให้ปัจเจกบุคคลหรือองค์กรมีเกียรติภูมิ ควรค่าแก่ความเคารพ ได้รับการยอมรับ
เกิดความเชื่อถือศรัทธา และความซื่อสัตย์ อย่างไรก็ตาม พบว่า จุดคลิกที่สาคัญที่จะทาให้การพั ฒนาดัชนีด้านนี้
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มีความเป็นรูปธรรม ก็คือ นิยามหรือความหมายที่ใช้กันอยู่ในประเทศมาเลเซียและในกรณีขององค์กร IGE ที่วัด
จากการตัดสินใจในการกระทาต่าง ๆ ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม ดังนั้น โดยสรุปคำว่ำ “คุณธรรม”
และ “จริยธรรม” ก็คือ คุณค่ำหรือค่ำนิยมและหลักกำรต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรตัดสินใจของมนุษย์นั่นเอง
3.3 แนวคิดทฤษฎีท่ อี ธิบำยพัฒนำกำรทำงด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์
Jean Piaget (1956, อ้างถึงใน ถวิลวดี และคณะ, 2554) นักทฤษฎีทางด้านพัฒนาการที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ได้นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพั ฒนาการทางด้านจริยธรรมของมนุษย์ ซึ่งมีความ
คล้ ายคลึ งกับ พัฒ นาการทางด้านสติปั ญญาของเด็กหรือมนุษย์ในวัยเด็ก โดยแบ่งพัฒ นาการทางจริยธรรม
ออกเป็น 4 ขั้น ดังนี้คือ
ขั้นที่ 1 Pre-Moral Stage (0-4ปี) ขั้นก่อนจริยธรรมนี้เด็กจะยังไม่รู้และไม่เข้าใจกฎระเบียบของสังคม
ไม่รู้จักกฎกติกา แต่เริ่มมีความเชื่อความเข้าใจจากการปลูกฝังว่าอะไรถูกหรือผิด
ขั้นที่ 2 Moral Realism (5-7ปี) ขั้นรู้ความหมายของจริยธรรม เด็กจะเริ่มยอมรับกฎเกณฑ์
กฎระเบียบ ตัดสินความผิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่ได้คานึงถึงเจตนา
ขั้นที่ 3 Transitional Stage (7-9 ปี) เป็นขั้นช่วงต่อระหว่างขั้นที่ 2 และ 4 เด็กในวัยนี้จะเริ่มมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เริ่มมีการให้และการรับ และเรียนรู้ว่าการทาผิดจะได้รับการลงโทษเป็นการตอบแทน
ขั้นที่ 4 Stage of Moral Relativism (10-11ปี) เป็นขั้นการพิจารณาจริยธรรมจากความเชื่อมโยง
หรือความเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่น ๆ ที่แวดล้อม เด็กจะเริ่มคิดถึงถูก ผิด โดยใช้เหตุผล เริ่มตัดสินใจจากการพิจารณา
สถานการณ์และความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง หรือสิ่งที่กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเพื่อน ยึดมั่น หรือ ให้การยอมรับ หรือ
ดูข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มมากขึ้น
จากแนวคิดของ Jean Piaget พบว่า ต่อมาได้มีการพัฒนาต่อยอดโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่
ชื่อลอร์เรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) (Kohlberg, 1976 อ้างถึงใน ถวิลวดี และคณะ, 2554) ซึ่งเขา
ได้แบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น 3 ระดับ และในแต่ละระดับ ยังแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อยดังนี้คือ
ระดับที่ 1 Pre-Conventional ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม เด็กจะได้รับ กฎเกณฑ์และข้อกาหนดของ
พฤติกรรมที่ "ดี" "ไม่ดี" จากผู้มีอานาจเหนือตน เช่น บิดา มารดา ครูหรือเด็กโต และมักจะคิดถึงผลที่ตามมาที่
จะนารางวัลหรือการลงโทษมาให้ ซึ่งพฤติกรรม "ดี" คือ พฤติกรรมที่แสดงแล้วได้รางวัล และพฤติกรรม "ไม่ดี"
คือ พฤติกรรมที่แสดงแล้วได้รับโทษ โดยแบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมระดับนี้ออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ
ขั้นที่ 1 Punishment and Obedience Orientation ขั้นการลงโทษ และการเชื่อฟัง เด็กจะ
ยอมทาตามเพราะไม่อยากถูกลงโทษ
ขั้นที่ 2 Instrumental Relativist Orientation ขั้นถือผลประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ ความดี
ความงามนั้น จะขึ้นอยู่กับรางวัล การชมเชย หรือ การตอบแทน
ระดับที่ 2 Conventional ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์ของสังคม พัฒนาการจริยธรรมระดับนี้
ผู้กระทาถือว่า การประพฤติตนตามความคาดหวังของผู้ปกครอง บิดา มารดา กลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกหรือของชาติ
เป็นสิ่งที่ควรจะทาหรือหลีกเลี่ยงการกระทาความผิดเพราะกลัวว่าตนจะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ระดับนี้
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อยที่ต่อเนื่องจากขั้นตอนย่อยที่ 2 ข้างต้น คือ
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ขั้นที่ 3 Mutual Interpersonal Normative Morality เป็นขั้นคล้อยตามผู้อื่น คล้อยตามความ
คาดหวังของสังคมหรือการยอมรับของกลุ่ม ต้องการการยอมรับของกลุ่มว่าตนเป็นคนดี มักจะทาในสิ่งที่สังคม
คาดหวัง
ขั้นที่ 4 Law and Order Orientation เป็นขั้นตอนของการทาตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
สังคม การทาในสิ่งที่ถูก ไม่ประพฤติผิด คือ การทาตามหน้าที่ ประพฤติตนไม่ผิดกฎหมาย และรักษาระเบียบ
แบบแผนของสังคม
ระดับที่ 3 Post-conventional Level ระดับภายหลังจากการทาตามกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของ
สังคม พัฒนาการทางจริยธรรมระดับนี้ เป็นหลักจริยธรรมของผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ผู้ทาหรือผู้แสดงพฤติกรรมได้
พยายามที่จะตีความหมายของหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยวิจารณญาณของตนเองก่อนที่จะยึดถือ
เป็นหลักการของความประพฤติที่จะปฏิบัติตาม การตัดสิน "ถูก" "ผิด" "ไม่ควร" มาจากวิจารณญาณของตนเอง
ปราศจากอิทธิพลของผู้มีอานาจ หรือ กลุ่มที่ตนเป็นสมาชิก ซึ่งกฎเกณฑ์ – กฎหมายดังกล่าว ควรจะตั้งอยู่บน
หลักความยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกของสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ระดับนี้ยังสามารถแบ่งเป็น
2 ขั้นตอนย่อยที่มีความต่อเนื่องจากขั้นตอนย่อยที่ 4 คือ
ขั้นที่ 5 Social Contract Orientation ขั้นทาตามสัญญาของสังคม เน้นถึงความสาคัญของ
มาตรฐานทางจริยธรรมที่ทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรที่จะปฏิบัติตาม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และสิทธิของบุคคลก่อนที่จะใช้มาตรฐานทางจริยธรรม
ขั้นที่ 6 Universal Ethical Principle Orientation หลักการคุณธรรมจริยธรรมสากล โดยเชื่อ
ในความดีงาม ความถูกต้องที่เป็นสากล เป็นที่ยอมรับจากคนส่วนมากทั่วโลกและทุกสังคม
โดยสรุ ป อาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้ถูก -ผิด หรือการเรียนรู้และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของ
มนุษย์จะต้องดาเนินการตั้งแต่วัยเด็ก และสถาบันที่มีความสาคัญที่สุดในการปลูกฝังเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ก็
คือ สถาบันครอบครัว และสถาบันต่าง ๆ ทางสังคมของแต่ละสังคมนั่นเอง จากข้อมูลหรือความรู้ตรงนี้ ทาให้
เกิดการฉุกคิดและการตั้งคาถามต่อไปได้ว่า การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีความสั มพันธ์กับการขาดคุ ณธรรม
จริยธรรมในวัยผู้ใหญ่นั้น จะมีหนทางใดบ้าง และ/หรือ จะต้องดาเนินการอย่างไร ที่ไม่ใช่วิธีการแบบเถรตรง จึง
จะได้ผล เพราะตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่า “ไม้แก่ดัดยาก” ประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นสาคัญมาก ที่จะนาไปสู่การ
กาหนดกรอบแนวคิดและการให้ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาดัชนีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐไทย
ในลาดับต่อไป
3.4 แนวคิดและทฤษฎีจริยศำสตร์สำกล
นอกจากแนวคิดและทฤษฎีที่อธิบายพัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรมในมนุษย์หรือปัจเจกบุคคล
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า ยังมีทฤษฎีทางด้านจริยศาสตร์สากลที่น่าจะสามารถนามาปรับใช้หรือเป็นวัตถุดิบที่
สาคัญในการพัฒนากรอบแนวคิดและการจัดทาดัชนีคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญอีกอย่างน้อยสองมุมมอง หรือ
สองสานักคิดที่สาคัญ ดังนี้คือ

3.4.1 กลุ่มทฤษฎีที่เน้นเรื่องหน้าที่หรือการกระทาหน้าที่อย่างถูกต้อง (Deontology)
เน้นการปฏิบัติ/การกระทาอย่างถู กต้อง โดยไม่เน้นถึงผลของการกระทาหรือมีมุมมองว่าคนที่มีคุณภาพต้องมี
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หน้าที่และกระทาหน้าที่ต่าง ๆ ของตนเองอย่างถูกต้อง หรืออาจตีความได้ว่ามุ่งเน้นไปที่ปัจจัยนาเข้า คือมองว่า
การกระทาที่ดี ย่อมมีความดีในตัวของมันเอง โดยไม่ต้องสนใจว่าผลของการกระทานั้นจะเป็นอย่างไร

3.4.2 กลุ่ ม ทฤษฎี ที่ เ น้ น เรื่ อ งประโยชน์ สู ง สุ ด /อรรถประโยชน์ สู ง สุ ด (Teleology/
Utilitarianism) หรือบางคนแปลว่า “ประโยชน์นิยม” ซึ่งเป็นกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีที่เน้นไปที่เน้นผลของ
การกระทาและ/หรือประโยชน์ของการกระทา แม้ว่าสิ่งนั้นหรือการกระทานั้น อาจจะขัดกับหลักคุณธรรม
จริยธรรมขั้นพื้นฐานบางประการก็ตาม แต่ถ้ามีประโยชน์หรือทาให้เกิดความสุขสูงสุด ก็สามารถทาได้ ซึ่งจะ
อธิบายรายละเอียดในเนื้อหาที่ตามมาด้านล่างนี้
สาหรับในกลุ่มแรกหรือกลุ่มที่เน้นการกระทาหน้าที่อย่างถูกต้อง (Deontology) นี้ พบว่า คาว่า
deon มีรากศัพท์จากภาษากรีก ซึ่งแปลว่า “หน้าที่” หรือ “duty” ดังนั้น กลุ่มนี้ จึงเป็นกลุ่มที่มองหรือเชื่อว่า
มนุษย์เกิดมาเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ของตนเอง และถ้ามีการกระทาหรือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ โดยอยู่บนหลักการ
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกต้องแล้ว ก็ถือว่าได้กระทาในสิ่งที่ถูกต้ องแล้ว โดยไม่สนใจว่าผลลัพธ์ของมันจะเป็น
อย่างไร กลุ่มนี้มองว่า โดยปกติคนที่นับถือศาสนาก็มักจะต้องปฏิบัติหรือการกระทาหน้าที่ตามหลักคาสอนของ
ศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการไม่ลักขโมย การไม่พูดโกหก ไม่หลอกลวง และที่สาคัญคือ มนุษย์ต้องพูดความจริงไม่ว่า
จะส่ งผลหรือทาให้เกิด ผลอย่างไรตามมาก็ตาม และต้องไม่ฆ่าผู้ อื่น ไม่ว่าคน ๆ นั้นจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม
(Kant, 1788; สุปรียา วงษ์ตระหง่าน, มปป.) นอกจากนี้ นักปรัชญา นักคิด นักทฤษฎี และนักวิชาการในกลุ่มนี้
ยังมองด้วยว่าการตัดสินใจต่าง ๆ มักเป็นการตัดสินใจที่มีจริยธรรม ถ้าอยู่บนหลักการที่มีคุณธรรม จริยธรรม
กากับอยู่ ซึ่งมักจะถูกกากับควบคุมด้วยเหตุผลอีกขั้นหนึ่งหรือ อาจกล่าวหรือตีความได้ว่า เป็นทฤษฎีที่เน้นไปที่
ต้นเหตุหรื อปั จจั ยน าเข้า (Inputs) นั่ นเอง ในขณะที่กลุ่มที่สองหรือที่เรียกว่า กลุ่ มเป้าหมายนิยม หรือ
ประโยชน์นิยม (Teleology) หรือบางคนนาไปเทียบเคียงกับคาว่า “Utilitarianism” หรือ “อรรถประโยชน์
นิยม” ซึ่งกลุ่มแนวคิดทฤษฎีนี้ มักจะตัดสินคุณธรรม จริยธรรมของมนุษย์จากผลของการกระทา หรือจาก
ผลลัพธ์/ผลกระทบจากการกระทา (consequences) เพราะมองหรือเชื่อว่าการกระทาของมนุษย์แต่ละคนเป็น
การกระทาที่มีเป้าหมาย หรือต้องการบรรลุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบรรลุ “ความสุขอันยิ่งใหญ่” ซึ่งการกระทาหลาย ๆ อย่างอาจจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง หรือ อาจจะมี
ทั้งผลดีและผลที่ไม่ดี ที่เกิดขึ้นทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติ หรืออาจกล่าว
ตีค วามได้ ว่ า กลุ่ ม นี้ พิ จ ารณาจากผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ แ ละผลกระทบของการกระท า (Outputs/Outcomes/
Impacts) และเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่มนุษย์ต้องการกระทาความดี ความถูกต้อง แต่ก็ต้องพิจารณาควบคู่กันไป
ด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่ หรือถ้าทาอะไรไปแล้ว จะทาให้เกิดผลอะไรขึ้นบ้าง ดังนั้น ในการ
กระทาบางอย่างถึงแม้อาจจะขัดกับหลักคุณธรรมจริยธรรมบางประการ แต่ถ้าทาแล้วเกิดผลดี ก็สามารถทาได้
เช่น การพูดเท็จหรือการไม่บอกความจริง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก เช่น
กรณีผลการเรียนที่ไม่ดี ถ้าทราบว่าการพูดความจริงแล้วพ่อแม่อาจไม่สบายใจ ไม่มีความสุข หรืออาจเป็นทุกข์ได้
ก็อาจไม่บอกความจริงดังกล่าวก็ได้ หรือกรณีความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้ ถึงแม้คนไข้มีอาการหนักแต่
หมอก็อาจจะจาเป็นต้องปลอบใจไม่บอกความจริง เพราะกลัวว่าจะทาให้คนไข้เป็นทุกข์จนทรุดหนักหรือเสียชีวิต
ได้ เป็นต้น
ดังนั้น โดยสรุปแนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์ที่เป็นสากลนี้ มีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดย
สายหนึ่งบอกว่า ให้ทาความดี ให้พูดความจริง โดยไม่ต้องคานึงถึงผลของมัน ขณะที่กลุ่มที่สองเชื่อว่า ต้องดูที่
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ผลของการกระทา หรือการกระทาดังกล่าวมีประโยชน์หรือไม่ ต่อใคร โดยแสดงความแตกต่างกันของแนวคิด
ทฤษฎี มุมมองของทั้งสองกลุ่มได้ตามแผนภาพที่ 3 ดังต่อไปนี้
แผนภาพที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์สากล 2 สาย

Deontologists:
หน้าที่นิยม
การตัดสินใจต่าง ๆ เป็นการ
ตัดสินใจที่มีจริยธรรม ถ้าอยู่บน
หลักการที่มีคุณธรรมกากับอยู่
ซึ่งถูกกากับด้วยเหตุผลอีกขั้น
หนึ่ง – กลุ่มนี้เน้นการทาหน้าที่
หรือปัจจัยนาเข้า

Teleologists:
ประโยชน์นิยม/อรรถประโยชน์
ตัดสินคุณธรรมของการกระทา
จากผลที่เกิดขึ้น
ซึ่งก็คือ ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเอง
องค์กร และสังคม
ประเทศชาติและโลก – กลุ่มนี้
เน้นผลผลิต/ผลลัพธ์

กรอบแนวคิด/ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ที่สาคัญ 2 สาย

3.5 ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่อง “ธรรมำภิบำล”
สาหรับคาว่า “ธรรมาภิบาล” นี้ แปลมาจากคาภาษาอังกฤษว่า “Good Governance” เป็นแนวคิด
ที่นาเสนอโดยองค์การสหประชาชาติและกลายเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและนาสู่ การปฏิบัติมากที่สุ ด
แนวคิดหนึ่งในการบริหารงานของภาคสาธารณะทั่วโลก และยังมีองค์กรในการกากับ ติดตาม และประเมิน
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องดังได้กล่าวใน “เกริ่นนา” ข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่ากลายเป็น
“แนวคิดที่เป็นหลักการสากล” ที่ทุกประเทศทั่วโลกยอมรับก็ว่าได้
ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้มีการกาหนดองค์ประกอบหรือลัก ษณะที่
สาคัญของการมี “ธรรมาภิบาล” ไว้ 8 ประการ ดังนี้คือ
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แผนภาพที่ 4 องค์ประกอบของการมีธรรมาภิบาล

Consensus

Accountable

oriented

Participatory

GOOD
GOVERNANCE
Responsive

Follows the
rule of law
Effective and
Efficient

Equitable and
Inclusive

1. การมีส่วนร่วม (Participation) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการตัดสินใจ เป็นกุญแจสาคัญของ
ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม ณ ที่นี้มีทั้งการมีส่วนร่วมโดยตรง และการมี ส่วนร่วมผ่านหน่วยงาน สถาบัน หรือ
ผู้แทน ทั้งนี้การมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างนั้นต้องตั้งหรืออิงอยู่บนพื้นฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการ
แสดงความคิดเห็น รวมถึงความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์ด้วย
2. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ธรรมาภิบาลต้องการกรอบของกฎหมายที่เป็นธรรม มีความเสมอภาค
กับประชาชนโดยเท่าเทียมกันภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน
3. ความโปร่งใส (Transparency) การตัดสินใจอย่างถูกต้องในการดาเนินการภายใต้กฎระเบียบ
หรื อมีการเปิ ดเผยข้อมูล ที่เพีย งพออย่ างตรงไปตรงมากับผู้ ได้รับผลกระทบ โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของการ
ไหลเวียนอย่างเสรีของข้อมูลข่าวสาร
4. การมีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการ (Responsiveness) ธรรมาภิบาล คือ
การมีองค์กร/สถาบัน และกระบวนการที่ตอบสนองต่อความต้องการอย่างมีความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างมีเหตุมีผล
5. การมีความเห็นพ้องต้องกัน (Consensus Oriented) โดยเฉพาะในสังคมที่มีความหลากหลาย
หรือมีความแตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนดและสรุปความต้องการของคนในสังคม รวมไปถึง
ต้องมีความครอบคลุมและมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลเพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนา ลดปัญหาความขัดแย้งใน
สังคม โดยเรียนรู้ได้จากประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสภาพบริบทของสังคมนั้น ๆ ก่อน
6. ความเสมอภาคและการผนวกรวมทุกคน (Equity and inclusiveness) สังคมที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับ
การที่สมาชิกในสังคมรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง และไม่รู้สึกแตกแยกจากสังคม ดังนั้นทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสต้องมีโอกาสในการพัฒนาหรือได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
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7. หลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and efficiency) การมีองค์กร หรือกระบวนการ
สร้างผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
รวมไปถึงการใช้โดยคานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8. ความรับผิดชอบและความสามารถในการตรวจสอบได้ (Accountability) ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและความสามารถในการตรวจสอบได้ เป็นกุญแจสาคัญในหลักธรรมาภิบาล ไม่ใช่แค่เฉพาะหน่วยงาน
องค์กรภาครัฐเท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกภาคส่วนต้องมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและความสามารถในการ
ตรวจสอบได้ ทั้งในเรื่องการตัดสินใจและการกระทาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะ
จากการทบทวนนิยาม ความหมาย หลักการ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
จริยศาสตร์ และธรรมาภิบาล จึงอาจกล่าวสรุปและตีความได้ดังต่อไปนี้ว่า
1. ความหมายของคาว่า คุณธรรม จริยธรรมนั้น มีความหมายที่คล้ายคลึงกันมาก สามารถใช้ทั้งสอง
คาอย่างมีความเชื่อมโยงกัน หรือสามารถใช้เพียงแค่คาใดคาหนึ่งแทนกันก็ได้ และในความเป็นจริงในบริบทการ
ทางานขององค์กรภาครัฐไทยก็พบการใช้ส องคานี้ แต่เป็นการใช้แยกออกจากกัน ซึ่งในกรณีของสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ใช้คาว่า “จริยธรรม” ในขณะที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ใช้คาว่า คุณธรรมและความโปร่งใส (โปรดอ่านเนื้อหาในลาดับต่อไป
และดูตารางสรุปในภาคผนวกเกี่ยวกับระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ในการประเมินองค์กรภาครัฐไทยในปัจจุบัน
ด้วย)
2. จากทฤษฎีของเพีย เจ และโคลเบิร์ก และตามที่มีการอ้างถึงงานของทั้งสองท่านนี้ในงานของ
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ ในปี 2554 นั้น พบว่า ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การเรียนรู้และการปลูกฝังเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม หรือการรู้ผิด-ถูก-ดี-ไม่ดี ในช่วงวัยเด็กและเยาวชน (โดยเฉพาะในช่วงอายุระหว่าง 5-20 ปี)
มีความสาคัญมากต่อพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรมของปัจเจกบุคคลแต่ละคน รวมถึงความสาคัญของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครอบครัว และสังคมในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน และยังสะท้อนให้เห็น
ด้วยว่าการมีภูมิคุ้มกันในช่วงนี้ หรือการพัฒนามนุษย์ในช่วงนี้ จะทาให้มนุษย์หรือปัจเจกบุคคลหรือสมาชิกของ
สังคมมีคุณภาพหรือสามารถปลูกฝังและขัดเกลาได้มากที่สุดในช่วงดังกล่าว และเมื่อปัจเจกบุคคลแต่ละคนมี
คุณภาพแล้ว จึงจะนาไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบขององค์กรและสังคมในช่วงที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
หรื อเมื่อ เป็ น ผู้ ใหญ่ ด้ว ยการใช้วิจ ารณญาณของตนเอง ซึ่งหมายถึงว่า จะมีการใช้วิจารณญาณได้ ดี ถูกต้อ ง
เหมาะสมเป็นที่ยอมรับ
3. สาหรับกรณีทฤษฎีจริยศาสตร์สากลที่มีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างกลุ่มหน้าที่นิยม
และประโยชน์นิยมนั้ น ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สาคัญและน่าสนใจเช่นกันว่า ในการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์
คุณธรรม จริยธรรมขององค์กรภาครัฐ ไทยนั้น เราควรจะใช้แนวคิด ทฤษฎี หรือมุมมองเชิงทฤษฎีของสายไหน
หรือกลุ่มไหน เราควรจะเน้นที่การกระทาความดี ความถูกต้อง หรือดูที่ปัจจัยนาเข้าว่า เราได้คนดีเข้ามาทางาน
ในภาครั ฐแล้วหรื อไม่ โดยไม่ต้องสนใจกับผลที่จะเกิดขึ้นหรือเราควรคานึงถึงผลที่เกิดขึ้น เช่น ผลของการ
ปฏิบัติงานหรือภาพสะท้อนจากผลของการปฏิบัติงาน โดยไม่ต้องดูว่าใครเป็นคนปฏิบัติ ปฏิบัติอะไร อย่างไร?
โดยสรุปถ้าเป็นแบบแรกก็ประเมินแต่เฉพาะปัจจัยนาเข้า โดยดูว่าใครทาอะไร ทาอย่างไร และถ้าเป็นแบบหลัง
ก็ประเมินแต่ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการปฏิบัติงาน เป็นต้น
4. สาหรับกรณีแนวคิดธรรมาภิบาลพบว่า ปัจจุบันได้มีการใช้อยู่ในกรอบการกากับ ติดตาม และ
ประเมินขององค์การสหประชาชาติแล้ว จึงคิดว่าไม่มีความจาเป็นต้องนาแนวคิดนี้มาผนวกในการพัฒนาชุดดัชนี
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ภาพลักษณ์คุณธรรม จริยธรรมของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อีก เพราะจะเป็นการซ้าซ้อนและทาให้เกิด
ความเบื่อหน่ายต่อบุคคลและองค์กรที่ถูกประเมิน
ดังนั้น จึงอาจจะพอกล่าวสรุปได้ว่า แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหรือการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐไทยนั้น ต้องมีความชัดเจน ว่าจะใช้หลักการ และ/
หรือแนวคิดทฤษฎีใดในการพิจาณา จะพิจารณาเฉพาะสาเหตุ/ปัจจัยนาเข้า หรือ จะดูที่ผลของการกระทา หรือ
จะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กัน
นอกจากการทบทวนนิ ย าม ความหมาย หลั ก การ และแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรมโดยตรงแล้ว ในการศึกษาครั้งนี้ ยังให้ความสาคัญกับการทบทวน ประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคาว่า “ภาพลักษณ์” และ/หรือ การสร้างภาพลักษณ์ด้วย ดังได้กล่าวแล้ว
ข้างต้นว่า เนื่องจากเป็นคาหลักของโครงการที่มีความสาคัญมากอีกคาหนึ่ง ดังนั้น ในลาดับต่อไปนี้ จะเป็นการ
นาเสนอผลการทบทวนเกี่ยวกับแนวคิดภาพลักษณ์และการสร้างภาพลักษณ์ รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินภาพลักษณ์ในบริบทโลก อย่างไรก็ตาม ในความจริงนั้น องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับภาพลักษณ์และการสร้างภาพลักษณ์นั้นมีอยู่จานวนมาก แต่ในการศึกษาครั้งนี้ มีเวลาที่จากัด จึงไม่
สามารถทบทวนได้ทั้งหมด จึงหยิบยกเฉพาะแนวคิดที่โดดเด่น ที่กาลังได้รับความนิยมค่อนข้างมาก ซึ่งก็คือ
แนวคิดและทฤษฎีของ ศาสตราจารย์พอล เท็มโพรัล (Temporal, 2015) ที่มีการปรับปรุงและตีพิมพ์ล่าสุดเมื่อ
ต้นปี 2558 นับว่าเป็นผลงานล่าสุดที่มีการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ทั นสมัย ทันการณ์มากที่สุดเล่มหนึ่ง จึงหยิบ
ยกยกขึ้นมานาเสนอ ณ ที่นี้ สาหรับองค์กรที่ทาการประเมินภาพลักษณ์ในระดับโลก ก็เลือกขึ้นมาจานวนหนึ่ง
เช่นกัน โดยเฉพาะองค์กรที่มีอิทธิพลที่มีการอ้างอิงถึงมากที่สุดหรืออยู่ในลาดับต้น ๆ ของบรรดาองค์กรที่อยู่ใน
กลุ่มของการจัดทาภาพลักษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้คือ

กลุ่มที่ 2
วรรณกรรม/องค์ควำมรู ้เกี่ยวกับภำพลักษณ์/กำรสร้ำงภำพลักษณ์ในภำคสำธำรณะ
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินภำพลักษณ์ในระดับโลก
3.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภำพลักษณ์และกำรสร้ำงภำพลักษณ์สำหรับภำคสำธำรณะ
“
....การรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า ผู ้รับบริการมีความสาคัญต่อการบรรลุ
ความสาเร็จของภาคสาธารณะ ความจาเป็นในการควบคุม(Control) การบริหารจัดการ
(Management) และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นความจาเป็นขัน้ พืน้ ฐาน ในขณะ
ทีค่ วามล้มเหลวในการจัดทากิจกรรมเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร จะนาไปสู่การรับรู ้ในเชิ ง
ลบและทาให้การบรรลุวัตถุประสงค์ของประเทศหรือองค์กรสาเร็จได้น้อยลงหรือลดลง...
”
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ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการสร้างภาพลักษณ์ของภาคสาธารณะ
เนื่องจากการพัฒนาของภาคสาธารณะนั้น มีความเกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน ภาค
ประชาชน และภาคประชาสังคม ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ทั้งด้านนโยบาย การพัฒนารายภาค (Sector
Development) การตลาด การสื่อสาร การระดมทุน ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างภาพพจน์
ขององค์กร กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์อื่น ๆ ดังนั้น ทุกองค์กรจึงจาเป็นต้องมีจุดแตกต่าง และภาพลักษณ์เชิงบวก เพื่อให้ได้รับการยอมรับ
ทางการเมือง การเข้าถึงแหล่งทุน หรือการได้รับการสนับสนุนทุนในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ เนื่องจากโลกมี
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทรัพยากรก็มีอยู่อย่างจากัด ดังนั้นทุกองค์กร ทุกประเทศ
จะต้องทาให้เห็นถึง “ความแตกต่างและความดีกว่าของตน” นั้นคืออะไร และวิธีการที่นามาปรับใช้ คือ
การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรหรือของประเทศตนให้เข้มแข็ง ซึ่งในปัจจุบัน ภาคสาธารณะยอมรับแล้วว่า
ต้องใช้เทคนิคอย่างเดียวกับภาคธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และยังช่วยทาให้ประสบความสาเร็จทั้งเป้าหมายทาง
ธุรกิจและการช่วยเหลือทางสังคม
สาหรับคาว่า “ภาพลักษณ์” (Brand) ตามความหมายของศาสตราจารย์เท็มโพรัลนี้ หมายถึง การ
ผสมผสานสาระสาคัญต่าง ๆ ทั้งที่มองเห็นได้หรือจับต้องได้ (tangible) และที่มองไม่เห็นหรือไม่สามารถจับต้อง
ได้ (Intangible) เข้าด้วยกันอย่างสลับซับซ้อน สาหรับสิ่งที่มองเห็นได้หรือจับต้องได้ อาจจะเรียกว่าเป็น hard
aspect หรือ มิติที่ค่อนข้างแข็งหรือเป็นเชิงวัตถุ สิ่งของ ของภาพลักษณ์ก็ได้ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หรือ
ผลผลิต (Products) บริการ (Services) การสื่อสารต่าง ๆ แง่มุมอื่น ๆ ส่วนสิ่งที่มองไม่เห็น หรือจับต้องไม่ได้
ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น“soft aspect of brand” แต่กลับเป็นด้านที่มีความสาคัญมากกว่า ประกอบด้วย ความรู้สึก
(Feeling) สิ่งที่มีความสัมพันธ์กับจิตใจ (Mental ssociations) การรับรู้ (perception) อารมณ์ความรู้สึก
(emotion) เพราะเป็นด้านที่ทาให้สิ่งหนึ่ง ๆ มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการ และ จากการศึกษาวิจัย พบว่า
ภาพลักษณ์ที่ประสบความสาเร็จมักมีลักษณะของการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน ประชาชนผู้ใช้บริการ
และมักจะต้องสามารถสะท้อนประสบการณ์ของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ บริการ
ต่าง ๆ ขององค์กรที่พวกเขาติดต่อสัมพันธ์ด้วย
ดังนั้น “ภาพลักษณ์” ในความหมายที่เป็นเรื่องของความรู้สึกนี้จึงมีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อภาค
สาธารณะ ซึ่งเป็นภาคที่ต้องมีความสัมพันธ์อย่างมากกับภาคีหุ้นส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน ผู้รับ
ประโยชน์ ผู้รับบริการ หรือสาธารณชน เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ “ความสาเร็จ”
เพราะยิ่งมีความสัมพันธ์มากเท่าใด ภาพลักษณ์ก็ยิ่งได้รับการยอมรับและตอบสนองมากขึ้นตามไปด้วยเท่านั้น
ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ ก็เหมือนกับการสร้างความสัมพันธ์ทุกประเภทที่ต้องมีก ารนาประสบการณ์ดี ๆ
ทุก ๆ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่าง ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์
ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการภาพลักษณ์ จึงมุ่งเน้นไปที่ระดับสูงสุดของความพึงพอใจที่ผู้รับบริการ
หรือผู้รับประโยชน์ได้รับ ซึ่งสิ่งนี้จะนาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้ อยู่บนพื้นฐานของคุณค่า ค่านิยม
และทัศนคติต่าง ๆ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นได้ จับต้องได้ และเป็นสิ่งที่ลูกจ้าง พนักงาน ข้าราชการ ส่งทอด
ประสบการณ์ของภาพลักษณ์ให้กับลูกค้า ผู้รับบริการ ผู้รับประโยชน์นั่นเอง และสิ่งที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งอีก
ประการหนึ่ง ก็คือ อัตลักษณ์ของภาพลักษณ์หนึ่ง ๆ นั้น จะต้องแปลงสู่การปฏิบัติ หรือทาให้เกิดเป็นความจริง
ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้บริษัทหรือองค์กรธุรกิจที่มีแบรนด์สินค้าดัง ๆ ใช้เวลาในการฝึกอบรมพนักงานของตนให้มี
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การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ความรู้สึกผูกพันกับแบรนด์ และต้องมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับคุณค่าของแบรนด์สินค้ าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ขององค์กร การพัฒนาอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งให้กับแบรนด์ และการนาสู่ความเป็นจริงในชีวิตของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีการที่สาคัญที่นาไปสู่ “ความสาเร็จ” ในขณะที่กลยุทธ์ในการสื่อสาร และกิจกรรม/
กลเม็ด/กลยุทธ์ หรือกลวิธีอื่น ๆ นั้นมีบทบาทในการช่วยสร้างแบรนด์ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
สาหรับขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาภาพลักษณ์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้คือ
ขั้นตอนที่1 การกาหนดวิสัยทัศน์ของภาพลักษณ์ (Brand Vision) ซึ่งเป็นเรื่องของภาพในระยะ
ยาวขององค์กร และเป็นความปรารถนาสูงสุดที่ต้องการเห็นองค์กรเป็นไปในทิศทางใด (Aspiration)
ขั้นตอนที่2 การสร้างคุณค่าและบุคลิกของภาพลักษณ์ (Brand Values and Personality)
ประเด็นสาคัญของการสร้างคุณค่า คือ จะทาอย่างไรให้องค์กรมีบารมี มีคนกล่าวถึง มีคนทาตาม
ขั้นตอนที่3 การจัดวางหรือกาหนดสถานภาพให้กับภาพลักษณ์ (Brand Positioning) ประเด็น
คาถามสาคัญ คือ ทาไมภาพลักษณ์ต้องแตกต่าง และทาไมจึงต้องดีกว่าองค์กรอื่น ในจุดไหน
ซึ่งขั้นตอนทั้งสามขั้นตอนนี้มีรายละเอียดต่าง ๆ ค่อนข้างมาก แต่ละขั้นตอนมีจุดเน้นที่สาคัญ และใน
ทางปฏิบัติจริง องค์กรต่าง ๆ ที่สนใจหรือต้องการได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้สวนเสียทั้งหมดขององค์กร ก็
จะต้องเข้าร่วมกระบวนการในการออกแบบภาพลักษณ์ขององค์กรตามสามขั้นตอนนี้ด้วยความมุ่งมั่น และควรมี
วิทยากรที่เชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษาหรือเป็นวิทยากรกระบวนการตลอดระยะเวลาของการออกแบบภาพลักษณ์
ร่วมกันด้วย ดังแผนภาพที่ 4 ด้านล่างนี้
แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนในการจัดทาภาพลักษณ์ขององค์กรสาธารณะ

วิสัยทัศน์ของ
ภาพลักษษณ์




การสร้าง
คุณค่าและ
บุคลิกของ
ภาพลักษณ์
การจัดวาง
ตนเองของ
ภาพลักษณ์

เป็นเรื่องระยะยาว
เป็นเรื่องของ aspiration

 มีบารมี
 คนทาตาม

 ทาไมภาพลักษณ์ต้องแตกต่าง
 ทาไมภาพลักษณ์ต้องดีกว่า ตรง
จุดไหน

ขั้นตอนในการจัดทาภาพลักษณ์ของ
องค์กรภาคสาธารณะ
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สาหรับคาว่า “ภาคสาธารณะ” (Public Sector) ในความหมายของเท็มโพรัล นั้น เขาบอกว่า
หมายถึงทุกภาคส่วน นอกเหนือจากภาคธุรกิจเอกชนที่แสวงกาไร ประกอบไปด้วย ชาติ ประเทศ องค์กร
หน่วยงานราชการ กระทรวง กรมต่าง ๆ ของรัฐบาล เมืองต่าง ๆ ภาคการผลิต/อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้
การควบคุมของรัฐบาล บริษัทหรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การกากับ ดูแล และควบคุมโดย
กระทรวงการคลัง ถ้าเป็นกรณีของประเทศไทย อาทิเช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น บริษัทต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงกับรัฐบาล (government-linked
corporations) ถ้าเป็นกรณีของประเทศไทย อาทิเช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์และหนี้สาธารณะ (บบส.) บริษัท
การบินไทย จากัด บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด(อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง) เป็นต้น องค์กรไม่แสวงกาไรต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ องค์กรการกุศลประเภทต่าง ๆ องค์กรที่แสวง
กาไรบางส่วน เช่น สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ที่ไม่เน้นธุรกิจหรือการค้า เช่น ธนาคารโลก
องค์กรนาโต้ (NATO) ประชาคมภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น
นอกจากนี้ เท็มโพรั ล ยั งระบุ ด้วยว่า การสร้างภาพลั กษณ์ของภาคสาธารณะจะช่ว ยทาให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ เพราะจะเป็นการระบุอย่างชัดเจนว่า อะไรคือจุดยืนของประเทศชาติ
หรือองค์กร และจะต้องมีการระบุยุทธศาสตร์ที่นามาดาเนินการเพื่อทาให้เกิดความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ
หรือองค์กรอื่น ๆ การสร้างภาพลักษณ์ของภาคสาธารณะ ก็คือ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศชาตินั่นเอง
ซึ่งจะนาไปสู่ผลประโยชน์ที่สาคัญ ๆ หลายประการ เช่น เพิ่มเสถียรภาพให้กับสกุลเงินของประเทศ เพิ่มความ
น่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน สามารถดึงดูดทุนในระดับโลกได้เพิ่มขึ้น เพิ่มพลัง
หรืออิทธิพลทางการเมืองในเวที/ชุมชนนานาชาติ ส่งเสริมการเติบโตของการส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ
เพิ่มการท่องเที่ยวและการลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ พัฒนาความร่วมมือกับชุมชนนานาชาติให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น ขยายการสร้างชาติในทุกมิติ ทั้งด้านความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ความภาคภูมิใจ ความสมานฉันท์
ความทะเยอทะยานในเชิงบวก และการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ การดึงดูดศักยภาพ
ความสามารถพิเศษต่าง ๆ เข้ามาในประเทศ การเข้าถึงตลาดโลก และตลาดของประเทศต่าง ๆ ได้มากขึ้น
สามารถเปลี่ยนหรือพลิกมุมมองทัศนคติ ความคิดเชิงลบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และเรื่องอื่น ๆ ที่มี
ความสาคัญต่อผู้ฟัง/ผู้เฝ้ามอง หรือ ผู้เฝ้าติดตามสถานการณ์ของโลกของประเทศนั้น ๆ และสามารถพลิกการ
จัดอันดับระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ จากลบให้กลายเป็นบวกและจากต่าให้เป็นสูงได้อีกด้วย

3.7 กรณีตัวอย่ำงที่ประสบควำมสำเร็จในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ในเชิ งสำธำรณะของ
ประเทศตำมแนวคิดของเท็มโพรัล: กรณีประเทศเกำหลี
ประเทศเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสาคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างมาก
และประสบความสาเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเป็นประเทศที่สามารถคิดค้นและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่ได้รับการตอบรับหรือสามารถสนองตอบต่ออารมณ์ ความรู้สึกของลูกค้า
ผู้รับบริการจากนานาอารยประเทศได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสมัยใหม่ ดังเช่น สมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุง
สินค้าวัฒนธรรมของวัยรุ่น ที่ส่งผ่านทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี นักร้อง นักแสดง หรือ ด้านเสื้อผ้า
เครื่องสาอางต่าง ๆ ล หรือแม้แต่การทาศัลยกรรมความงาม
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สาหรับวิธีการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศเกาหลีนี้ พบว่า เป็นการนา (Leadership) โดยรัฐบาลซึ่ง
ใช้เทคนิคในการสร้าง พัฒนา รักษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ และแบรนด์ของสินค้า และบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะ
สิ่งที่เรียกว่า “The Nation Brand Effect - NBE” ซึ่งก็คือ การเสริมภาพลักษณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่าง
ภาพลักษณ์ของประเทศชาติ และภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ และภาพลักษณ์ของสินค้าสาคัญของบริษัท ที่
สามารถช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไปในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าบริษัท องค์กรธุรกิจทาดี ก็จะช่วย
สนับสนุนภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าในระดับชาติ และถ้าภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้น (The Nation Brand
Image) ก็จะยิ่งช่วยทาให้แบรนด์ของสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการต่าง ๆ ของประเทศดีตามไปด้วย เปรียบเสมือน
กับการมีทูตด้านภาพลักษณ์ที่เป็นความร่วมมือกัน (The Corporate Brand Ambassador) นอกจากนี้ กรณี
ของประเทศเกาหลีนี้ ยั งมองด้วยว่า เมื่อแบรนด์หรือภาพลั กษณ์ถูกสร้างขึ้น ก็หมายถึงด้ว ยว่า ได้เกิด
กระบวนการของการสร้างทรัพย์สมบัติเชิงยุทธศาสตร์ที่มีคุณค่าสูงยิ่ง ซึ่งในกรณีนี้ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันประเทศ
ไทยก็กาลังอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศโดยมีกลไกที่สาคัญคือ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (ซึ่ง
ถึงแม้ ณ ปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแล้วก็ตาม) แต่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558) ก็มีความ
พยายามที่จะพัฒนาประเทศด้วยการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่คล้าย ๆ กับกรณีของประเทศเกาหลี
เพราะได้มีการยกตัวอย่างประเทศเกาหลีว่าเป็นประเทศที่ก้าวข้ามจากประเทศโลกที่สอง ไปสู่โลกที่หนึ่งด้วยการ
เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ หรือ ปรับภาพลักษณ์/โฉมหน้าของประเทศใหม่ ( rebranding) โดยทาการสื่อสาร
กับประชาชนของตน และประชาคมโลกว่า เกาหลีใต้เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่มาก่อน ทาให้คนในชาติเกิด
ความเชื่อมั่น และทาให้เกิดการรวมพลังในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติของตนให้ประสบผลสาเร็จในด้าน
ต่าง ๆ ที่สมาชิกในสังคมมีความปรารถนาสูงสุดร่วมกัน
ล าดั บ ต่ อ ไป จะเป็ น การน าเสนอองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท าภาพลั ก ษณ์ และการประเมิ น
ภาพลักษณ์ของประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก ดังนี้คือ
3.8 สถำบันกำรจัดทำภำพลักษณ์ (The Branding Institute: BI)
ในปัจจุบัน มีสถาบันจัดทาภาพลักษณ์เกิดขึ้นจานวนมากในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งสถาบันต่าง ๆ
เหล่านี้ ล้วนแต่มีบทบาทและอิทธิพลในการสะท้อนภาพลักษณ์และการรับรู้ต่าง ๆ ของประชาชน หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับองค์กรและประเทศต่าง ๆ สาหรับสถาบันการจัดทาภาพลักษณ์ (The Branding Institute:
BI) ที่หยิบยกขึ้นมานาเสนอ ณ ที่นี้ เป็นองค์กรเอกชนที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
อังกฤษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 โดย Professor Simon Anholt ในช่วงที่ผ่านมา ได้ทาการประเมินภาพลักษณ์
องค์กรประเภทต่าง ๆ และ/หรือ ประเทศต่าง ๆ โดยใช้ดัชนีที่เรียกว่า “Anholt-GFK Nation Brands
Index” ซึ่งมีแนวคิดว่า การจัดอันดับภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรและของประเทศต่าง ๆ นั้น มี
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และเป็นการสะท้อนด้วยว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นมีการรับรู้เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ขององค์กรและประเทศต่าง ๆ อย่างไร รวมถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินองค์กร ประเทศ ผู้นา
องค์กร ผู้นาประเทศ ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive Officer: CEO) รวมถึงบุคลากรประเภท
ต่าง ๆ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรและคณะกรรมการบริหารประเทศชุดต่าง ๆ ด้วย จนถึงปัจจุบัน
สถาบันแห่งนี้ได้ทาการประเมินและจัดอันดับองค์กรมากกว่า 500 brands หรือ ภาพลักษณ์ประเภทต่าง ๆ
มากกว่า 500 รายการ นอกจากนี้ ยังทาการประเมินภาพลักษณ์ของประเทศต่าง ๆ ประมาณ 50 ประเทศมา
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 และในปี 2014 ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 50 ประเทศที่ได้รับการประเมินด้วย

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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ดัชนีภาพลักษณ์ที่เรียกว่า “Anholt-GFK Nation Brand Index - NBI” ซึ่งประกอบด้วยดัชนี 6 ด้านที่สาคัญ
ได้แก่
1) ด้านการส่งออก (Exports)
2) ด้านธรรมาภิบาล (Governance)
3) ด้านวัฒนธรรม (Culture)
4) ด้านประชาชน/คน/คุณภาพคน (People)
5) ด้านการท่องเที่ยว (Tourism)
6) ด้านการเข้าเมือง/การลงทุน (Immigration/Investment)
แผนภาพที่ 6 ดัชนีภาพลักษณ์หกเหลี่ยมของ Anholt-GFK
Nation Brand Hexagon
Tourism

People

Exports

Nation
Brand
Culture and
Heritage

Governance
Investment
and Immigration

The Nation Brand Hexagon ©
2000 Simon Anholt

วิธีการประเมินภาพลักษณ์ของ Ahholt-GfK
Anholt-GfK ใช้วิธีการประเมินที่เรียกว่า “การบริหารจัดการชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ถูกกากับหรือชี้
ทิศทางโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” (Stakeholder-Guided Brand and Reputation Management) คือการมอง
ว่า ชื่อเสียง ไม่ใช่การมีสิ่งที่ดี หรือ สิ่งที่ไม่ดี แต่ชื่อเสียงขององค์กรต้องได้รับการทาความเข้าใจจากมุมมองของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ขององค์กรนั้น ๆ ว่าคนเหล่านี้มองหรือมีแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรนั้น ๆ
อย่างไร?
การประเมินเพื่อจัดอันดับของ Anholt-GfK มีหลักเกณฑ์ที่สาคัญ 4 ประการ คือ
1) ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง (Relevance) และผลกระทบ (Impact) ของการจัดอันดับ
2) มูลค่าเพิ่ม และความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง(Value-added and Insight)
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3) ความเชื่อมั่น ความเชื่อถือไว้วางใจได้ และความตั้งใจของการทา Ranking เพื่อเผยแพร่
ภาพลักษณ์ต่อสาธารณะ (Reliability)
4) วิธีวิทยาที่ใช้ในการจัดอันดับ จะมีเกณฑ์การวัดเป็นคาถามที่เชื่อมกับตัวชี้วัด ดังแสดงข้างล่างนี้
คาถามสาคัญเมื่อมีการทา Rankings ของ Anholt-GfK
- การจัดอันดับ (Rankings) แบบไหนที่มีความเกี่ยวข้องจริง ๆ และเกี่ยวข้องกับใคร/เพื่อใคร?
(Relevance)
- การจัดอันดับ หรือ การทา Rankings ทาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และความรู้/ความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น
หรือไม่? (Value-added and Insight)
- การจัดอันดับ กอปรไปด้วยความตั้งใจที่สามารถไว้วางใจหรือเชื่อถือได้หรือไม่? (Reliability)
- วิธีวิทยาที่ใช้ในการจัดอันดับ เชื่อถือได้หรือไม่ หรือ สามารถทาให้เกิดความเชื่อมั่นได้มากน้อยแค่
ไหน เพียงใด?
สาหรับการคิดคะแนน NBI นั้น ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้าน สาหรับตัวชี้วัดแต่ละตัว
มีการจัดอันดับด้วยคาถาม 3-5 คาถาม และการจัดอันดับใช้คะแนน 1-7 คะแนน ซึ่ง 7 คะแนนหมายถึงสูงที่สุด
และดีที่สุด ขณะที่ 1 คะแนนหมายถึงต่าที่สุดและแย่ที่สุด และ 4 คะแนน หมายถึงอยู่ตรงกึ่งกลาง
สาหรับการประเมินภาพลักษณ์ของประเทศต่าง ๆ ในปี 2557 ได้ทาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดจานวน 20,215 ราย ใน 50 ประเทศ ส่วนมากใช้การสัมภาษณ์แบบออนไลน์กับประชากรที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับมาตรวัดทางประชากร (population parameters) ที่นามาใช้ในการถ่วง
ค่าน้าหนัก เพื่อทาให้แน่ใจได้ว่าได้ประชากรตัวอย่าง ที่สามารถเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศ ที่สามารถสะท้อน
ลักษณะที่สาคัญทางประชากรต่าง ๆ ได้ทั้งในเรื่อง เพศ อายุ และการศึกษาของประชากรที่อยู่ในระบบ
ออนไลน์ ทั้งนี้ ภาคสาธารณะทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือผลการประเมินและผลการจัดอันดับที่เป็นการสรุป
ย่อแบบภาพรวมเท่านั้น ในขณะที่ สถาบันจัดอันดับภาพลักษณ์ ได้ทาการส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นรายละเอียด
ให้กับหน่วยงานในภาคสาธารณะของแต่ละประเทศด้วย ได้แก่ รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ กระทรวงการ
ต่างประเทศของแต่ละประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนทั้งในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค สานักงานคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สายการบินของประเทศต่าง ๆ และ
สถาบันทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดของผลการประเมินที่หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับมัก
ประกอบไปด้วย ผลการวิเคราะห์ การรับ รู้ในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โอกาสในการลงทุน
วัฒนธรรม การศึกษา ประชาชน ธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจและ สภาพของเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์และ
บริการต่าง ๆ แรงดึงดูดหรือแรงจูงใจในการเข้าเมือง รวมถึง ความชอบ/ความพึงพอใจในลักษณะพิเศษ หรือ
ความโดดเด่นของแต่ละประเทศ หรือ ความคุ้นเคยอื่น ๆ โดยทั่ว ๆ ไปด้วย
ผลการประเมินภาพลักษณ์ของ 50 ประเทศในปี 2557 พบว่า ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นประเทศที่มี
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรป และมีจานวนประชากรประมาณ 82 ล้านคน เป็นประเทศที่ได้รับการประเมิน
ว่า มีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าประเทศพัฒนาและกาลังพัฒนาอื่น ๆ อีก 49 ประเทศ สาหรับประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับการ
จัดอันดับในกลุ่มสิบประเทศแรกที่มีภาพลักษณ์ที่ดี ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส แคนาดา ญี่ปุ่น อิตาลี
สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และสวีเดน ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่า
เป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ ไม่น่าประทับใจที่สุดในบรรดาประเทศที่พัฒนาหรือมีความก้าวหน้าด้วยกันในปี

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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2557 เนื่องจากมีปัญหาหรือการแสดงบทบาทในทางการเมืองในเวทีระหว่างประเทศที่สร้างความไม่พึงพอใจ
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนด้วยกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ภาพลักษณ์นั้นสามารถปรับเปลี่ยนขึ้นลงตาม
ความรู้สึก การรับรู้ของประชาคมโลก/ชุมชนนานาชาติ และการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับในสายตาชาวโลกด้วย
สาหรับกรณีของสถาบันการจัดทาภาพลักษณ์ (BI) นี้พบว่า ดัชนีที่น่าสนใจ ที่มีความเชื่อมโยงกับการ
พัฒ นาหรื อ จั ด ท ากรอบแนวคิ ด และการให้ ข้ อ เสนอแนวทางการพั ฒ นาดั ช นี ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของ
การศึกษาในครั้งนี้ ก็คือ ประเด็นดัชนีหรือตัวชี้วัดด้านวัฒนธรรมและประชาชน ซึ่งด้านวัฒนธรรม พบว่า
สถาบัน BI ให้ความสนใจกับประเด็นวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ การกีฬา และ
วรรณกรรมต่ า ง ๆ ส าหรั บ ด้ า นประชาชน ให้ ค วามสนใจกั บ เรื่ อ ง ความสามารถ/ศั ก ยภาพด้ า นต่ า ง ๆ
(competence) ความเปิดเผย-เปิดกว้าง (openness) ความเป็นมิตร และคุณภาพอื่น ๆ ของประชาชน เช่น
ความอดทน เป็นต้น

กลุ่มที่ 3
วรรณกรรม/องค์ควำมรู ้เกี่ยวกับ “ดัชนี” “ตัวชี้ วัด”: นิยำม ควำมหมำย ปั จจัย
องค์ประกอบ กระบวนกำร วิธีกำร เครื่องมือต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.9 นิยำมและควำมหมำยของคำว่ำ “ดัชนี” และ “ตัวชี้ วัด”
คาว่า ดัชนี (Index) หรือ ในหลาย ๆ กรณี หลาย ๆ แห่ง หลาย ๆ องค์กร มักนิยมใช้คาว่า ”ตัวชี้วัด”
(Indicator) นั้น จริง ๆ แล้ว พบว่า มีความหมายที่ไม่แตกต่างกันมากนัก (อนุชาติ พวงสาลี และ อรทัย อาจอ่า,
2539, 2541) แต่โดยทั่วไป หมายถึง หน่วยวัดความสาเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกกาหนดขึ้นโดยการใช้มาตรวัด
ต่าง ๆ กันไปตามบริบท แต่มักจะต้องเป็นการวัดในเชิงปริมาณ หรือ ควรมีผลที่นับได้จริงในเชิงตัวเลข และต้อง
สามารถสื่ อ เป้ าหมายในการปฏิ บั ติงานที่ส าคัญของแต่ล ะหน่ว ยงาน ทั้งนี้เ พื่อ ใช้ในการกากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ สาหรับดัชนี หรือ ตัวชี้วัดนั้น ที่จริงแล้ว มีหลายมิติ ยกตัวอย่างเช่น
อาจจะพิจารณาจากมิติปริมาณ มิติคุณภาพ มิติด้านเวลา เช่น ความทันการณ์/ทันเวลา และมิติค่าใช้จ่าย เช่น
ความคุ้มค่ากับต้นทุนที่ใช้ไป เป็นต้น (ยงจิรายุ อุปเสน, 2558)
ดังนั้น ดัชนี หรือ ตัวชี้วัด จึงเป็นมาตรวัดทางสถิติ หรือเครื่องชี้สภาวะบางอย่างเพื่อใช้ในการประเมิน
หรือวิเคราะห์เกี่ยวกับ สภาพการณ์ หรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติพบว่า เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการกากับ ติ ดตาม และประเมินผลในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในขณะเดียวกัน ถ้า
การบริหารงานใด ๆ ที่ขาดการกากับ ติดตามและประเมินผล หรือ ขาดการวัดผลการทางานที่เหมาะสม จะทา
ให้ไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะนาไปสู่ความไม่สาเร็จ หรือ อาจถึงขั้นล้มเหลวในการ
บรรลุผลที่ต้องการได้ ดังนั้นในแต่ละหน่วยงาน/องค์กร จึงจาเป็นที่จะต้องมีการกาหนดดัชนีหรือตัวชี้วัดในการ
ทางานที่ต้องการบรรลุผลให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการกากับ ติดตามและประเมินผลได้ตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกากับ ติด ตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ เช่น

การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ระยะ 3 เดือน 6 เดือน หนึ่งปี หรือ สองปี เป็นต้น ซึ่งจะทาให้ทราบว่า การปฏิบัติงานต่าง ๆ กาลังเป็นไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ และถ้าไม่ใช่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ผล
การประเมินการทางานในช่วงที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานในระยะต่อไปให้ดียิ่งขึ้นหรือให้
ประสบผลสาเร็จได้มากขึ้นอีกด้วย
3.10 ประเภทของดัชนี หรือตัวชี้ วัด
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2552) ได้แบ่งตัวชี้วัด เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ตัวชี้วัดที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้วัดสิ่งที่นับได้ หรือ สิ่งที่มีลักษณะเชิง
กายภาพ
โดยมีหน่วยการวัด เช่น จานวน ร้อยละ และระยะเวลา เป็นต้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะเหมาะสาหรับ
การวัดในสิ่งที่จับต้องได้ เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจน
2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้ วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม การวัดในหลายกรณีจะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนามธรรม
เช่น ความพึงพอใจ ระดับความเข้าใจ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ แม้จะไม่มีลักษณะเชิงกายภาพที่สามารถนับเป็น
จานวนได้ แต่ก็สามารถสร้างเครื่องมือวัดหรือแปลงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ได้
เช่น การวัดความพึงพอใจ ด้วยแบบสอบถาม ที่มีการให้คะแนนความพึงพอใจในระดับต่าง ๆ เช่น ความพึง
พอใจมาก ได้คะแนนเท่ากับ 5 เรียงลาดับลดหนั่นกันลงมา จนถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้ระดับคะแนนต่าสุด
เป็นต้น
3) ตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ คือ ตัวชี้ วัดหรือตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดสิ่งที่ไม่มีค่าในเชิงปริมาณ หรือไม่มี
มาตรวัดใด ๆ ที่จะสามารถได้จริงในเชิงปริมาณ เพราะอาจมีความเป็นนามธรรมสูงก็อาจจะมีการพัฒนาตัวบ่งชี้
ในเชิงคุณภาพขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติมักจะต้องหาตัวบ่งชี้หรือดัชนีที่เป็นตัวแทน เพื่อจัดทาเป็น
องค์ประกอบในการวัดสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความรัก ความสมานฉันท์ ความสุข เป็นต้น
3.11 ดั ช นี ห รื อ ตั ว ชี้ วั ด ด้ ำ นกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ สั ง คม กำรศึ ก ษำ สุ ข ภำพ และ

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ปัจจุบันการบริหารองค์กรสมัยใหม่ได้มีการนาเครื่องมือและชุดดัชนีต่างๆ มาใช้ในการบริหารงานกัน
มากขึ้น เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555- 2559 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยได้กาหนด
ตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข ดัชนีหรือตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ ทั้ง
เศรษฐกิจ ของประเทศ ของครั ว เรื อน ยกตั ว อย่า งเช่ น อัต ราการเจริ ญเติบ โตทางเศรษฐกิ จ อัต ราเงิ นเฟ้ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่ม
ประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 10 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้าทาง
ฐานะทางเศรษฐกิจของประชากร สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงจานวน
ประชากรที่อยู่ในสภาวะความยากจน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรอื่น ๆ หรือ สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย

41

สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม เป็นต้น ด้านการศึกษา อาทิเช่น จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและการวิจัย อาทิเช่น สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเตอร์เน็ ตความเร็ว
สูง จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านสุขภาพอนามัย อาทิเช่น อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ดัชนี
หรือตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น คุณภาพน้าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อหัว เปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศต่อหัว เป็นต้น
นอกจากนี้ ณ ปั จ จุ บั น สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ (2558) ยั ง ได้ น าเสนอดั ช นี ชี้ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ (Key
Performance Indicators : KPIs) ของการเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น รายได้
ประชากร ระดับความเหลื่อมล้าในสังคมจากค่าสัมประสิทธิ์จินี (Gini Coefficient) การเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GNP และ GDP) ระดับการจ้างงาน ระดับการลงทุนที่
ผ่านมา ระดับการลงทุนเพื่ออนาคต ระดับการวิจัยและพัฒนา ระดับการค้าระหว่างประเทศ ความยากง่ายใน
การประกอบธุรกิจ (Doing Business) โดยธนาคารโลก สถานะการคลัง ปัญหาหนี้ครัวเรือน ปัญหาคุณแม่วั ยใส
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) ปริมาณป่าไม้ ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ
(Bio Diversity Index) และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นต้น แต่พบว่า ยังไม่มีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ดัชนีใน
การประเมินคุณธรรม จริยธรรมองค์กรภาครัฐ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ในปั จจุบัน มีสถาบันจริยธรรมโลก ที่มีบทบาทใน
การประเมินด้านนี้ ซึ่งในลาดับต่อไปก็อาจจะมีการผลักดันให้มีการใช้ตัวชี้วัดด้านนี้ในการประเมินความเป็น
ประเทศที่ก้าวหน้าอีกตัวชี้วัดหนึ่ง ก็เป็นไปได้
3.12 นัยสำคัญของดัชนีหรือตัวชี้ วัดขององค์กรภำครัฐไทย
โดยปกติ ดัชนีหรือตัวชี้วัดได้ถูกนามาใช้ในทุกภาคส่วนหรือทุกมิติของการพัฒนา ทั้งในระดับภาพรวม
(หน่วยงาน องค์กร ประเทศ) และระดับปัจเจกบุคคลนั้น มักใช้วิธีการเปรียบเทียบหรือการเทียบเคียงซึ่งกันและ
กัน (Benchmarking) ควบคู่กันไปด้วย อาทิเช่นการเทียบเคียงกับกลุ่มประชากรอื่น ๆ การเทียบเคียงกับ
ประเทศอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา องค์กรภาครัฐไทยยังมีการนาเทคนิคการวัดผลการ
ดาเนินงานแบบสมดุล (Balanced Scored Card: BSC) ของภาคธุรกิจมาใช้อีกด้วย แต่พบว่า ไม่สอดคล้องกับ
บริบทการทางานของภาครัฐไทย จึงนามาประยุกต์ หรือนามาใช้เพียงบางส่วน โดยเฉพาะการจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติงานราชการของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก็ได้นาบางประเด็นมาผนวก
ในการจัดทาคารับรองการปฏิบั ติงานด้วย และในหลาย ๆ หน่วยงานใช้ตัวชี้วัดที่เรียกว่า “ผลหลักของการ
ดาเนินงาน” (หรือบางแห่งเรียกว่า ผลสาเร็ จ) (Key Performance Indicators: KPI) มาเป็นเครื่องมือในการ
วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทางานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัลแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
นอกจากนี้ ยังมีระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจากหลาย ๆ ภาคส่วน
ด้วยกัน ทั้งหน่วยงานกลางต่างๆ เช่น สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
องค์กรอิสระตาม
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การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญ เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมถึงมีการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกหรือองค์กรทางวิชาการ และ
การตรวจสอบจากภาคประชาชน เป็นต้น (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2554) ซึ่งทุกหน่วยงานล้วนแต่ต้องมีการใช้ ดัชนี
หรือตัวชี้วัดชุดใดชุดหนึ่งเป็นเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบการทางานจากมุมมองของแต่ละองค์กร/
หน่วยงาน ที่อาจมีความแตกต่างกัน หรือ มีความคล้ายคลึงกัน หรืออาจมีการทับซ้อนกัน ซึ่งอันที่จริงนั้น ควร
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการทับซ้อนให้มากที่สุด แต่ในความเป็นจริงอีกด้านหนึ่ง ก็ได้รับเสียงสะท้อนจากองค์กร
ภาครัฐที่เข้าไปเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558 ว่า ปัจจุบันมีการประเมินโดยหน่วยงานต่าง
ๆ ที่มีการทับซ้อนกันค่อนข้างมาก (โปรดอ่านรายละเอียดผลการศึกษาจากภาคสนามในบทที่ 4 ประกอบด้วย)
ทั้งนี้ การที่จะทราบว่าดัชนีหรือตัวชี้วัดใดมีความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานใด อย่างไรนั้น
โดยปกติแล้ว ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียจะต้องทาการวิเคราะห์ภารกิจขององค์กร โดยอาจเริ่มจากการ
วิเคราะห์ทั้งโครงสร้างและกระบวนการทางาน พิจารณาว่าภารกิจใด ที่ควรมีตัวชี้วัดกากับ อยู่ในระดับใด หาก
ไม่มี อาจจะต้องมีการสร้างขึ้นใหม่ และหากมีอยู่แล้ว ก็อาจจะจาเป็นต้อ งทาการวิเคราะห์ว่าดัชนีหรือตัวชี้วัดที่
ใช้อยู่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ในกระบวนการสร้างหรือพัฒนาตัวชี้วัด จะต้องมี
เป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไร ควรจะประเมินอะไร เพื่อวัตถุประสงค์ใด และจะประเมินอย่างไร เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า ทุกหน่วยงานจาเป็นต้องถูกประเมิน โดยการใช้ตัวชี้วัดในการ
ประเมินไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีหรือตัวชี้วัดนั้น มีนัยสาคัญต่อ
องค์กรภาครัฐเป็นอย่างมาก และประเด็นคาถามที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ทาอย่างไร จึงจะสามารถคิดค้น
ระบบการประเมิน และชุดดัชนีที่มีความเหมาะสม สอดคล้อง สามารถสะท้อนการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่มีภารกิจทั้งที่เหมือน หรือคล้ายคลึงกัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจที่แตกต่างกันได้อย่างดี ไม่มีการทับ
ซ้อน และสามารถใช้ประโยชน์ในการทาให้ เกิดการเรียนรู้ การปรับปรุงหรือการพัฒนาการทางานในด้านต่าง ๆ
ได้จริง และในกรณีการประเมินคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรภาครัฐต่าง ๆ ที่อาจจาเป็นต้องจัดทาขึ้นต่อไป ก็
เช่นเดียวกันที่จะต้องคานึงถึงประเด็นคาถามต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ตลอดเวลาด้วย
3.13 ดัชนีและเครื่องมือต่ำง ๆ ในกำรประเมินธรรมำภิบำล และควำมโปร่งใสโดยองค์กร

ต่ำง ๆ (ทั้งในและต่ำงประเทศ)
สาหรับในส่วนนี้จะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับดัชนีหรือตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินด้านธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส และหลังจากนั้น จะเป็นการนาเสนอผลการทบทวนเกี่ยวกับดัชนีหรือตัวชี้วัด และ/หรือเครื่องมือ
ในการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรง ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย
กรณีของต่ำงประเทศ

3.13.1 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Indicators-WGI)
พบว่า เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินสภาพ “ธรรมาภิบาล” ในประเทศอุตสาหกรรม และประเทศกาลัง
พัฒนาจานวน 215 ประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งมีข้อมูลการติดตามผลในระยะยาวในช่วงระหว่างปี 2539-2556
ด้วย ทั้งนี้เป็นการประเมินธรรมาภิบาลใน 6 มิติ ดังนี้คือ
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1) สิทธิและความรับผิดชอบ (Voice and Accountability) เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล การมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ตลอดจนการมี
สิทธิในการชุมนุมและการสมาคมสังสรรค์ เป็นต้น
2) เสรีภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง (Political Stability and Absence of
Violence) โดยประเมินในมิติความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะไร้เสถียรภาพหรือถูกโค่นล้ม โดยวิธีการ
ต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้ความรุนแรงทางการเมืองและการก่อการร้าย เป็น
ต้น
3) ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness) มุ่งเน้นการประเมินไปที่คุณภาพการ
ให้บริการและความสามารถของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ความเป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง
รวมถึงคุณภาพการกาหนดนโยบายและการนานโยบายไปปฏิบัติ และความมุ่งมั่นจริงจังของรัฐ บาลที่มีต่อ
นโยบายดังกล่าว
4) คุณภาพของมาตรการควบคุมในทางกฎหมาย/กฎระเบียบต่าง ๆ (Regulatory Quality)
ความสามารถของรัฐบาลในการกาหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุม การบังคับใช้กฎหมาย
นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการส่ งเสริมให้ ภ าคเอกชน
สามารถทาการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้
5) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่ว่า บุคคลของฝ่ายต่าง ๆ มีความ
มั่นใจและยอมรับการปฏิบัติตามกติกาในการอยู่ร่วมกันของสังคมหรือไม่ โดยเฉพาะคุณภาพของการบังคับใช้
กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ หรือ การปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา กฎหมาย การอานวยความยุติธรรม รวมถึง
ความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาชญากรรมและความรุนแรงขึ้นในสังคม
6) การควบคุมปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น (Control of Corruption) การใช้อานาจรัฐเพื่อหา
ผลประโยชน์ ไม่ว่าการทุจริตประพฤติมิชอบเพียงเล็กน้อยหรือขนานใหญ่ รวมถึงการเข้าครอบครองรัฐโดยชน
ชั้นนาทางการเมืองและนักธุรกิจเอกชน ที่มุ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ธรรมาภิบาล เป็นเรื่องที่สาคัญมาก และหลายประเทศก็ให้ความสาคัญ หรือล้วน
แต่มีความตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการของ
รัฐบาล ในการควบคุม กากับ ดูแลการดาเนินงานให้มีป ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล การเคารพสิทธิและเสียง
เรียกร้ องของประชาชนที่นาไปสู่การกาหนดนโยบาย ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ๆ
ตามมาอย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
สาหรับดัชนีหรือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลโลกนี้ จัดทาโดยการรวบรวมข้อมูลจานวนมากจากผู้มี ส่วนได้เสีย
ทั้งภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ภาคสาธารณะ/ประชาชน และภาคเอกชน ดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ที่ทา
การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้จานวน 32 แห่ง จากทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้ง
สถาบั น ส ารวจต่า ง ๆ ฐานข้อ มูล งานวิ จั ย จากองค์ กรไม่ แสวงก าไร องค์กรอิส ระประเภทต่า ง ๆ อาทิเช่ น
Afrobarometer surveys/ Gallup Insight/ Global Competitiveness Report survey/ Economist
Intelligence Unit / Global Insight/ Political Risk Services / Global Integrity/ Freedom House/
Reporters Without Borders/ CPIA assessments/ the EBRD Transition Report เป็นต้น ทาให้ได้ข้อมูล
ที่เชื่อถือได้และเป็น เครื่องมือที่แต่ละประเทศสามารถนาไปสู่ การปรับปรุงและการเปลี่ ยนแปลงด้านต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการของประเทศนั้น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น
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วิธีวิทยาในการวัดและประเมินของดัชนีหรือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (WGI)
เนื่องจากแต่ละมิติของดัชนีหรือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลโลก จะต้องอาศัยแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย
จากทั่วโลก จึงมีวิธีการในจัดทาดัชนี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดลักษณะข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆในแต่ละมิติ โดยข้อคาถามจาก
แหล่งข้อมูลหนึ่งคาถามนั้นอาจจะตอบในแต่ละมิติได้แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากหน่วยงานเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อม จะนามาใช้เพื่อประเมินมิติคุณภาพของมาตรการควบคุม (Regulatory Quality) ข้อมูล
จากการประเมินเสรีภาพของสื่อจะถูกนาไปใช้ในการประเมินมิติสิทธิและความรับผิดชอบ/ความสามารถในการ
ตรวจสอบได้ (Voice and Accountability) เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดค่าของข้อมูลใหม่ (Rescaling) เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาจากแต่ละแหล่งนั้น
อาจมีค่าคะแนนที่แตกต่างกัน ถึงแม้อาจจะเป็นเรื่องเดียวกัน ก็ตาม อาทิ เช่น บางแห่งให้ค่าคะแนนอยู่ที่ระดับ
ระหว่าง 0-1 ขณะที่ในอีกฐานข้อมูลหนึ่ง อาจกาหนดค่าคะแนนไว้ในระดับ 0-4 หรือ บางแหล่งอาจกาหนดไว้ที่
0-10 คะแนน เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องนาข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด มาจัดการกาหนดค่าหรือ ให้คะแนนใหม่ทั้งหมด
พร้อมทั้งทาการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อน ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการวัดได้ตรงกัน
เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 การเปรียบเทียบแต่ละแหล่งข้อมูลและกาหนดค่าน้าหนัก ในแต่ละตัวชี้วัดย่อย โดยใช้
วิธีการทางสถิติ ที่เรียกว่า Unobserved Components Model (UCM) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับ
ดัชนีหรือตัวชี้วัดในแต่ละมิติ
จะเห็นได้ว่า ในการประเมินธรรมาภิบาลนี้ จะให้ความสาคัญกับเรื่องข้อมูลในแง่ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็น ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความครบถ้วน ความครอบคลุม ความตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด ซึ่งเรื่อง
นี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ประเทศไทย หรือหน่วยงานภาครัฐควรเรียนรู้เกี่ยวกับความสาคัญของ “ข้อมูล” หรือให้
ความสาคัญกับเรื่องนี้ในลาดับต้น ๆ ไม่ใช่ไปสร้างดัชนีหรือตัวชี้วัดมากกมาย แต่ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลที่ใช้ไม่
ถูกต้อง ไม่ตรง ก็ไม่มีประโยชน์ ในลาดับต่อไป จะเป็นการนาเสนอดัชนีหรือตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาลเช่นกัน แต่
เป็นของอีกสถาบันหนึ่ง ที่เรียกว่า “สถาบันการพัฒนาระหว่างประเทศ” ซึ่งเป็นสถาบันที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพล
สูงในชุมชนนานาชาติเช่นกัน โดยเฉพาะในด้านการให้การสนับสนุนทุนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในประเทศ
กาลังพัฒนา

3.13.2 ดั ช นี ห รื อ ตั ว ชี้ วั ด ธรรมาภิ บ าลของสถาบั น การพั ฒ นาระหว่ า งประเทศ
(Overseas Development Institute: ODI)
สถาบันการพัฒนาระหว่างประเทศ (Overseas Development Institute: ODI) เป็นองค์กรอิสระที่
สาคัญอีกองค์กรหนึ่งในประเทศอังกฤษ ที่ให้ทุนด้านการพัฒนาในด้านต่ าง ๆ แก่ประเทศกาลังพัฒนาในทุก
ภูมิภาคของโลก อาทิเช่น การพัฒนาด้านความรู้หรือการเสริมสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับประเทศ
นั้น ๆ อาทิเช่น ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ด้านสิทธิมนุษยชน/ความเป็นธรรมเพื่อมนุษยชาติ ด้าน
การปกป้องทางสังคม ด้านการพัฒนาทางสั งคม ล ดังนั้น ในฐานะองค์กรทุน จึงจาเป็นต้องทราบว่าทุนที่ให้
ไปนั้น ได้มีการนาไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ และจากประสบการณ์ในการทางาน
ด้านนี้ ทาให้มองเห็นว่า ความสาเร็จในการพัฒนามีความสัมพันธ์กับระดับธรรมาภด้วยเหตุนี้ ODI จึงให้ความ
สนใจกับเรื่อง “ธรรมาภิบาล” (good governance) มาก เพราะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยทาให้การพัฒนา

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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บรรลุผลได้ ภายใต้เวลาที่กาหนดไว้ จึงริเริ่มดาเนินการในเรื่องนี้ โดยในช่วงแรกเน้นการพัฒนาความรู้ หรือ
การจัดทาบทความหรือพัฒนาข้อเสนอในเชิงวิชาการโดยนักวิชาการที่ สนใจเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการพัฒนา”
(Governance and Development) (Hyden and Court, 2002) และต่อมาจึงได้เสนอเครื่องมือสารวจ
ธรรมาภิบาลระดับโลก หรือที่เรียกว่า “World Governance Survey - WGS” ซึ่งในช่วงแรกเป็นการ
ทดลองทาการสารวจธรรมาภิบาลในประเทศต่าง ๆ ไม่เกิ น 20 ประเทศ สาหรับการสารวจธรรมาภิบาลใน
ช่วงแรก พบว่า ใช้ตัวชี้วัดต่าง ๆ 6 ด้าน ดังนี้คือ
1) ความเป็นประชาสังคม (Civil Society) นาประเด็นที่ประชาสังคม พลเมืองมีความตระหนักต่อ
สังคม หรือการหยิบยกประเด็นทางการเมืองขึ้นมาถกเถียงกัน มาใช้เป็นดัชนีหรือตัวชี้วัดความเป็นประชาสังคม
2) ความเป็นสังคมการเมือง (Political Society): ประเมินหรือดูที่หนทาง วิธีการต่าง ๆ ว่าผล
ประโยชน์ และ/หรือความสนใจต่าง ๆ ของสังคมนั้นได้รับการให้ความสาคัญ หรือ มีการนาเข้าสู่ระบบการเมือง
หรือ กระบวนการทางการเมืองหรือไม่
3) การบริหาร (Executive): ประเมินหรือดูที่กฎระเบียบต่าง ๆ ของระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่
นามาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ
4) ระบบราชการ (Bureaucracy): ประเมินหรือดูที่กฎระเบียบต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการกากับการ
แปลงนโยบายต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ
5) ความเป็นสังคมเศรษฐกิจ (Economic Society): ประเมินหรือดูว่า การออกแบบเชิงโครงสร้างที่
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน หรือ ภาคตลาด (market) นั้นเป็นอย่างไร? มีความเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่ายหรือไม่
6) กระบวนการยุติธรรม (Judiciary): ประเมินหรือดูที่กฎระเบียบต่าง ๆ และการบังคับใช้กฎระเบียบ
ดังกล่าว ในการจัดการความขัดแย้ง เมื่อเกิดปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ ขึ้นในสังคม
อย่ างไรก็ต าม พบว่า ดัช นี ห รื อตัว ชี้วัด หรือ ปัจจัย ต่าง ๆ ดัง กล่ าวมาข้า งต้นนี้ ค่อนข้างมี ความ
ยากลาบากในการประเมิน เพราะล้วนแต่เป็นประเด็นหรือปัจจัยที่ใหญ่มากเกือบทุกปัจจัย และน่าจะมีปัญหาใน
การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนามาใช้ในการสะท้อนดัชนีเหล่านี้ด้วย ดังนั้น ในระยะต่อมา จึงพบว่า ODI ได้มีการ
ปรับตัวชี้วัด ทั้งนี้ส่วนหนึ่ง เนื่องมาจากได้มีการศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ทาให้ ODI ได้ค้นพบว่า
ดัชนีหรือตัวชี้วัด ที่เป็นตัวกาหนดที่มีนัยสาคัญ (Significant Determinants) ต่อการดาเนินงานขององค์กร
ภาครัฐหรือภาคสาธารณะ มีเพียง 5 ตัวชี้วัด ที่เรียงตามลาดับความสาคัญสูงสุด จากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ
 บทบาท หรือการมีอิทธิพลของข้าราชการระดับสูง (Influence) ในการจัดทาแผน การให้
ข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล
 ระบบการคัดเลือกเจ้าหน้าที่/พนักงานจากความสามารถ (Meritocracy)
 ความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง/ความสามารถในการตรวจสอบได้ (Accountability)
 ความโปร่งใส (Transparency) และ
 การเข้าถึงบริการที่เท่าเทียม (Equal Access)
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วิธีวิทยาในการวัด และประเมินของ ODI ด้วยตัวชี้วัด WGS
1. ตัวอย่างคาถามที่ใช้ในการสารวจธรรมาภิบาล (WGS) ของ ODI มีดังต่อไปนี้ เช่น ข้าราชการ
ระดับสูงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทานโยบายมากแค่ไหน หรืออยู่ในระดับใด? (ตัวชี้วัดด้านการมีอิทธิพล
ต่อนโยบาย) ระบบการคัดเลือกข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ระบบ merit-based system ในระดับไหน?
อย่างไร? (ตัวชี้วัดด้านระบบการคัดเลือกเจ้าหน้าที่/พนักงานจากความสามารถ (meritocracy)
–
ความสามารถ ความเหมาะสม การคัดเลือกคนที่มีความสามารถตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่? )
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเองในระดับไหน? อย่างไร? (ตัวชี้วัดด้าน
ความรับผิดชอบ) กระบวนการในการตัดสินใจที่ชัดเจน ในการจัดบริการของหน่วยงานราชการเป็นอย่างไร?
(ตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส) และ การเข้าถึงบริการของสาธารณะอย่างเท่าเทียมอยู่ในระดับไหน อย่างไร?
(ตัวชี้วัดด้านการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชน) นอกจากนี้ WGS ยังมองด้วยว่า การปฏิบัติงานตามแผน
และนโยบายที่กาหนดไว้นั้นเป็นแง่มุมที่มีความสาคัญมากต่อเรื่อง ธรรมาภิบาล ซึ่งจริง ๆ แล้ว การปฏิบัติงาน
ตามแผนและนโยบายนี้ ถือเป็นประเด็นปัญหาที่มีความสาคัญในลาดับต้น ๆ ของประเทศไทยเลยทีเดียว
2. ดัชนีของ Kaufman (2003) นอกจากดัชนีหรือตัวชี้วัดที่มีนัยสาคัญในการทางานของภาครัฐ ที่ได้
จากการวิจัยของ ODI ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้ว Kaufman (2003) ยังเสนอว่า ควรมีการวัดประสิทธิผล
(Effectiveness) หรือ ความสาเร็จในการทางานของภาครัฐว่าบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
หรือไม่ มากน้อยแค่ไหนด้วย ทั้งนี้ Kaufman มองว่า ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับคุณภาพของสถาบันรัฐ /กลไกรัฐ มี
ความสาคัญที่สุด ดังนั้น เขาจึงเสนอว่า การวัดประสิทธิผล หรือ ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ สามารถดูได้อย่าง
น้อยใน 3 มิติ ซึง่ แต่ละมิติสามารถมีตัวชี้วัดย่อยได้อีกมิติละ 2 ตัวชี้วัด ยกตัวอย่าง เช่น
• มิติคุณภาพของระบบราชการ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย 2 ตัวชี้วัด เช่น ตัวที่หนึ่ง: ตัวชี้วัด
ด้านการปฏิบัติงานตามนโยบาย และตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่มีความสาคัญต่อหน่วยงาน โดยเลือกมา
เพียงหนึ่งตัวชี้วัด เป็นต้น
• มิติคุณภาพของการจัดบริการต่าง ๆ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย 2 ตัวชี้วัด เช่น มิติความพึง
พอใจในความรวดเร็วของบริการ และอื่น ๆ ที่มีความสาคัญต่อหน่วยงาน โดยเลือกมาเพียง
หนึ่งตัวชี้วัด
• มิติคุณภาพหรือความสามารถของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 2
ตัวชี้วัดเช่นกัน โดยเลือกตัวชี้วัดที่มีความสาคัญที่สุด เหมือนข้างต้น โดยเปิดให้หน่วยงานพูดคุย
ตกลงกันว่า จะใช้อะไรในการวัดคุณภาพหรือความสามารถของข้าราชการได้ตรงที่สุด
โดยมีการให้คะแนน 1 คะแนน สาหรับแต่ละตัวชี้วัด รวมเป็นทั้งหมด 6 คะแนน เป็นต้น ทาให้เกิด
ความง่ายในการดาเนินการ และยังสามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดได้ดี มีความชัดเจน ตรงประเด็น ไม่ต้องทาเป็นแผง
ตัวชี้วัดหลายร้อยตัวเหมือนในกรณีขององค์กรภาครัฐหลาย ๆ แห่ง ที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน บางหน่วยงานมี
ตัวชี้วัดประมาณ 500 กว่าตัว ทาให้เสียเวลาในการจัดทาตัวชี้วัด โดยไม่ค่อยมีข้อมูลรองรับ หรือข้อมูลที่มีขาด
ความน่าเชื่อถือ และทาให้มีเวลาในการปฏิบัติงานจริง ๆ น้อยกว่าที่ควรจะเป็น หรือ เวลาในการให้บริการลดลง
หรือ ไม่มีเวลาเข้าไปศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นจริงในชุมชน เป็นต้น (ข้อมูลจากประสบการณ์ในการทางานเป็นผู้
ประเมินผลองค์กรต่าง ๆ ที่รับทุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) โดยเฉพาะ
องค์กรด้านสาธารณสุขในช่วงเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา)

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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สถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลของดัชนีหรือตัวชี้วัดต่าง ๆ ของ World Governance Survey
(WGS) ได้แก่
• การวิเคราะห์ถดถอย (Regression)
• การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation)
• การใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Co-efficient)
• การใช้ค่าเฉลี่ย (Mean/average) ในการเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ ที่มีความสาคัญ
ผลการจัดอันดับประเทศไทยด้วยตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของ ODI
จากการทบทวนเอกสารที่ เกี่ย วข้ อง พบว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่ง ในสิ บหกประเทศ ที่ไ ด้รับ การ
ประเมินในด้านธรรมาภิบาล โดย ODI ในปี ค.ศ.2001 (Court and Hyden, 2001) สาหรับเหตุผลที่ประเทศ
ไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสิบหกประเทศที่ควรได้รับการประเมิน เนื่องจากเป็น ประเทศที่กาลังอยู่ในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านของระบบเศรษฐกิจ โดยการประเมินในครั้งนี้ มีตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาลจานวนทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด
ครอบคลุม 1) เสรีภาพในการแสดงออก 2) รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคสาธารณะ 3) ความ
รับ ผิด ชอบของผู้ บัญญัติกฎหมาย/นักกฎหมาย/ผู้ กาหนดกฎระเบียบของสั งคม 4) ความรับผิ ดชอบของ
ข้าราชการ 5) ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 6) ความโปร่งใสในบริการของราชการ
7) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 8) ความเคารพในสิทธิทรัพย์สินของบุคคล 9) ความโปร่งใสในกระบวนการ
ยุติธรรม และ 10) การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเท่าเทียม ซึ่งประเทศไทยได้รับคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน
จากคะแนนเต็มทั้งหมด 150 คะแนน ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในบรรดาประเทศที่ถูกประเมินแต่พบว่า หลังจากนั้น ก็ไม่
มีผลการประเมินเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ด้วยตัวชี้วัดชุดดังกล่าวนี้อีกเลย ซึ่งจากการวิเคราะห์
คาดว่า ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่มีความเหมาะสม หรือมีความยากเกินไปในการวัด ประกอบกับมีปัญหาข้อมูลรองรับ
ดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ ประกอบกับในช่วงต่อมา ก็มีการประเมินอื่นๆ ที่
คล้ายคลึงกัน โดยองค์กรอื่น ๆ ที่เป็นการแข่งขันกั น แต่ตรงประเด็นกว่า ชัดเจนกว่า สามารถพัฒนาฐานข้อมูล
รองรับได้ง่ายกว่า หรือสะดวกกว่าในการเข้าถึงข้อมูล จึงทาให้ในระยะหลัง ODI ไม่ได้ทาการสารวจธรรมาภิบาล
ระดับโลก แต่เน้นไปที่การส่งเสริมการทางานอย่างมีธรรมาภิบาลในประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับทุนจาก ODI แทน
สาหรับในลาดับต่อไปเป็นการนาเสนอดัชนีการรับรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชั่นขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ
ซึ่งองค์กรนี้และดัชนีที่ใช้นับว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญ หรือมีอิทธิพลต่อการสร้างผลสะเทือนและการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในประเทศที่ถูกประเมินเป็นอย่างมาก

3.13.3 ดัชนีการรับรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชั่นขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ
(Corruption Perception Index - CPI)
ดั ช นี ห รื อ ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น ที่ ด าเนิ น การโดยองค์ ก รความโปร่ ง ใสระหว่ า งประเทศ
(Transparency International – TI) ที่เรียกว่า “ดัชนีการรับรู้เกี่ ยวกับการคอร์รัปชั่น ” (Corruption
Perceptions Index – CPI) นั้น มีรายละเอียด ดังนี้
ดัชนีการรับรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชั่น หรือ Corruption Perceptions Index – CPI เป็นดัชนีที่แสดงถึง
การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการคอร์รัปชั่นในภาครัฐ (หมายถึง หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด
รวมทั้งนักการเมืองและข้าราชการ) ในประเทศนั้นๆ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มาจากฐานข้อมูลรายชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือ
นักธุรกิจที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ทาการสารวจ รวมไปถึงสถาบัน/หน่วยงานวิจัยและองค์กรอิสระที่ได้รับการ
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ยอมรับจากทั่วโลก โดยตัวเลขหรือคะแนนที่สูง หมายถึงการมีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นที่ต่า ส่วนตัวเลขที่ต่า
หมายถึงการมีภาพลักษณ์หรือการรับรู้ด้านการคอร์รัปชั่นที่สูง ทั้งนี้ การที่องค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ
นา CPI มาใช้ในการรับรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น เนื่องจากการคอร์รัปชั่น มักเกี่ยวข้องกับกิจกรรม การกระทา
ต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย จึงเป็นเรื่องที่ปกปิดซ่อนเร้น ไม่มีหลักฐาน ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยมากจะรับรู้ก็
ต่อเมื่อมีการเข้าไปตรวจสอบ การร้องเรียน การฟ้องร้อง ดังนั้น การรับรู้ของผู้ที่อยู่ในตาแหน่ง หรือสถานภาพที่
เกี่ยวกับคอร์รัปชั่นของภาครัฐ (ภาคสาธารณะ) ซึ่งเป็นผู้ประเมิน จะเป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุด
TI ใช้ CPI เป็นเครื่องมือในการให้คะแนน และจัดอันดับความโปร่งใสของแต่ละประเทศ ซึ่งก็คือ
คะแนนการรับรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นของภาครัฐ หรือภาคสาธารณะว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งดัชนีที่ใช้นี้
เป็นดัชนีประเภทองค์ประกอบ หรือที่เรียกว่า “Composite index” เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาดัชนีการรับรู้
เกี่ยวกับ คอร์รั ปชั่นได้โ ดยตรง จึ งใช้ดัชนี ที่เป็น องค์ประกอบเพื่อให้ช่วยสะท้อนมิติต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้ว น
สาหรับการได้มาซึ่งข้อมูล ใช้วิธีการการผสมผสานระหว่างการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Assessment) ในเรื่อง
การทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกับการใช้วิธีการสารวจซึ่งทาการเก็บข้อมูลโดยสถาบันที่มีชื่อเสียง ประเทศที่จะได้รับ
การจัดอันดับ ด้วย CPI นั้น จะต้องมีแหล่งข้อมูลอย่างน้อย 3 แหล่ง โดยมาจากสถาบันหรือองค์กรอิ สระที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องธรรมาภิบาล และการวิเคราะห์บรรยากาศทางเศรษฐกิจ CPI ใช้เฉพาะแหล่งข้อมูลที่มี
คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนการรับรู้เกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่นของภาครัฐ(ระดับคะแนน คือ 0-100) นอกจากนี้
TI ยังใช้วิธีการทบทวนวิธีวิทยาของแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจ หรือเป็นการรับประกันว่า
แหล่งข้อมูลที่ใช้นั้น มีความสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร
นอกจากการสารวจและการจัดอันดับความโปร่งใสของประเทศต่าง ๆ ของ TI แล้ว ก็ยังมีการสารวจ
เกี่ยวกับขอบข่ายและความลึก (Scope and Depth of Fraud) ในกลุ่มผู้วางแผนนโยบาย ดาเนินการโดย
องค์กรที่ชื่อว่า Pricewaterhouse (2558) โดยมีข้อคาถามเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(Economic Crime) ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศ ทาลายความน่าเชื่อถือและความมั่นคงทางธุรกิจ
ทาลายความน่าลงทุนของประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็ได้ถูกประเมินด้านนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจะได้นาเสนอผล
การประเมินในบทที่ 4 ที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของไทยในชุมชนนานาชาติ
กรณีประเทศไทย

3.13.4 ดัชนีธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สาหรับกรณีของประเทศไทย ในเรื่องการประเมินธรรมาภิบาลนั้น พบว่า การไฟฟ้ าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ได้นาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลมาสู่การพัฒนา “ตัวชี้วัด” สาหรับใช้ในการติดตามและประเมินผล
การนาหลักการธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในบริบทของการไฟฟ้า โดยขอบข่ายของตัวชี้วัดธรรมาภิบาลจะต้องอยู่
ภายใต้ประเด็นที่สาคัญ 6 ประเด็น ซึ่งเป็นสิ่งที่จะนาไปสู่การปรับปรุงองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในด้านต่าง ๆ
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดบางตัวเป็นการวัดในเชิงปริมาณ แต่บางตัวเป็นข้อบ่งชี้ในเชิงคุณภาพ และบางตัวชี้วัด อาจนามาใช้
ในการวัดหรือประเมินหลักการของธรรมาภิบาลได้มากกว่าหนึ่งหลักการ ซึ่งหลักธรรมาภิบาลที่ทางการไฟฟ้า
นามาใช้นั้นก็คือ หลักธรรมาภิบาลขององค์การสหประชาชาติซึ่งมีทั้งหมด 6 ด้าน หรือ 6 มิติ ดังนี้คือ
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1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ มิใช่การทาตาม
อาเภอใจหรืออานาจของตัวบุคคล ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามของศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม และ
จะต้องมีการบังคับใช้ให้บริการของการไฟฟ้า มีความรัดกุม รวดเร็ว และเป็นธรรม ตัวชี้วัดที่สาคัญของมิติ
นิติธรรม ได้แก่ การได้รับการปฏิบัติด้วยมาตรฐานเดียวกัน และมีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่อย่างชัดเจน
2. หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Ethics) การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม มีความซื่อสัตย์จริงใจ
ประกอบอาชีพสุจริต ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ การเป็นองค์กรที่ปลอดจากการคอร์รัปชั่น การเป็นองค์กรที่ปลอด
จากการกระทาผิดวินัย และการเป็นองค์กรที่ปลอดจากการกระทาผิดมาตรฐานวิชาชีพ
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในองค์กรหรือ
ประเทศชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทางานของทุกหน่วยงานให้มีความโปร่งใส ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและเข้าใจง่าย ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ การมีระบบตรวจสอบ
ภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ การเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนรับรู้ ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องภายในองค์การ ผ่านสื่อต่างๆอย่าง
สม่าเสมอ และการเป็นองค์การที่มีหน่วยงานทาหน้าที่ดูแลผลกระทบหรือสารวจความต้องการของประชาชน
5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ตระหนักในสิทธิหน้าที่ หรือสานึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ใส่ใจปัญหาสาธารณะของหน่วยงาน เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ตัวชี้วัดที่สาคัญ
ได้แก่ การให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม
6. หลักความคุ้มค่า (Value of Money) คือการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัดเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่ วนรวม สร้างมูลค่าเพิ่ม รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือประชาชนประหยัด ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ตัวชี้วัดที่สาคัญได้แก่ การเป็นองค์กรที่มีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
ผลิต และการให้บริการอย่างสม่าเสมอ การให้ความสาคัญต่อการรณรงค์ ให้บุคลากรในองค์ก ร และประชาชน
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และมีการลดต้นทุนและการสูญเสียจากการดาเนินการ

3.13.5 ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย (Corruption Situation Index- CSI)
สาหรั บการประเมิน เรื่ องการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยนั้น พบว่า ในปัจจุบันได้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการสารวจและประมวลผล
ทางสถิติเกี่ยวกับการรับรู้สถานการณ์ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทต่าง ๆ
3 ประเภท ได้แก่ 1) ประชาชนทั่วไป 2) ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ และ 3) ข้าราชการ/ภาครัฐ ด้วยการใช้
ดัชนีที่เรียกว่า “ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นของไทย” (Thailand’s Corruption Situation Index – CSI) ซึ่ง
เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจาก “ดัชนีการรับรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น ” (Corruption Perception Index – CPI)
ขององค์กรความโปร่งใสระหว่ างประเทศ ตามที่นาเสนอไปแล้ วข้างต้น ซึ่งมีการเริ่มใช้ดัชนีนี้ในการส ารวจ
สถานการณ์คอร์รัปชั่นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนทัศนคติ
ความคิดเห็นต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยจากมุมมองของบุคคลและองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย และเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทย
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การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าคะแนน 0-100 คะแนน โดยที่คะแนน 0 หมายถึง มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในระดับรุนแรงที่สุด และ
100 คะแนน หมายถึง ไม่มีการคอร์รัปชั่นเลย
ประเด็น/ปัจจัยในการศึกษาสารวจประกอบด้วย
1) ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
2) ทัศนคติและจิตสานึกของคนในสังคมต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น
3) ประสิทธิภาพในการดาเนินการต่าง ๆ ต่อการทุจริต คอร์รัปชั่น (ประสิทธิภาพด้านการป้องกัน
ด้านการปราบปราม และด้านการปลูกฝังจิตสานึก)
ซึ่งดัชนี CSI นี้ อาจจะเป็นอีกดัชนีหนึ่งที่สามารถสะท้อนประเด็นปัญหาหรือปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ดัชนี CPI ยังไม่ได้สะท้อน หรือ สามารถนามาเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ ซึ่งจากการสารวจ
ในปี 2556 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 75 มองว่า ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยมีความ
รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ดัชนีทั้งสองแหล่ง คือ ทั้งของ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ที่ดาเนินการ
ร่ว มกับมหาวิทยาลั ยหอการค้า และ ดัช นีขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ จึงเป็นข้อมูล สาคัญใน
การศึกษา เพื่อทาความเข้าใจ และอาจใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาดัชนีด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริม หรือ
เติมเต็มซึ่งกันและกัน หรือไม่ทับซ้อนกัน ได้อีกทางหนึ่งด้วย
สาหรับในลาดับต่อไป จะเป็นการทบทวนดัชนี หรือเครื่องมือการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม
ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย สาหรับต่างประเทศเลือกกรณีของประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศในกลุ่ม
อาเซียนจานวน 2 ประเทศ คือ ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศมาเลเซีย ส่วนหนึ่งเนื่องจากทั้งสองประเทศนี้มี
ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ใกล้เคียงกันกับประเทศไทย ซึ่งประเทศมาเลเซียก้าวหน้ากว่าไทย
เล็กน้อย จากการประเมินของ WEF (World Economic Forum) ในขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ตามหลังประเทศ
ไทยในการประเมินเรื่องเดียวกัน คือ ความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ดังนั้น ความสามารถหรือความ
เป็นไปได้ในการนาดัชนีด้านคุณธรรม จริยธรรมของทั้งสองประเทศนี้มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศไทย จึงมีความเป็นไปได้สูงเพราะมีบริบททางเศรษฐกิจสังคมที่ใกล้เคียงกันดังกล่าว
3.14 ดัชนีหรือเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรภำครัฐ

ทั้งไทยและ

ต่ำงประเทศ
กรณีต่ำงประเทศ
 กรณีประเทศฟิลิปปินส์: ปัจจัยองค์ประกอบในการกากับ ติดตามเรื่องคุณธรรม/จริยธรรมของ
ข้าราชการ พบว่า คณะกรรมาธิการหรือกรรมการด้านการบริการของราชการของฟิลิปปินส์ (Civil Service
Commission of Philippines) ซึ่งน่าจะสามารถเทียบเคียงสถานะได้เท่ากับ สานักงาน ก.พ. หรือ สานักงาน
ก.พ.ร. ของประเทศไทย ได้กาหนดเกณฑ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมไว้ 2 ส่วน ดังนี้คือ ส่วนที่ 1 การใช้แนวทาง
ตามแบบประเพณี เดิ ม (Traditional Approaches) ซึ่งก็คือ การใช้การคว่าบาตรทางกฎหมาย (Legal
Sanction) เป็นการกาหนดแนวทาง หรือ รายละเอียดสิ่งที่ต้องทาและสิ่งที่ไม่ควรทาเพื่อกาหนดเป็นเกณฑ์ หรือ
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มาตรฐานของพฤติกรรม และพัฒนาหน่วยงาน/องค์กร หรือ การใช้กระบวนการในการควบคุมและกระตุ้น
เพื่อให้ น าไปสู่ การปฏิบั ติ และมีก ารก าหนดบทลงโทษเมื่ อละเมิด เกณฑ์ หรื อมาตรฐานดั งกล่ าว โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ คือ 1) ระบบของการตรวจสอบและควบคุม (A system of checks and balances)
2) หน่วยงานกากับควบคุม (Oversight Institutions) 3) กฎ ระเบียบ และประมวลจริยธรรม (Laws and
Codes of Conduct) และ 4) แนวทางการปฏิบัติด้านจริยธรรม (Ethical Guideposts) ส่วนที่ 2 การใช้
แนวทางใหม่ๆ (Non-traditional Approaches) หรือ การใช้วิธีการคว่าบาตรทางสังคม (Social Sanction)
ในการดูแล ควบคุม รวมถึง ส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น การใช้สื่อและบทบาทของภาค
สาธารณะ (The use of publicity/media) ความร่วมมือขององค์กรทุกภาคส่วน (as Watchdogs and
Critical Partners) หลักศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธา การดาเนินการของภาคประชาชน การกล่อมเกลาทาง
สังคม (Socialization) การควบคุมทางสังคม (Social Control) อย่างไรก็ตาม การดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จริง ๆ นั้น พบว่า ไม่สามารถดาเนินการโดยใช้เพียงแค่แนวทางใดแนวทาง
หนึ่งเท่านั้น แต่ต้องเป็นลักษณะของการผสมผสานทั้งกลไก หรือแนวทางด้านกฎหมาย และกลไกหรือแนวทาง
ด้านสังคมควบคู่กันไป
 กรณีประเทศมาเลเซีย: ดัชนีการรับรู้ความซื่อตรงหรือคุณธรรมระดับชาติ (National Integrity
Perceptions Index of Malaysia)
อันที่จริง ประเด็น “ความซื่อตรง” ถือเป็นเรื่องที่สาคัญมากเรื่องหนึ่งหรือเป็นมิติที่มีความสาคัญ
มากของ “คุณธรรม จริยธรรม” เพราะถ้าไม่มีความซื่อตรง ก็จะส่งผลทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น การ
จัดทาข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นจริง หรือ อาจนาไปสู่ปัญหาใหญ่มาก ดังเช่น การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น ดังนั้น
ประเทศมาเลเซียจึงมุ่งเน้นไปที่การประเมินเรื่อง “ความซื่อตรง” ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสาคัญมากที่สุดใน
มุมมองของประเทศมาเลเซีย สาหรับการจัดทาดัชนีนี้ เป็นเพราะประเทศมาเลเซียมีแผนพัฒนาความซื่อตรง
แห่ ง ชาติ และการจั ดท าดั ช นี ดั งกล่ า วขึ้ น มา เพื่ อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการน าไปใช้ ใ นการก ากั บ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการทางานและความสาเร็จของแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (National Integrity Plan) ซึ่ง
รับผิดชอบโดย สถาบันพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ของมาเลเซีย แต่พบว่า ทางสถาบัน ได้รับเสียงสะท้อน
กลับมาว่า บางตัวชี้วัดไม่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศมาเลเซียเอง จึงมีการปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น พบว่า ในปัจจุบัน ดัชนีหรือตัวชี้วัดชุดนี้ประกอบด้วย 6 ดัชนีย่อย ได้แก่ 1) ดัชนีทัศนคติต่อ
การคอร์รัปชั่นของมาเลเซีย 2) ดัชนีทัศนคติที่มีต่อคุณภาพของการบริการสาธารณะ 3) ดัชนีทัศนคติที่มีต่อการ
บริหารธุรกิจตามหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 4) ดัชนีทัศนคติที่มีต่อความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัวและสังคม 5) ดัชนีทัศนคติที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และ
6) ดัชนีทัศนคติที่มีต่อความมีมารยาทและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่พึงมีของมาเลเซีย
วิธีการวัดและประเมิน
สาหรับด้านวิธีการวัดและการประเมิน พบว่า ใช้ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จัดทาโดยสานักงาน
สถิติแห่งชาติมาเลเซีย ที่มีการตรวจสอบโดยผู้เกี่ยวข้อง และนักวิชาการด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ สถาบันความซื่อตรง
แห่งชาติมาเลเซีย มีกระบวนการและวิธีการในการสร้างหรือพัฒนาดัชนี ดังต่อไปนี้คือ
1. การสร้างเครื่องมือจากองค์ประกอบของดัชนีทั้ง 6 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น
2. การประชุมกลุ่มโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาควิชาการ พนักงาน สถาบันต่างๆ ทั้งจาก
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน
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การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3. เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากผู้แทนครัวเรือน และกลุ่มข้าราชการ
ในลาดับต่อไป จะเป็นการนาเสนอผลการทบทวนดัชนี หรือเครื่องมือต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมทั้ง
ระบบและกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณธรรม จริย ธรรมขององค์กร
ภาครัฐในประเทศไทย
กรณีประเทศไทย
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ห น่ ว ยงาน องค์ ก รและสถาบั น ที่ ท าหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การก าหนดกฎเกณฑ์
กฎระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทา
หน้าที่ขององค์กรภาครั ฐจานวนมาก รวมทั้งองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลโดยตรง ก็มีจานวนมากด้วยเช่นกัน จึงได้นามารวบรวมไว้ ณ ที่นี้ด้วย เพื่อให้มองเห็นระบบและ
กลไกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ในการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
ภาครัฐโดยตรงด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 กลไกทางกฎหมายที่เ กี่ยวข้องกับปัญหาที่รุ น แรงมากขึ้น พบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการทางานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐอยู่เป็นจานวนมาก ทั้งที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรรม และธรรมาภิบาล และการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นโดยตรง และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง และกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ รวมถึงในช่วงที่ผ่าน
มา รัฐบาลในแต่ละยุคสมัย ก็ได้มีการประกาศให้เรื่องการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
วาระแห่งชาติ รวมทั้งมีแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรองรับอีกด้วย ดังนั้น
ประเด็น สาคัญคือ เรามีกลไกต่าง ๆ ทางกฎหมายมากมาย แต่ทาไมปัญหาจึงไม่หายไป หรือไม่ล ดลง แต่ดู
เหมือ นกั บ ทวีค วามรุ น แรงมากยิ่ งขึ้ น หรื อ คดี ก ารทุจ ริต ในแต่ล ะครั้ง ในช่ว งหลั ง ๆ มีมู ล ค่ า สู ง ขึ้น เรื่ อย ๆ
ยกตัวอย่างเช่น กรณีการทุจริตในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
ในสถาบันการศึกษา และมีมูลค่าสูงถึงพันกว่าล้าน และอีกหลายกรณี เช่น กรณีของมหาวิทยาลัยนครพนม
กรณีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เกี่ยวกับการสร้างศูนย์การแพทย์ และอีกจานวนมาก ที่ไม่สามารถกล่าวได้
ทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีของประเทศไทย จึงไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกั บกลไกการบังคับ
ใช้กฎหมาย รวมถึงปัญหาในฝ่ายผู้กระทาที่ขาดจิตสานึก สิ่งเหล่านี้สะท้อนอะไร และจะต้องทาอย่างไรต่อไป
หรือว่าเป็นการสายเกินแก้ที่จะมาดาเนินการเรื่องนี้ ในช่วงนี้ หรือในวัยผู้ใหญ่ ตามที่ผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งมีตาแหน่ง
เป็นอธิบดีท่านหนึ่ง ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า การดาเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรภาครัฐ หรือองค์กรอื่น
ใด เป็นการสายเกินไปหรือไม่? เพราะตามทฤษฎีพัฒนาการในการเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมตามที่นาเสนอ
ไว้ในบทที่ 3 นั้น ได้กล่าวไว้ว่า การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมจะต้องดาเนินการตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก หรืออายุไม่
เกิน 10 ปี ดังนั้น สังคมไทย จึงเจอกับโจทย์ที่ยากมาก และสามารถสรุปได้หรือไม่ว่า เพียงลาพังกฎหมาย ไม่
สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ ประเด็นปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการขาด
คุณธรรม จริยธรรมใช่หรือไม่?
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 กลไกองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันที่จริง หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ
รวมถึงองค์กรประเภทอื่น ๆ เช่น องค์กรทางการเมือง ดังเช่น รัฐสภา ก็ล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ในการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งพบว่า มีอยู่จานวนมากเช่นกัน และสามารถจาแนกองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ออกเป็น 2 ประเภทที่
สาคัญ คือ
 องค์ ก รที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ซึ่ ง ก็ มี อ ยู่ จ านวนมากเช่ น กั น ดั ง เช่ น
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ( ป.ป.ช.) ส านั ก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงานผู้ ตรวจการ
แผ่นดิน สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
(กกต.) กรมสอบสวนคดี พิเศษ (DSI)สังกัดกระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็น
ต้น
 องค์ ก รที่ มีบ ทบาทหน้ า ที่ ในการส่ ง เสริมพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (ทั้ ง การป้ องกั น และ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน) ซึ่งพบว่า มีองค์กรหลายประเภทเช่นกัน ได้แก่ คณะกรรมาธิการการ
ศาสนา คุณธรรม จริ ย ธรรม ศิล ปะและวั ฒ นธรรม แห่ งวุฒิ ส ภา คณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรมการศาสนา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เป็ นต้น
แต่ประเด็นปัญหาคือ องค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ยังมีลักษณะต่างคนต่างทา ไม่ได้มีการเชื่อมโยง
ข้อมูล หรือเชื่อมประสานกันในด้านต่าง ๆ ต่างองค์กร ก็ต่างมีแผนการทางานของตนเอง ที่มี
การทับซ้อนกันเช่นเดียวกัน จึงทาให้ไม่มีพลังเพียงพอในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งอัน ที่
จริง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (25552559) แต่ดูเหมือนว่า จะยังไม่มีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน เพราะจริง ๆ แล้วการขับเคลื่อน
แผนนี้จะต้องร่วมมือกันหลายฝ่าย หลายระดับ

 กลไกองค์กรภาคเอกชนและประชาสังคม การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชนและภาคประ ชา
สังคมที่ลุกขึ้นมามีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เช่น องค์กรสาธารณประโยชน์
มูล นิ ธิ สมาคม โครงการของภาคธุร กิ จ เอกชนขนาดใหญ่จานวนมาก รวมถึง เครือ ข่ายองค์กรภาคีส มัช ชา
คุณธรรมแห่งชาติ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) สานักข่าวอิศรา องค์กร
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ (ภาคประชาชน) เป็นต้น
ทั้งนี้ การมีองค์กร และ/หรือกลไกต่าง ๆ จานวนมากที่เข้ามามีบทบาทในด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมโดยเฉพาะการลุกขึ้นมาร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ดัง กล่าวมาข้างต้นนั้น ในด้านหนึ่งก็เป็น
การสะท้อนให้เห็นว่า สังคมไทยหรือองคาพยพต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคสาธารณะมีความตื่นตัวและต้องการแสดง
พลังในการเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้อยคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย โดยเฉพาะ
การขจัดข้าราชการ และนักการเมืองที่ได้รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนและสังคมเพื่อให้มาทาหน้าที่ต่าง ๆ
ในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า แต่กลับมาสร้างปัญหาหรือเพิ่มภาระและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับสังคม จน
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ไม่สามารถอดทนต่อสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนี้อีกต่อไป จนลุกขึ้นมาแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งนับว่าเป็น สิ่งที่มีคุณค่ามาก
ควรแก่การชื่นชม แต่ในอีกด้านหนึ่งที่เป็นประเด็นสาคัญที่น่าจับตามองการขับเคลื่อนของทุกองคาพยพ ก็คือ
ความต่อเนื่อง/ความจริงจังในการทางานของทุกองค์กร รวมทั้ง การทางานหรือการขับเคลื่อนบนฐานของความรู้
และวิชาการที่ถูกต้อง ที่สามารถชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ เหมือนกับการขับเคลื่อน
ขององค์กรต่าง ๆ ในต่างประเทศ ที่มีประเพณีการทางานที่ต่อเนื่อง ยาวนาน เป็นระบบ เน้นการพัฒนาทีมงาน
ทุกระดับให้เข้ามาร่วมกันรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และมีระบบข้อมูลและความรู้ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงต่าง
ๆ ได้อย่างเป็นระบบ เชื่อถือได้ ซึ่งประเด็นนี้มีความสาคัญมาก ที่สังคมไทยจะต้องตระหนักร่วมกันและจะต้อง
พัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนบนฐานของความรู้ที่ถูกต้องให้ได้ มิเช่นนั้น ก็เป็นการสูญเปล่า หรือมักจะต้องเริ่มตั้ง
ใหม่อยู่ร่าไป ในลาดับต่อไป จะเป็นการนาเสนอผลการทบทวนดัชนี และเครื่องมือต่าง ๆ ในการกากับ ติดตาม
และประเมินด้านความโปร่งใส ความซื่อตรง และ/หรือ คุณธรรม จริยธรรมขององค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่
ในการกากับการทางานขององค์กรภาครัฐโดยตรง ได้แก่ ป.ป.ช., ก.พ., ก.พ.ร., ส.ต.ง. รวมทั้งองค์กรวิชาชีพและ
สภาวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องด้วย

 ดัชนีการประเมินความซื่อตรงและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไทย
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
จากการที่ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นในระดับที่ยังต้องแก้ไข เพราะส่งผล
กระทบต่อการยอมรั บ ของชุม ชนนานาชาติ ดัง นั้น ในช่ว งที่ผ่ านมา ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงได้นาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) มาใช้ โดยประยุกต์แนวคิดและ
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) ของหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐ
เกาหลี และบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณธรรมมี
ประสิทธิผลหรือความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า ในการสร้ างเครื่องมือการประเมินที่ผ่านมา ได้
ผนวกหลักการและแนวคิดการประเมินภาพลักษณ์ หรือการใช้ข้อมูลการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ (PerceptionBased Data) เข้ากับข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence- Based Data) โดยมุ่งหวังให้เกิดการ
บริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ และให้มีการจัดลาดับการประเมินคุณธรรมหรือความ
ซื่อตรง (Integrity Assessment) ตามผลที่ได้รับจากการประเมินดังกล่าว เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนาข้อมูลผล
การประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรม/ความซื่อตรงและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศได้
อีกทางหนึ่งด้วย และในปี 2558 ได้มีการนา ITA ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามคารับรองของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรภาครัฐ ซึ่งกากับและติดตามประเมินผลโดย สานักงาน ป.ป.ช. (โดยมีค่าน้าหนัก
ร้อยละ 5) ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นี้ แบ่งเป็น 5
องค์ประกอบ ดังนี้คือ
1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence- Based Data) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จากประสบการณ์ในการได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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3. การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
4. วัฒนธรรมความซื่อตรง (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Data) บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
5. คุณธรรม/ความซื่อตรงในการทางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 ชุด/เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบประเมิน Internal Integrity และ Transparency Assessment เป็นการประเมินจาก
ข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา เกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรม/
ความซือ่ ตรง (Integrity Culture) และคุณธรรม/ความซื่อตรงในการทางาน (Work Integrity) ใช้วิธีการสารวจ
โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าและ/หรือทางไปรษณีย์
2) แบบประเมิน External Integrity และ Transparency Assessment เป็นการประเมินจาก
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียของหน่วยงานภาครัฐในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับความ
โปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) และการทุจริตคอร์รัปชั่น ใช้วิธีการสารวจ โดย
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview)
3) แบบประเมิน Evidence-Based Integrity และ Transparency Assessment เป็นการประเมิน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) และ
วัฒนธรรมคุณธรรม/ความซื่อตรง (Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาครัฐตอบคาถามตามความเป็นจริงตาม
แบบประเมินโดยแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิง โดยใช้แบบประเมิน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน
เกณฑ์การให้คะแนน : เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรม/ความซื่อตรงและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
80-100
คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานสูงมาก
60-79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานสูง
40-59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานปานกลาง
20-39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานต่า
0-19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานที่ต่ามาก

 มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ โดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(สานักงาน ก.พ.)
สานักงาน ก.พ. ถือเป็นองค์กรระดับนโยบายหรือองค์กรกลางของประเทศไทยในด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ ในส่วนที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีกลไกและเครื่องมือที่
สาคัญในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบการทางานและความประพฤติของข้าราชการ คือ ประมวลจริยธรรมและ
มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน (จิตรา ปานอ่อน, 2551) ภายใต้ระบบคุณธรรมที่ทาหน้าที่ส่งเสริม
การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทางานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหาร
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กาลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงาน
ที่ทาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในด้านการส่งเสริมจริยธรรม ซึ่งสานักงาน ก.พ. ได้จัดทาโครงการ
รณรงค์ข้าราชการร่วมกันประพฤติป ฏิบัติตามคาถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อประโยชน์ ของประชาชน เพื่อให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึกและเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของคาถวายสั ตย์ปฏิญาณและ
ร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติตามคาถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมทั้งมีจิตสานึกร่วมกันแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และร่วมกันสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่ อประโยชน์สุขของประชาชน สาหรับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ 2558 นั้นสานักงาน ก.พ.ได้จัดทา
โครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการโดยมีกิจกรรม ดังนี้
1) จัดทาสื่อรณรงค์เผยแพร่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
2) จัดทาวารสารเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
เผยแพร่ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นและสร้างมุมมองที่ดีในการปฏิบัติงาน
3) เผยแพร่ข้อมูลการรณรงค์คุณธรรม จริยธรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4) จัดกิจกรรมวันคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ดาเนินชีวิตตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ส าหรั บ การประเมิ น ด้า นจริ ย ธรรม ใช้เครื่อ งมื อที่ เรี ยกว่า “แบบประเมิ นค่ านิย มสร้า งสรรค์ 5
ประการ” ซึ่งเป็นการประเมินตามพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในส่วนที่
เรียกว่า จรรยาข้าราชการ มาตรา 78 5 ด้าน คือ 1. ยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง 2. ซื่อสัตย์และมีความ
รับผิดชอบ 3. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4. ไม่เลือกปฏิบัติ และ 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

 ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โดยปกติ รัฐบาลทุกรัฐบาลได้มีการกาหนดนโยบายการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ซึ่งอันที่จริงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันก็ให้
ความส าคัญกับ เรื่ องนี้ เป็น อย่ างมาก สาหรั บในกรณีข อง ก.พ.ร. ก็ได้รับมอบหมายให้ มีห น้าที่และความ
รับผิดชอบในการพัฒนาระบบราชการไทยให้เกิดความโปร่งใส เพื่อช่วยทาให้ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสหรือ
การคอร์รัปชั่นของประเทศดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีคาสั่งผ่านทาง
ก.พ.ร. ให้หน่วยงานระดับกระทรวงทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ศปท.) ขึ้นใน
สานักงานปลัดกระทรวง มีภารกิจหลักในการประสาน ติดตามเรื่องร้องเรียนเฉพาะกรณีการทุจริต คอร์รัปชั่นใน
ส่วนราชการ โดยจะไม่ดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนเอง แต่จะติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
และรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะจัดทาเป็นรายงานทุก 6 เดือน และรายงานผลการติดตามไปยังสานักงาน
ป.ป.ท. และสาเนาส่งสานักงาน ก.พ.ร.หลังจากนั้น สานักงาน ป.ป.ท. และสานักงาน ก.พ.ร. จะรวบรวมข้อมูลที่
ได้นาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (สานักงาน ก.พ.ร., 2557)
แต่เดิมสานักงาน ก.พ.ร. ทาการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549
เพื่อเสริ ม สร้ า งความน่ าเชื่อ ถือและความมั่น ใจแก่ ส าธารณชนต่อ การดาเนินงานของส่ ว นราชการว่า มีการ
ตรวจสอบและกากับดูแลอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยใช้เกณฑ์
ความโปร่งใสการปฏิบัติราชการ ประจาปี 2557 ซึ่งมีตัวชี้วัดหลัก คือ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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ราชการ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้คือ 1) ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 2) ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และ 3)
ผลการสารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (ค่าน้าหนัก 2 คะแนน)
นอกจากการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการด้วยตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก.พ.ร. ยังมี
กรอบการประเมินผลตามคารับรองของการปฏิบัติราชการของส่วนราชการอีกกรอบหนึ่งด้วย ซึ่งมีทั้งหมด 4 มิติ
หรือ 4 ด้าน คือ 1) ด้านประสิทธิผล (50%) มี 3 ตัวชี้วัดย่อย คือ 1.1 ความสาเร็จตามแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงและนโยบายสาคัญ/พิเศษของรัฐบาล (25%) 1.2 ความสาเร็จตามแผนการปฏิบัติราชการของกลุ่ม
ภารกิจ (10%) 1.3 ความสาเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายของ
กรม (15%) 2) ด้านประสิทธิภาพ (15%) มี 4 ตัวชี้วัดย่อย คือ 2.1 มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (3%)
2.2 การบริหารงบประมาณและจัดทาต้นทุนต่อหน่วย (7%) 2.3 การควบคุมภายใน (3%) และ 2.4 การพัฒนา
กฎหมาย (2%) 3) มิติคุณภาพการให้บริการ (15%) มี 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ 3.1 ความพึงพอใจ (9%) และ 3.2
การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ (6%) และ 4. มิติการพัฒนาองค์การ (20%) คือ การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
สาหรับกรณีการค้นหาหรือพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการวัดคุณธรรมจริยธรรมของ ก.พ.ร. นั้น
พบว่า ได้ใช้วิธีการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างองค์กรที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม โดยได้ทาการทบทวนจากเอกสารการ
บรรยายของ Professor Donald C. Menzel ในเรื่อง “Ethics Management for Public Administrations:
Building Public Organization of Integrity และทาง ก.พ.ร. ได้ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการกาหนดมาตรฐาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า มีปัจจัยองค์ประกอบที่สาคัญในการสร้างองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่
1) ผู้นาที่เป็นต้นแบบที่ดี เป็นเครื่องมือสาคัญ เพราะผู้นามีอิทธิพลอย่างสูงต่อองค์กรและการสร้าง
จริยธรรมเพื่อนาองค์กรให้มีศักดิ์ศรี
2) การฝึกอบรมจริยธรรม เป็นการกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมของการมีสานึกความรับผิดชอบอย่าง
จริงจัง
3) ประมวลจริยธรรมและการปฏิญาณตน ในระยะแรกข้าราชการส่วนใหญ่จะมีทัศนคติเชิงบวกต่อ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ดังนั้น องค์กรควรจะมีการประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณขององค์กร พร้อมกาหนดบทลงโทษ
เมื่อกระทาผิดจริยธรรม สื่อสารให้แก่ข้าราชการใหม่ที่เข้ามาทางานได้รับทราบ
4) การตรวจสอบจริยธรรม เป็นเครื่องมือที่แต่ละองค์กรควรมี วิธีการตรวจสอบสามารถทาได้ผ่าน
แบบส ารวจหรื อ การสั ม ภาษณ์ และสามารถด าเนิ น การภายในองค์ ก รหรื อ ให้ บุ ค คลภายนอกองค์ ก รเป็ น
ผู้ตรวจสอบ
5) การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร กระบวนการเริ่ม
ตั้งแต่ การคัดเลือกบุคลากร การว่าจ้าง การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนตาแหน่ง

 ประมวลจริยธรรมของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
นอกจากนี้ รัฐ ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังได้บัญญัติให้สานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรา 279 วรรค 3 และมาตรา 280 โดยองค์ประกอบของประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย
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มาตรฐานทางจริยธรรมค่านิยมหลัก (Core Value) 9 ประการได้แก่ 1) การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 2)
การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 3) การยึดถือผลประโยชน์ประเทศชาติเหนือผลประโยชน์ส่วน
ตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 5) การให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 8) การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 9) การยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังต้องดาเนินการตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม ตามจรรยาวิชาชีพ กลไกและระบบการดาเนินงานเพื่อการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กาหนดขั้นตอนการลงโทษ การกาหนดแนวทางการพิจารณาตามความร้ายแรงแห่งการกระทา
โดยหน่ว ยงานที่ต้องจัดทาประมวลจริยธรรม ได้แก่ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง (ทั้งระดับชาติและระดับ
ท้ อ งถิ่ น ) ข้ า ราชการ(กระทรวง ส่ ว นราชการในสั ง กั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ส่ ว นราชการที่ ไ ม่ สั ง กั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ศาล ข้าราชการทางการเมืองระดับท้องถิ่น) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมทั้ง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอิสระ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ หรือ จัดตั้งโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจากัด หรือ จัดตั้งโดยพระราชกาหนด องค์การมหาชน องค์กรในกากับ หรือ องค์กรประเภทอื่น
ของรัฐ ก็จะต้องอยู่ภายใต้ประมวลจริยธรรม และมาตรฐานเดียวกัน

 จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สาคัญในการกากับพฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐ
เนื่องจากหน่วยงานราชการหรือกระทรวงต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐล้วนแต่เป็นหน่วยงานที่มี
วิชาชีพหลักต่าง ๆ ทางานอยู่ ยกตัวอย่างเช่น กระทรวงพาณิชย์ มีวิชาชีพหลักคือ นักการบัญชี นักกฎหมาย/นิติ
กร ผู้ตรวจสอบบัญชี กระทรวงสาธารณสุข มีวิชาชีพแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ และ นักวิชาการ
สาธารณสุข กระทรวงคมนาคม มีวิชาชีพด้านวิศวกร ช่างโยธาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีวิชาชีพครู ล
และส่วนใหญ่จะมีกลไกในการกากับ ดูแลในรูปขององค์กรวิชาชีพและสภาวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีกฎหมายรองรับ ซึ่ง
โดยหลั กสากล ทุกองค์กรวิชาชีพ ต่างก็มีความตระหนักในความจาเป็นของการดูแลสมาชิกให้จรรโลงไว้ซึ่ง
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่เรียกว่า “จรรยาบรรณวิชาชีพ” เพื่อให้สังคมมีความเชื่อถือศรัทธาต่อวิชาชีพ
ของตน พร้อมทั้งรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณและชื่อเสียงของสมาชิก ซึ่งอาจเขี ยนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ได้ ซึ่งจากการค้นคว้า พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพที่กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีจานวนถึง 48
จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ สัตวแพทย์ นักวิจัย นักธรณีวิทยา นักเคมีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมวิศวกรรม การ
ใช้อินเทอร์เน็ต การทาประมง การกายภาพบาบั ด นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกรรม เวชระเบียน จิตแพทย์
แพทย์ ตารวจ นักกฎหมาย มัคคุเทศก์ ครู นักบัญชี ตรวจสอบภายใน นักหนังสือพิมพ์ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
นักสั งคมสงเคราะห์ นั ก การตลาด นั กบริ ห าร ประชาสั มพัน ธ์ นักรัฐ ศาสตร์ เลขานุการ นักเศรษฐศาสตร์
ทนายความ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ บรรณารักษ์ ศิลปิน นักธุรกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ข้าราชการพลเรือน ซึ่งแน่นอนว่า วิชาชีพเหล่านี้ทางานอยู่ในองค์กรภาครัฐจานวนมาก ดังกล่าวแล้ว
ข้างต้น
สาหรับองค์กรวิชาชีพที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปและมีพระราชบัญญัติเฉพาะรองรับแล้วในปัจจุบัน ได้แก่
สภาวิชาชีพบัญชี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย/สภาวิศวกร เนติ

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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บัณฑิตยสภา คุรุสภา สมาคมสถาปนิกสยาม สภาทนายความ แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล
สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ สัตวแพทยสภา และสภาเภสัชกรรม เป็นต้น ดังนั้น ถ้าทุกวิชาชีพปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่กาหนดไว้ ก็จะทาให้ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ได้มาก นอกจากนี้ ควรมีการประมวลจรรยาบรรณวิชาชีพต่าง ๆ
เหล่านี้มาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อนามาสู่การจัดตั้งฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัย หรือการพัฒนาดัชนีหรือตัวขี้วัดต่าง ๆ ที่จาเป็นของ
แต่ละวิชาชีพในการกากับคุณภาพหรือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าทาได้มากน้อยเพียงใด อย่างไร เพราะ
อะไร ล ซึ่งถ้าเพิ่มการทางานในเชิงวิชาการ เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ จะเป็นการทางานที่เสริมกับเรื่อง
การประเมินคุณธรรม จริยธรรมได้เป็นอย่างดี
3.15 ผลงำนวิจัยด้ำนดัชนีคุณธรรมจริยธรรม และข้อเสนออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาดัชนีหรือตัวบ่งชี้ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมได้
สนับสนุนให้มีการดาเนินการไปแล้ว คือ การวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ดาเนินการโดย นง
ลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2550) ซึ่งวัตถุประสงค์การวิจัยมีดังนี้คือ 1) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมที่
เหมาะสมกับสังคมไทย และตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นในด้านความเที่ยง (Reliability) ความตรง/
ความถู ก ต้ อ ง (Validity) ความเป็ น ไปได้ (Feasibility) ความเป็ น ประโยชน์ (Utility) ความเหมาะสม
(Appropriateness) และความเชื่อถือได้ (Credibility) 2)เพื่อวิเคราะห์ความไว (Sensitivity) ความไม่แน่นอน
(Uncertainty) ของตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมเมื่อใช้แหล่งข้อมูล และการรวบรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน
และ 3) เพื่อสารวจสภาพคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในสังคมไทยตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น
วิธีการจัดทาตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ได้แก่ การกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ จัดแยก หมวดหมู่ วิเคราะห์เป็นกรอบตัวบ่งชี้ คุณธรรมจริยธรรม
ทั้งตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้ย่อย พัฒนาเครื่องมือโดยวิธีการทางวิชาการ สุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป โดยผลจากการวิจัย สามารถจาแนกคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญ 2 ลาดับแรก จาแนก
ตามกลุ่มอาชีพได้ดังนี้ อาชีพกรรมกร/ลูกจ้าง ได้แก่ ความอดทน และความขยันหมั่นเพียร ครู /อาจารย์ ได้แก่
ความรั บ ผิ ด ชอบ และสติ สั ม ปชั ญ ญะ ทนาย/ผู้ พิ พ ากษา ได้ แ ก่ ความยุ ติ ธ รรม และความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
นักการเมือง ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ ทหาร/ตารวจ ได้แก่ วินัย และอดทน นักธุรกิจ
พ่อค้า แม่ค้า ได้แก่ ขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต นักบัญชี ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิ ดชอบ นักเรียน/
นักศึกษา ได้แก่ ขยันหมั่นเพียรและกตัญญูกตเวที ผู้นาศาสนา ได้แก่ วินัย และกัลยาณมิตร นักวิจัย ได้แก่ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และวินัย สื่อมวลชนได้แก่ มุ่งผลสัมฤทธิ์และความรับผิดชอบ แพทย์ /พยาบาล ได้แก่ สติสัมปชัญญะ
และความรับผิดชอบ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในแต่ละวิชาชีพนั้น จะมีคุณธรรมหลักที่สาคัญ ทั้งเหมือนและแตกต่างกัน
ไป ดังนั้นในการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรภาครัฐจึงควรพิจารณาภารกิจหรือ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือบริบทเฉพาะของวิชาชีพแต่ละวิชาชีพเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ หรือที่เรียกว่า
specific-context related indicators นอกเหนือจากการพัฒนาตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานกลาง หรือตัวชี้วัดร่วม
ที่สามารถนาไปใช้ได้กับหน่วยงานหรือองค์กรทุกประเภทด้วย
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การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ต่าง ๆ ที่มีความคาบเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมจากสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (2558) โดยเฉพาะในมิติที่ 3 ทั้งนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยไว้
ว่า ให้ก้าวสู่การเป็นประเทศโลกที่ 1 ภายในปี 2575 โดยกาหนดให้มีคุณลักษณะของความเป็นประเทศที่
ก้าวหน้าใน 6 ประการ ดังนี้คือ
1) มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ชาติ แ ละวั ฒ นธรรมของตน
โดยมี ข้ อ บ่ ง ชี้ ได้ แ ก่ การมี
พระมหากษัตริย์ที่ทรงธรรม มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นรัฐชาติ มีความรักชาติ
ความเป็นเจ้าของ และความเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วมในการทาประโยชน์ให้ประเทศ
2) คนไทยเป็น Smart Citizen ข้อบ่งชี้ ได้แก่ การเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและความคิดที่เป็นอิสระ
การเป็นคนที่มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม การเป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การเป็น
พลเมืองที่ตื่นรู้ การเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกในเวลาเดียวกัน
3) มีสังคมที่มีคุณภาพน่าอยู่อาศัย (Liveable Society) ข้อบ่งชี้ ได้แก่ สังคมอุดมปัญญา สังคมแห่ง
โอกาส สังคมที่เป็นธรรม และสังคมแห่งคุณธรรม
4) มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ (Decent Environment) ข้อบ่งชี้ ได้แก่ ชุมชนเข้มแข็ง เมืองที่มีพลวัต
สังคมคาร์บอนต่า ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตามสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยน อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง (Strong Economic Platform) ข้อบ่งชี้ ได้แก่ โครงสร้าง
เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ เน้นการแข่งขันเป็นธรรมและเท่าเทียม การกระจายความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง ประชาชนกินดีอยู่ดี มีระดับคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ตลาดภายในประเทศที่แข็งแกร่ง
โดยไม่ผูกติดกับตลาดโลกเพียงอย่างเดียว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยผลิตภาพ เป็นสังคมที่เต็มเปี่ยมด้วยการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มีกลุ่มผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก มีโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ ดิจิตอล พลังงาน ทางปัญญา ในระดับมาตรฐานโลก เป็นประเทศแห่งการค้าของภูมิภาค
(regional trading nation) ที่เชื่อมต่อการค้า การลงทุนกับประชาคมโลก
6) การมีบทบาทสาคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก (Active Global Player)การมีบทบาทใน
การขับเคลื่อนวาระสาคัญของโลก (Global Agenda) การใช้วัฒนธรรมเป็นกลไกในการเพิ่มบทบาททาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในประชาคมโลก (Soft Power) การอาศัยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์
เป็นปัจจัยส่งเสริมและพัฒนาประเทศ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Regional Hub) รวมถึงการ
ยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองระดับโลก (Global City)

4

ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์
ภาพลักษณ์ด้านต่างๆ ของประเทศไทย: มุมมองของไทยและ
ชุมชนนานาชาติ

เกริ่นนำ ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ทั้งในสายตาหรือมุมมองของคน
ไทยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมไทย และในสายตาของชุมชนนานาชาติ ณ ที่นี้ ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่
สาคัญ ๆ 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้คือ

 ส่วนแรก เป็นผลการประเมินประเทศไทยในสายตาขององค์กรนานาชาติในมิติต่าง ๆ ที่มีความ
เชื่อมโยงกับผลการทางานขององค์กรภาครัฐไทย ซึ่งสะท้อนออกมาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ การศึกษา การพัฒนามนุษย์และสังคม ความปลอดภัยทางการจราจร/การเดินทาง และการ
ประเมินธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของประเทศไทยในมุมมองขององค์กรระดับโลก สิ่งที่ประมวลมาทั้งหมด
นี้ล้วนแต่เป็นตัวชี้วัดว่าประเทศไทยประสบความสาเร็จหรือไม่สาเร็จในการพัฒนาประเทศ และยังเป็นผลการ
ประเมินที่ช่ว ยทาให้สังคมไทยมองเห็ นตนเองจากสายตาของชุมชนนานาชาติ ซึ่งมีความส าคัญมากต่อการ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับ หรือยอมรับสถานภาพของประเทศไทยในระดับใด

 ส่วนที่สอง เป็นผลการประเมินและประมวลสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กรภาครัฐไทยจาก
เอกสาร รายงานการศึ ก ษาวิ จั ย ต่ า ง ๆ ขององค์ ก ร/หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในบริ บทของสั ง คมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินภาพลักษณ์ด้านความไม่โปร่งใสหรือการทุจริตคอร์รัปชั่น

 ส่วนที่สาม เป็นผลการศึกษาบริบทและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องขององค์กรภาครัฐที่ยินดีให้ข้อมูล
ซึ่งได้จ ากการสั ม ภาษณ์ การสั งเกต การพู ดคุย การจัดประชุม ครอบคลุ มทั้ง ด้านบริบ ทส าคัญขององค์ก ร
จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด สิ่ งที่ดี สิ่งที่เป็นปัญหา พร้อมด้วยกรณีตัวอย่างองค์กรที่มีการพัฒนา
ระบบการทางานขององค์กรอย่างสม่าเสมอ จนประสบผลสาเร็จในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ และ
กระทรวงยุติธรรม และกรณีขององค์กรที่มีภาพลักษณ์ออกไปในเชิงลบในสายตาของภาคสาธารณะในสังคมไทย
คือ สานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ มองว่า การให้ความเป็นธรรมกับองค์กรนี้โดยการรับัังความ
เป็นจริงต่าง ๆ จากมุมมองของคนในองค์กรด้วย ก็เป็นสิ่งที่มีความสาคัญมาก ทั้งนี้ เพื่อช่วยกันส่งเสริมการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ที่เป็นการทางานเชิงบวกร่วมกันได้ต่อไปในอนาคต จึงผนวกกรณีของ
สานักงานตารวจแห่งชาติไว้ ณ ที่นี้ด้วย
โดยมีเนื้อหาสาระหรือรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งสามส่วนดังกล่าวมาข้างต้น ดังนี้คือ:
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ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

4.1 ผลกำรศึ ก ษำสถำนกำรณ์ ภ ำพลั ก ษณ์ ด้ ำ นกำรพั ฒ นำในมิ ติ ต่ ำ ง ๆ ที่ มี ค วำม

เชื่ อมโยงกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลของประเทศไทยและองค์กร
ภำครัฐไทยในมุ มมองของชุมชนนำนำชำติ
สาหรับระบบการประเมินในระดับนานาชาติ หรือระดับโลก ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ
ของประเทศไทยในบริบทโลก (Thailand’s Image in the Global Context) นั้นมีหลายมิติ หลายองค์กร
(โปรดดูตารางสรุปที่ 2 ในภาคผนวก ประกอบด้วย) ซึ่งการประเมินในระดับสากลนี้ จะเป็นภาพสะท้อนผลของการ
พัฒนาของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละกระทรวง
การประเมิ น ภาพลั ก ษณ์ โ ดยองค์ กรระหว่ างประเทศเหล่ านี้ ล้ ว นแต่มี ค วามหมายและมี ความเชื่ อมโยงกั บ
ความสาเร็จและไม่สาเร็จของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ผ่านการทางานของหน่วยงานหรือกระทรวงต่าง ๆ ที่
เป็นองค์กรของภาคสาธารณะ หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่ประเทศต้องการร่วมกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎีของกลุ่มประโยชน์นิยม (Teleological Theory) ที่มุ่งเน้นไปที่ผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
กระทาหรือการดาเนินการค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการพัฒนามนุษย์ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านความสุข ด้านความปลอดภัยทางการจราจร
และด้านสภาพทางภูมิศาสตร์
อย่างไรก็ตาม พบว่า ระบบการประเมินโดยชุมชนนานาชาตินั้น มีอยู่จานวนมาก คงจะไม่สามารถ
นามากล่าวไว้ ณ ที่นี้ได้ทั้งหมด จึงจาเป็นต้องเลือกเฉพาะระบบการประเมินและดัชนีที่มีอิทธิพลสูงในลาดับต้น ๆ
ที่มีการอ้างอิงถึงบ่อยครั้งในเอกสาร วรรณกรรมต่าง ๆ รวมทั้งในเวทีก ารประชุมต่าง ๆ ทั้งเวทีระดับโลก ระดับ
ภูมิภาคใหญ่ ระดับภูมิภาคย่อย ระดับพหุภาคี หรือข้อตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ จนถึงระดับประเทศ สาหรับส่วน
หนึ่งของระบบการประเมินในระดับนานาชาติที่เลือกมานาเสนอ ณ ที่นี้ เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยในมิติต่าง ๆ ดังนี้คือ 1) มิติการทาธุรกิจ/การค้า/การลงทุน ซึ่งเชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลังเป็นหลัก 2) มิติการพัฒนามนุษย์และสังคม และด้านคุณภาพชีวิต ซึ่ง
เชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหลัก
3) มิติด้านความสุข ซึ่งเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทุกกระทรวง แต่กระทรวงหลักคงไม่พ้นกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม 4) มิติด้านการศึกษา ซึ่งมีสอง
ส่วน ส่วนแรกคือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading) ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
และส่วนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก 5) มิติด้าน
ความปลอดภัยทางการจราจร ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงคมนาคมและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก และ 6)
มิติด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง เป็นภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยเฉพาะการประเมินข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 7) มิติด้านธรรมาภิบาล (governance)) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน/กระทรวง ซึ่งจริง ๆ แล้ว มีหลายองค์กรที่มีบทบาทในการสะท้อนหรือประเมินเรื่ องนี้
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เรื่อง “ธรรมาภิบาล” นี้เป็นประเด็นที่มีความสาคัญในลาดับต้น ๆ ที่ใช้สะท้อนภาพลักษณ์
ของประเทศต่าง ๆ ในโลก อย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ และ 8) มิติด้านความโปร่งใส (transparency) ซึ่งองค์กร
หลักที่ทาในเรื่องนี้คือ Transparency International (TI) ซึ่งพบว่า เป็นองค์กรที่มีพลังและอิทธิพลในระดับโลก
ในด้านการตรวจสอบหรือสะท้อนเรื่องความโปร่งใสของแต่ละประเทศ

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย

63

สาหรับเนื้อหาของการประเมินที่นาเสนอ ณ ที่นี้ พบว่า จาเป็นต้องเน้นหนักไปที่ภาพลักษณ์ด้าน
“ธรรมาภิบาล” ภาพลักษณ์ด้าน “ความโปร่งใส” และ ภาพลักษณ์ด้าน “การทุจริตคอร์รัปชั่น” ไปโดยปริยาย
เพราะข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร วรรณกรรมและผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องนั้นให้ความสาคัญกับสองสามเรื่องนี้เป็นอย่างมาก หรือมีเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจานวนมาก ซึ่ง
แสดงให้เห็นด้วยว่า ภาพลักษณ์ทั้งสามด้านนี้มีความสาคัญ หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่งก็คือ ประเทศไทยถูกจับตา
มองในสามเรื่องนี้มากที่สุด โดยเฉพาะด้านการคอร์รัปชั่น เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินหรือดัชนี/ตัวชี้วัดด้าน
อื่น ๆ สาหรับผลการประเมินล่าสุดในแต่ละด้านหรือแต่ละมิติ มีดังนี้คือ

 การประเมินด้านการแข่งขันหรือความสามารถในการแข่งขันระดับโลกด้วยการใช้ดัชนีการ
แข่งขันของโลกที่เรียกว่า “World Competitiveness Index: WCI” จัดทาโดย World Economic Forum
(WEF) ซึ่งมีสานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดย WEF นาเสนอผลการประเมินในรูปรายงานที่
เรียกว่า “World Competitiveness Report: WCR” ประมาณ 1-2 ปีต่อครั้ง และเผยแพร่ทั่วโลก เนื่องจาก
เป็นองค์กรที่มีอิทธิพลต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ที่มีความก้าวหน้าในระดับสูง รวมถึงอิทธิพลต่อ
ระบบเศรษฐกิจของโลกทั้งหมด สาหรับดัชนีการแข่งขันระดับโลกนี้ ประกอบได้ด้วยดัชนีย่อยทั้งหมด 3 ดัชนี
และในแต่ละดัชนีย่อย ประกอบด้วยเสาหลักประมาณ 2-6 เสาหลัก (Pillar) รวมเป็นเสาหลักทั้งหมดจานวน 12
เสาหลัก ดังนี้คือ 1) ดัชนีย่อยด้านข้อกาหนดขั้นพื้นฐาน (Basic Requirements Subindex: BRS) ซึ่ง
ประกอบด้วยเสาหลัก 4 เสาหลัก (Pillar) ได้แก่ 1.1) สถาบันทางสังคม 1.2) โครงสร้างพื้นฐาน 1.3) บรรยากาศ
หรือสิ่งแวดล้อมของระบบเศรษฐกิจแบบมหภาค และ 1.4) สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเสาหลักทั้งหมด
นี้มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขั้นที่เรียกว่าการอัดฉีดปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสาคั ญต่อการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ “Factor-driven Economies” 2) ดัชนีย่อยด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเสาหลัก
ทั้งหมด 6 เสาหลัก ได้แก่ 2.1) การศึกษาระดับสูงและการฝึกอบรม 2.2) ประสิทธิภาพตลาดสินค้า
2.3) ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน 2.4) การพัฒนาตลาดเงินทุน 2.5) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และ 2.6) ขนาด
ของตลาด สาหรับดัชนีย่อยและเสาหลักทั้งหมดนี้ ถือว่าเป็นกุญแจสาคัญสาหรับการสร้างหรือพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจที่กากับโดยประสิทธิภาพ (efficiency-driven economies) และ 3) ดัชนีย่อยด้านนวัตกรรมและ
ศักยภาพของธุรกิจ ซึ่งมีเสาหลักที่ สาคัญ 2 เสาหลัก คือ 3.1) ศักยภาพของธุรกิจ (business sophistication)
และ 3.2) นวัตกรรม (innovation) ซึ่งดัชนีย่อยและเสาหลักในส่วนนี้เป็นกุญแจสาคัญที่จะทาให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเป็นฐานหรือเป็นแรงผลัก (innovation-driven economies) สาหรับผลการประเมินใน
ส่ ว นของประเทศไทย จากรายงานระบุ ว่า ตอนนี้ อยู่ ใ นขั้ นตอนที่ 3 ของการพัฒ นาระบบเศรษฐกิจ ที่ มี
ประสิทธิภาพเป็นแรงผลัก (efficiency-driven economies) และเมื่อจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ระดับโลกระหว่างประเทศต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 2014-2015 ถ้าเป็นภาพรวมหรือค่าเฉลี่ยของทุกดัชนีย่อย ประเทศ
ไทยอยู่ในลาดับที่ 31 (ซึ่งยังอยู่ในตาแหน่งเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปี ค.ศ. 2013-2014) ขณะที่การประเมิน
โดยดัชนีย่อยด้านข้อกาหนดขั้นพื้นฐาน ประเทศไทยอยู่ลาดับที่ 40 แต่ถ้าเป็นดัชนีย่อยด้านระบบเศรษฐกิจที่มี
ประสิทธิภาพ ประเทศไทยอยู่อันดั บที่ 39 และสาหรับการเป็นระบบเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม ประเทศไทย
อยู่ในลาดับที่ 54 จากการประเมินทั้งหมดจานวน 144 ประเทศ

 การประเมินการแข่งขันระดับโลก ของอีกสถาบันหนึ่ง โดยองค์กรที่ชื่อว่า

International
Management and Development (IMD) มีสานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เช่นกัน ทั้งนี้ IMD ใช้

64

ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

ตัวชี้วัด 4 ด้านในการประเมินและจัดอันดับประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด 61 ประเทศ ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดด้านผล
ประกอบการทางเศรษฐกิจ (economic performance) 2) ประสิทธิภาพของรัฐบาล (government
efficiency) 3) ประสิทธิภาพทางธุรกิจ (business efficiency) และ 4) โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure)
นอกจากนี้ แต่ละปัจจัยยังประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยอีกปัจจัยละ 5 ด้านรวมเป็นทั้งหมด 20 ปัจจัย จากผลการ
ประเมินความสามารถในการแข่งขันล่าสุดในปี ค.ศ. 2015 นี้ ประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 30 (ขณะที่ในปี ค.ศ.
2014 ประเทศไทยเคยอยู่ลาดับที่ 29) ฮ่องกงอยู่ลาดับที่ 2 สิงคโปร์ลาดับที่ 3 ไต้หวันลาดับที่ 11 มาเลเซีย
ลาดับที่ 14 จีน ลาดับที่ 22 และ เกาหลี ลาดับที่ 25 ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยอยู่ในลาดับสุดท้ายเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ และประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ อันดับของประเทศไทยตกลงมา
จากปีก่อนหน้านี้ ถึงแม้จะเป็นการตกลงมาเพียงลาดั บเดียวก็ตาม แต่ก็เป็นเครื่องชี้วัดว่า ประเทศไทยมีผลการ
ทางานในด้านนี้แย่ลง หรือความสามารถในการแข่งขันตามปัจจัยทั้งสี่ด้านดังกล่าวข้างต้นที่แย่ลง

 การประเมินการทาธุรกิจ ดาเนินการโดยธนาคารโลก (World Bank) ในปี 2558 นี้ ธนาคารโลก
ได้ทาการศึกษาเรื่องการทาธุรกิจ (Doing Business online, 2015) หรือการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจใน 189 ประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสารวจธุรกิจขนาด
กลางและย่อม (SMEs) ผลการสารวจแบ่งการจัดอันดับในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ประเทศไทยได้
อันดับที่ 75 ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ได้อันดับที่ 6 ด้านการขอใช้ไัั้า อยู่ที่อันดับที่ 12 ด้านการขอจด
ทะเบียนทรัพย์สิน อยู่ที่อันดับ 28 ด้านการได้รับสินเชื่อ อันดับที่ 89 ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนได้อันดับที่ 25
ด้านการชาระภาษีได้อันดับที่ 62 ด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้อันดับที่ 36 ด้านการบังคับให้เป็นไปตาม
ข้อตกลง อันดับที่ 25 ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย อยู่ในอันดับที่ 45 นอกจากนี้ ผลการสารวจในระดับ
โลกนี้ ยังระบุด้วยว่าประเทศไทยยังคงมีปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น ทาให้กระบวนการหลาย ๆ อย่างล่าช้ากว่า
กาหนด ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลนี้ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ความไม่โปร่งใสของประเทศไทย หรือเป็น
การสะท้อนว่าระบบและกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกในการทาธุรกิจของชาวต่ างชาติใน
ประเทศไทยยังไม่ได้มาตรฐาน หรือยังมีปัญหาในอีกหลาย ๆ ด้าน

 การประเมินด้านการพัฒนามนุษย์ ด้วยการใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย์

(Human Development
Index - HDI) ดาเนินการโดยองค์การสหประชาชาติด้านการพัฒนา (United Nations Development
Program - UNDP) ซึ่งมีการดาเนินการมาหลายปีอย่างต่อเนื่อง มีประเทศต่าง ๆ เข้าสู่ระบบหรือฐานข้อมูลของ
HDI มากขึ้นเรื่อย ๆ พบว่าปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมประมาณเกือบ 190 ประเทศทั่วโลก ดัชนีการพัฒนา
มนุษ ย์นี้มีห ลายมิติและหลายตัว ชี้วัดย่อย ครอบคลุมทั้งด้านอายุขัย เฉลี่ย เมื่อ แรกเกิด จานวน ปีเฉลี่ย ของ
การได้รับการศึกษา จานวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา รายได้ประชาชาติ และในระยะหลัง ยังได้เพิ่ม
ดัชนีต่าง ๆ อีกหลายมิติ ครอบคลุมทั้งด้านความเท่าเทียมทางเพศ ความเท่าเทียมทางความเป็นอยู่ที่ดี ความไม่
เท่าเทียมทางการศึกษา ความยากจนหลากหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index) สุขภาพของเด็ก
และวัยรุ่น สุขภาพของผู้ใหญ่และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความสามารถทางสังคม (Social Competencies) ซึ่งมี
หลายมิติหรือหลายตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น อัตราส่วนการจ้างงานต่อจานวนประชากร การจ้างงานในวัยรุ่น
อัตราการว่างงาน การใช้แรงงานเด็ก สัดส่วนการทางานของคนจน ฯลฯ รวมถึงความสามารถในการควบคุมและ
จัดสรรทรั พยากรต่าง ๆ และคุณภาพของสิ่ งแวดล้ อมเข้ามาด้ว ย ส าหรับผลการประเมินในปี ค.ศ. 2014

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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ประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ยของทุกดัชนีย่อย 0.722 อยู่ลาดับที่ 89 ซึ่งพบว่ายังคงอยู่ในอันดับเดิมเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการจัดอันดับของปี ค.ศ. 2012-2013

 การประเมินคุณภาพชีวิต โดยใช้ดัชนีคุณภาพชีวิต (Quality of Life Index: QOLI) ที่จัดทาโดย
วารสาร The Economist สาหรับ QOLI นี้ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ และแต่ละองค์ประกอบมีตัวชี้วัดย่อย
อย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความเป็นอยู่ที่ดีในเชิงวัตถุ/สิ่งอานวยความสะดวก (material well-being) ใช้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวเป็นตัวชี้วัด 2) สุขภาพ ใช้อายุขัยเฉลี่ยแรกเกิดเป็นดัชนีหรือตัวชี้วัด 3) ความมั่นคง
ทางการเมือง ใช้ข้อมูลการจัดอันดับความมั่นคงทางการเมืองของวารสาร The Economist ที่จัดทาทุกปีเป็น
ตัวชี้วัด 4) ชีวิตครอบครัว (family life) ใช้อัตราการหย่าร้างเป็นตัวชี้วัด 5) ชีวิตชุมชน (community life) ใช้
ตัวแปรหุ่น (dummy variable) เช่น การเข้าโบสถ์ การเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่
สามารถใช้แทนกันได้ ฯลฯ 6) สภาพอากาศและสภาพทางภูมิศาสตร์ ใช้สภาพตามความจริงและอัตราต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น คาร์บอน 7) ความมั่นคงในการทางาน (job security) ใช้อัตราการว่างงานเป็นตัวชี้วัด
8) เสรีภาพในทางการเมือง (political freedom) ใช้ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึ งการมีเสรีภาพ
หรือไม่มีเสรีภาพ และ 9) ความเท่าเทียมทางเพศ (gender equality) ใช้อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยรายได้หรือความ
แตกต่างทางรายได้ระหว่างหญิงและชายเป็นตัวชี้วัด เป็นต้น สาหรับการเก็บข้อมูลหรือการสารวจในประเทศ
ต่าง ๆ The Economist ใช้คาถามง่าย ๆ คือ ความพึงพอใจในชีวิตประจาวัน และความพึงพอใจต่อปัจจัยต่าง ๆ
ตามที่กล่าวมาว่า มีความพึงพอใจแค่ไหนในชีวิตประจาวันของตนเองและความพึงพอใจในตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามที่
กล่ าวมาข้างต้น พร้ อมกับ ใช้ ข้อมูล เชิงประจักษ์ต่าง ๆ ตามตัว ชี้วัดที่ระบุในแต่ล ะองค์ประกอบเป็นตัวชี้วัด
ประกอบด้วย สาหรับในปี ค.ศ. 2015 ประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 42 จากการประเมินหรือสารวจทั้งหมด 111
ประเทศ ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในห้าสิบอันดับแรก แต่ถ้าสามารถยกระดับการประเมินไปปีต่อ ๆ ไปให้อยู่ในกลุ่มสามสิบ
อันดับแรก หรือทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้น
เพื่อให้ติดอันดับการประเมินในยี่สิบหรือสามสิบประเทศแรกของโลก ก็จะทาให้เกิดพลังการทางานร่วมกันมากขึ้น
เพราะที่จริงแล้ว ดัชนีคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์ของสังคม หรือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าใน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม

 การประเมินความสุข

จากรายงานความสุขของโลก ในปี 2558 (World Happiness Report
2015) : ซึ่งจัดทาโดยเครือข่ายการแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน กรุงนิวยอร์ค (Sustainable Development
Solutions Network – SDSN New York) พบว่า ประเทศไทยมีความสุขอยู่ในลาดับที่ 34 จากประเทศที่มีการ
สารวจทั้งหมดจานวน 158 ประเทศ ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในสี่สิบลาดับแรก แต่ก็ยังไม่ใช่อันดับที่ควรพอใจ เพราะจริง ๆ
แล้วประเทศไทยเป็นประเทศแห่งศาสนาพุทธที่สอนเรื่อง การทาความดี การละเว้นความชั่ว การทาจิตใจให้
ผ่องแผ้ว หรือการฝึกฝนจิตใจให้มีความสุข ปราศจากทุกข์ ซึ่งจริง ๆ แล้วน่าจะสามารถอยู่ในลาดับการประเมิน
ต้น ๆ หรือไม่เกินหนึ่งในสิบอันดับแรก ดังนั้น จึงเป็นผลการประเมินที่น่านามาใช้ในการพูดคุยถกเถียงกันใน
บรรดาผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการสร้างความสุขหรือความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนคนไทย รวมถึงนาข้อมูลนี้ไป
ใช้ในการวางแผนในการทางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านนี้ได้มากขึ้นด้วย

 การประเมิน ความสามารถด้ า นการอ่า น (Reading) วิ ทยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ โดย
โครงการการประเมินนักเรียน/นักศึกษาระหว่างประเทศ (Programme for International Student
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ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

Assessment - PISA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานขององค์กรความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organization for Economic Cooperation and Development) ซึ่งเป็นการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้
ความสามารถของนักเรียน/นักศึกษาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ดาเนินการทุก 3 ปี ใน 3 ด้าน คือ ด้านการอ่าน
ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ ปัจจุบันประเทศไทยเข้าร่วมอยู่ในเครือข่ายการประเมินนี้ด้วย และมี
หน่วยงาน PISA ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการทางานบนความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 หรือประมาณ 15 ปีมาแล้ว ซึ่งพบว่า ผลการ
ประเมินแต่ละครั้ง ชี้ให้เห็นว่านักเรียน/นักศึกษาไทยยังมีความรู้ความสามารถทั้ง 3 ด้านต่ามาก โดยเฉพาะเมื่อ
เปรี ย บเทีย บกั บ ประเทศที่ มี ความก้ า วหน้ า ทางด้า นการศึ กษาและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในด้ านการอ่ า น
(Reading) จากการประเมินล่าสุดในปี ค.ศ. 2012 พบว่า มีคะแนนต่าลงกว่าการทดสอบในครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี
ค.ศ. 2009 เป็นต้น (pisathailand.ipst.ac.th)

 การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

โดยใช้ดัชนีการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่เรียกว่า
“English Proficiency Index: EPI” เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยคน
จานวนมากหรือในแต่ละปีมีคนเข้าไปทาแบบทดสอบออนไลน์ จานวนสูงถึงเกือบหนึ่งล้านคน ซึ่งในปี ค.ศ.
2014 มีจานวนคนเข้าไปทาการทดสอบถึงจานวน 910,000 คนจากทั่วโลก สาหรับการทดสอบในปี ค.ศ. 2014
ประเทศไทยจัดอยู่ในลาดับ 62 จากประเทศที่เข้าร่วมการทดสอบทั้งหมด 70 ประเทศ หรืออยู่ในลาดับท้าย ๆ
และในปี 2015 ไทยอยู่ลาดับที่ 48 จากประเทศที่เข้าร่วมทดสอบทั้งหมดจานวน 63 ประเทศ ซึ่งก็ยังคงอยู่ใน
ลาดับท้าย ๆ เช่นกัน ขณะที่ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน เช่น มาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 12 สิงคโปร์อันดับที่ 13
อินโดนีเซียอันดับที่ 28 และเวียดนามอันดับที่ 33 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยค่อนข้างล้าหลังมากในด้าน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอีก 4 ประเทศ ซึ่งการเข้าร่วม
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาให้ไทยเสียเปรียบประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนในด้านโอกาสการจ้างงาน การ
ได้รับค่าตอบแทนที่ต่ากว่า หรือมีโอกาสการทางานที่น้อยกว่า หรือไม่สามารถเดินทางไปทางานในประเทศอื่น ๆ ได้
ทาให้โอกาสต่าง ๆ น้อยลงตามไปด้วย

 การประเมินความปลอดภัยด้านการจราจร จากรายงานด้านสถานภาพความปลอดภัยทางถนน
ของโลก(Global Status Report on Road Safety) (World Health Organization, 2013) ซึ่งจัดทาโดย
องค์การอนามัยโลก พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่สูงเป็นอันดับสองของโลก โดยวัดจากอัตรา
การตายต่อประชากรแสนคน พบว่า มีอัตราสูงถึง 38.1 คนต่อแสนประชากรในปี 2556 ซึ่งผลการประเมินนี้
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยก็ทราบดี แต่ก็ยังไม่สามารถใช้ผลการประเมินนี้มาทาให้ประเทศไทยมี
ความปลอดภัยด้านการจราจร ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญมากในการสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทย
ยังมีปัญหาด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่สูง มากดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของ
คน/ประชากร คุณภาพของถนนและสิ่งแวดล้อม คุณภาพของผู้ขับขี่ คุณภาพของกฎหมายหรือการบังคับใช้
กฎหมาย คุณภาพของการศึกษาที่ไม่สามารถส่งเสริมให้ประชากรมีความตระหนักในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิ น ทั้งของตนเอง ของคนอื่น ๆ หรื อเพื่ อนร่ว มสั งคมและของสั งคมโดยรวม ทาให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศหนึ่งที่น่ากลัวในสายตาของชาวโลก จนกระทั่งบางประเทศได้มีการแจ้งเตือนประชาชนของตนในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาก เช่น กรณีของสามีภรรยาที่ปั่น
จักรยานไปรอบโลก แต่ในที่สุดต้องมาจบชีวิตที่ประเทศไทย ซึ่งกรณีเช่นนี้ก็จะมีการแพร่กระจายข่าวในสื่อทุก

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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ประเภท เพราะระบบต่าง ๆ เชื่อมถึงกันหมดด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทาให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยใน
สายตาชาวโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เป็นต้น

 การประเมินข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical

Index – GI) โดยองค์กรระดับโลก ที่ชื่อ
World Intellectual Property Organization – WIPO ซึ่งมีสานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
สาหรับการประเมินข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้ พบว่า เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานหรือประมาณสิบกว่าปีมานี้ แต่กลับ
กลายเป็นดัชนีหรือตัวชี้วัดที่มีอิทธิพลมาก เพราะเกี่ยวข้องกับต้นกาเนิดของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยง
กับสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศที่มีความเชื่อมโยงไปถึงการผลิตสินค้า การส่งออกสินค้า ซึ่งเชื่อมโยง
กับเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการคุ้ มครองผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นกาเนิดของแต่ละ
ประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ส้มโอนครชัยศรี มะขามหวานเพชรบูรณ์ กาแัดอยตุง ฯลฯ
ที่ควรเป็นลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เป็นต้น ดังนั้นทุกประเทศจึงให้ความสาคัญกับการประเมิน
ด้วยข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือการจดทะเบียนสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของตน เพราะต้องแสดงให้เห็นว่า
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มาจากพื้นที่ที่เป็น เจ้าของหรือเป็นจุดกาเนิดของผลิต ภัณฑ์นั้น ๆ สาหรับประเทศไทย พบว่า
ปัจจุบันมีสินค้าที่จดทะเบียน GI แล้วเพียงแค่ 35 รายการ สาหรับองค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียน
สินค้า GI คือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งพบว่า มีภารกิจด้านนี้ค่อนข้างมาก แต่ปัจจุบัน
พบว่าบุคลากรที่มีอยู่ส่วนหนึ่งไม่ตรงกับภารกิจที่ทาอยู่ นอกจากนี้ยังมีอัตราการลาออกของบุคลากรค่ อนข้างสูง
เนื่องจากภารกิจของกรมฯ มีมาก ปัจจุบันมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่รอการขึ้นทะเบียน GI ไม่ต่ากว่า
7,000 รายการ แต่ค่าตอบแทนที่บุคลากรได้รับอยู่ในอัตราเดียวกันกับที่หน่วยงานอื่น ๆ ได้รับ ประกอบกับ
บุคลากรมีโอกาสหรือช่องทางในการทางานกับภาคเอกชนที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่ามาก จึงทาให้กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญากาลังประสบปัญหาทั้งเรื่องจานวนและคุณภาพของบุคลากรที่ตรงกับภารกิจที่ทาอยู่ ซึ่งการได้รับการ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากภาครัฐเป็นสิ่งที่สาคัญมาก เพราะมิเช่นนั้นก็จะเสียเปรียบประเทศต่าง ๆ ถ้าสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์หลาย ๆ อย่างไม่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรอย่างทันเวลา

 การประเมินธรรมาภิบาลระดับโลก (World-wide Governance Indicators) สาหรับประเทศ
ไทย จากการสารวจ 215 ประเทศทั่วโลก ในปี 2013 จาแนกตามมิติต่าง ๆ 6 ด้านมีข้อค้นพบดังนี้ คือ มิติที่ 1
การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและความรับผิดชอบ/ความสามารถในการตรวจสอบได้ (Voice and
Accountability) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยตนเอง
รวมถึงการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ตลอดจนการชุมนุมและการสังสรรค์
สมาคม พบว่าประเทศไทยได้อันดับเปอร์เซ็นไทล์ ที่ 34.12 มิติที่ 2 ความมีเสรีภาพทางการเมืองและการ
ปราศจากความรุนแรงหรือการก่อการร้าย (Political Stability and Absence of Violence/Terrorism) ซึ่ง
เป็นเรื่องของความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะไร้เสถียรภาพหรือถูกโค่นล้ม โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ที่
ไม่เป็ นไปตามบทบัญญัติ ของรัฐ ธรรมนูญ เช่น การใช้ความรุนแรงทางการเมืองและการก่อการร้าย พบว่า
ประเทศไทยได้อันดับเปอร์เซ็นไทล์ ที่ 9.00 ซึ่งต่าที่สุดตั้งแต่มีการวัดและประเมินตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 ซึ่งเกิดจาก
ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและการชุมนุมที่ยืดเยื้อ มิติที่ 3 ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government
Effectiveness) ซึ่งให้ความสาคัญในเรื่องคุณภาพการให้บริการและความสามารถของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตลอดจนความเป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมถึงคุณภาพการกาหนดนโยบายและการนา
นโยบายไปปฏิบัติ ความมุ่งมั่นจริงจังของรัฐบาลที่มีต่อนโยบายดังกล่าว พบว่าประเทศไทยได้อันดับเปอร์เซ็น
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ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

ไทล์ที่ 61.24 มิติที่ 4 คุณภาพในการบังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบต่าง ๆ (Regulatory Quality) ซึ่งเป็น
เรื่องขีดความสามารถของรัฐบาลในการกาหนดนโยบายและการกาหนดมาตรการควบคุม รวมถึงการบังคับใช้
นโยบายและมาตรการดังกล่าวให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนาได้
พบว่า ประเทศไทยได้อันดับเปอร์เซ็นไทล์ ที่ 57.89 มิติที่ 5 หลักนิติธรรม (Rule of Law) เกี่ยวข้องกับระดับ
ของการที่ บุ ค คลของฝ่ า ยต่ า ง ๆ มี ค วามมั่ น ใจและยอมรั บ ปฏิ บั ติ ต ามกติ ก าในการอยู่ ร่ ว มกั น ของสั ง คม
โดยเฉพาะคุณภาพของการบังคับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา การตารวจ และการอานวยความยุ ติธรรม
รวมถึงความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาชญากรรมและความรุนแรงประเทศไทยได้อันดับเปอร์เซ็นไทล์ ที่
51.66 มิติสุดท้าย การควบคุมการทุจริตคอร์รัปชั่น (Control of Corruption) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้
อานาจรั ฐ เพื่อประโยชน์ส่ ว นตัว ทั้งในรู ป แบบของการทุ จริตประพฤติมิช อบเพียงเล็ กน้อย หรือขนาดใหญ่
รวมถึงการเข้าครอบครองรัฐโดยชนชั้ นนาทางการเมืองและนักธุรกิจเอกชนที่มุ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ได้
อันดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 49.28 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีการประเมินมานั้น พบว่าประเทศไทยเคยได้อันดับเปอร์เซ็น
ไทล์สูงสุดที่ 60.5 ในปี ค.ศ. 1998 ก่อนที่อันดับจะตกลงมาเรื่อย ๆ และต่าที่สุดในช่วงปี ค.ศ. 2008 ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่า ประเทศไทยมีปัญหาด้านธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น หรือเป็นไปในทิศทางที่แย่ลง โดยเฉพาะในมิติการ
ควบคุมการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะผลการประเมินภาพลักษณ์ด้านนี้ ในลาดับต่อจากนี้ จะเป็นการยืนยันได้ดีว่า
ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาด้านธรรมาภิบาล ความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชั่นในระดับที่ส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า ประเด็นคาถามสาคัญเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของประเทศกาลังพัฒนา (ซึ่ง
ประเทศไทยยังอยู่ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาด้วย) ที่ต่างประเทศหรือชุมชนนานาชาติให้ความสนใจเป็น
อย่างมาก (Kaufman, 2003) ก็คือ คาถามที่ว่า...จะสามารถปรับปรุงการดาเนินงานของภาคราชการได้อย่างไร
และการดาเนิ น งานดังกล่ าวมีความสั มพัน ธ์กับผลลั พธ์ด้า นการพัฒ นาอย่างไร? ซึ่งก็คือคาถามเกี่ยวกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนิ นงานกับผลลั พธ์ด้านการพัฒ นา (Performance and Development
outcomes) ข้อสันนิษฐานที่สาคัญประการหนึ่งก็คือ คุณภาพของกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการเป็น
สิ่ งที่จ าเป็ น ส าหรั บ การทาความเข้าใจว่าการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ หน่ว ยงานราชการนั้น มี
ความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ด้านการพัฒนาอย่างไร จึงอาจสรุปข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้คือ กฎระเบียบ
ของหน่วยงานราชการนาไปสู่การดาเนินงาน/การปฏิบัติงานของราชการที่นาไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม ยกตัวอย่างเช่น ด้านรายได้ต่อหัว ด้านการอ่านออกเขียนได้/การรู้หนังสือของผู้ใหญ่ ด้านการตายของ
เด็ก ด้านคุณภาพชีวิตคนพิการ สาหรับกรณีประเทศไทย ด้านรายได้ต่อหัวมีความสัมพันธ์กับภารกิจ หรือ
บทบาทของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้านการออกเขียนได้/การรู้หนังสือของผู้ใหญ่
สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจ/บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ, องค์กรชุมชนต่าง ๆ และองค์กรภาค
ประชาสังคมต่าง ๆ ด้านการตายของเด็กเกี่ยวข้องกับภารกิจ /บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับด้านคุณภาพชีวิตคนพิการเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจ/บทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
แรงงานเป็นหลัก ดังนั้นประเด็นธรรมาภิบาลในประเทศไทยและประเทศกาลังพัฒนาอื่ น ๆ จะยังได้รับการให้
ความสาคัญและจะถูกสะท้อนออกมาตลอดเวลา จนกว่าประเทศไทยจะก้าวข้ามหรือบรรลุผลในการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียม เป็นธรรม ทั่วถึง โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กั บกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่เสียเปรียบหรือตก
อยู่ในสถานะที่ยากลาบาก ดังที่สะท้อนมาข้างต้นนี้
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 การประเมินความโปร่งใสด้วยดัชนีการรับรู้เกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น ดาเนินการโดยองค์กร
ความโปร่งใสสากล (Transparency International: TI) ซึ่งเป็นดัชนีหรือตัวชี้วัดที่มีการกล่าวอ้างอิงถึงกันมาก
ที่สุดในทุกปีที่มีการเผยแพร่ผลสารวจออกมา โดยในปี 2557 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 85 จาก 175 ประเทศ
ทั่วโลกได้รับคะแนน 38 จาก 100 คะแนนเต็ม (คะแนนดัชนียิ่งสูงคอร์รัปชั่นยิ่งต่า ในทางตรงกันข้ามคะแนนที่
ต่าแสดงว่าการคอร์รัปชั่นยิ่งสูง ) ข้อมูลตั้งแต่ปี 2538-2557 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาด้าน
คอร์รัปชั่นสะสมมายาวนานและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1 คะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย พ.ศ.2538 – 2557
ปี
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

คะแนน
(คะแนนเต็ม 10)
2.79
3.33
3.06
3
3.2
3.2
3.2
3.2
3.3
3.6
3.8
3.6
3.3
3.5
3.4
3.5
3.4
3.7
3.5
3.8

ที่มา: Transparency International

อันดับ

จานวนประเทศทั้งหมด

34
37
39
61
68
60
61
64
70
64
59
63
84
80
84
78
80
88
102
85

41
54
52
85
98
90
91
102
133
146
159
163
179
180
180
178
183
176
177
175
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ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

4.2 ผลกำรประเมินภำพลักษณ์ของประเทศไทยและองค์กรภำครัฐไทยในสำยตำชำวไทย
ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (2556) ในเรื่องการคอร์รัปชั่น
ในสายตาของภาคธุรกิจ พบว่า ระดับความรุนแรงของคอร์รัปชั่น ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น โดยกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 93 เห็นว่าปัญหาคอร์รัปชั่นมีความรุนแรงในระดับสูงและสูงมาก และร้อยละ 75 เห็นว่ามีการ
คอร์รัปชั่นมากขึ้น ผลกระทบของการคอร์รัปชั่นคือ การเพิ่มต้นทุนของภาคธุรกิจส่งผลต่อการบริหารงานและ
นาไปสู่การผูกขาดโดยกลุ่มธุรกิ จ ร้อยละ 63 เห็นว่าปัญหาการคอร์รัปชั่นส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ โดย
กระบวนการที่เสี่ยงต่อ คอร์รัปชั่น ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ (ร้อยละ 49) การจดทะเบียนและการขอ
อนุญาต และการประมูลโครงการของรัฐ (ร้อยละ 36) การตรวจสอบเพื่อขอคารับรองจากรัฐ (ร้อยละ 29) และ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งระหว่ า งเอกชน (ร้ อ ยละ 25) โดยปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การคอร์ รั ป ชั่ น 3 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่
1) กฎระเบียบที่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจมาก (ร้อยละ 19) 2) กระบวนการทางการเมืองที่ไม่โปร่งใส ตรวจสอบ
ยาก และ 3) ผลประโยชน์ทางการเมือง (ร้อยละ 15) นอกจากนี้ ผลการศึกษาแสดงกิจกรรมหรือภารกิจที่ทาให้
การคอร์รัปชั่นลดลง หรือมีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น หรือการเรียกรับประโยชน์น้อยลง เนื่องจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีการบริหารจัดการที่ดีในภารกิจต่าง ๆ ดังนี้เช่น การทาหนังสือเดินทาง (ร้อยละ 24) การทาบัตร
ประชาชน (ร้อยละ 19 ) กระบวนการทางภาษีและสรรภาพกร (ร้อยละ 18) การจดทะเบียนและการขออนุญาต
ทางธุร กิจ (ร้ อยละ 11) การเลื อกตั้ง (ร้ อยละ 10) กระบวนการศุล กากรและการนาเข้าสิ นค้า (ร้อยละ 8)
e-auction (ร้อยละ 6) และการส่งมอบและการตรวจรับภาครัฐ (ร้อยละ 5) อย่างไรก็ตามมีกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อว่า
ปัญหาคอร์รัปชั่นจะได้รับการแก้ไข (ร้อยละ 26) โดยบุคคลที่จะสามารถทาให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงได้
คือ รัฐบาล (ร้อยละ 68) นักการเมือง (ร้อยละ 66) และภาคธุรกิจ (ร้อยละ 52)
การเพิ่มขึ้นของการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ทาให้เห็นว่าประเทศไทยยังด้อยประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ในขณะที่ผลการสารวจความไม่
โปร่งใสของการดาเนินงานในองค์กรภาครัฐ จากมุมมองของประชาชนทั่วไป ก็ได้ผลที่ไม่แตกต่างจากการสารวจ
ในระดับโลกแต่อย่างใด หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการยืนยันผลการสารวจในระดับโลก
ทั้งนี้ จากการสารวจความไม่โปร่งใสขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะหน่วยงานทาง
วิชาการต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งทาการสารวจทัศนคติและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนไทยต่ อ ภาพรวมคอร์ รั ป ชั่ น ในประเทศไทยจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งประเภทต่ า ง ๆ ครอบคลุ ม ทั้ ง
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป จานวน 2,400 รายจากทั่วประเทศ ในเดือนธันวาคม
2557 โดยการใช้ “ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย” (Thailand’s Corruption Situation Index: CSI) พบว่า
อยู่ในระดับที่ 49 จาก 100 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 46 คะแนนในเดือนมิถุนายน 2557 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น
50 คะแนน (คะแนนดัชนีคอร์รัปชั่นนี้ เท่ากับ 100 หมายความว่า ถ้าได้คะแนนเต็มร้อย แสดงว่าไม่มีการ
คอร์รัปชั่นเลย)
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาอื่น ๆ ที่ทาการศึกษาเกี่ยวปัญหาคอร์รัปชั่นเช่นกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การค้นหา
ช่องทางในการคอร์รัปชั่น ในเรื่องการต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้สัญญาในการรับงานจากภาครัฐ ผลการศึกษา
พบว่า ร้อยละ 75 ของผู้ตอบแบบสารวจในปี 2556 เชื่อว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ข้าราชการหรือนักการเมือง
ที่ทุจริตเพื่อให้ได้สัญญาหรือข้อตกลงในการรับงานจากภาครัฐ สาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์ใน
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เรื่องนี้ มากกว่าร้อยละ 80 ตอบว่า นักการเมืองและข้าราชการเป็นบุคคลที่สนับสนุนให้เกิดการกระทาดังกล่าว
(โดยร้อยละ 49.1 มองว่าบุคคลที่ได้ประโยชน์ คือ นักการเมือง และร้อยละ 33.1 มองว่าบุคคลที่ได้ประโยชน์คือ
ข้าราชการ) (เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์, 2557) และในปีเดียวกันนี้เอง พบว่าองค์กรที่ชื่อ Pricewaterhouse
Coopers Consulting ประจาประเทศไทย ได้ทาการสารวจเกี่ยวกับขอบข่ายและความลึกของการฉ้อฉล/
การฉ้อโกง (scope and depth of fraud) ในกลุ่มผู้วางแผนนโยบาย พบว่า ประเภทการโกงที่พบบ่อย ได้แก่
การยักยอกสินทรัพย์ (ร้อยละ 71) การจัดซื้อจัดจ้าง (ร้อยละ 43) การติดสินบน (ร้อยละ 39) และรูปแบบการ
โกงประเภทอื่น ๆ (ซึ่งการสารวจนี้สามารถระบุได้มากกว่าหนึ่งคาตอบ)
นอกจากนี้ กิตติเดช ฉันทังกูล (2556) ได้สารวจความคิดเห็นของผู้นาธุรกิจจานวน 1,066 ราย ในปี
2556 เรื่องการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ เป็นขั้นตอนที่เสี่ยงต่อการเกิด
คอร์รัปชั่นมากที่สุด รองลงมา คือ การขออนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ และการประมูลโครงการต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นมากที่สุด คือ โทรคมนาคม การเกษตร พลังงานและสาธารณูปโภค
โดยรูปแบบที่มีการคอร์รัปชั่นที่พบบ่อยคือ การใช้ตาแหน่งทางการเมืองเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง การให้
ของขวัญหรือการติดสินบน และการทุจริตเชิงนโยบายโดยนักการเมืองที่มีผลประโยชน์ จากธุรกิจโทรคมนาคม
ในปีเดียวกัน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้ศึกษาการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยวิธีสารวจเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างในองค์กรรัฐวิสาหกิจจานวน 59 แห่ง (รวมรัฐวิสาหกิจลูก 2 แห่ง) พบว่ามีเพียง 3 แห่งอยู่ในระดับ
ดีมาก อีก 17 แห่งอยู่ในเกณฑ์ดี 26 แห่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ในระดับแย่และแย่มากมีจานวน 8 แห่ง และ 5 แห่ง
ตามลาดับ ในขณะเดียวกันถ้าเรามองข้อมูลย้อนหลังกลับไปประมาณเกือบ 20 ปี พบว่า ภาพลักษณ์การ
คอร์รัปชั่นจากทัศนคติและประสบการณ์ที่นักธุรกิจเผชิญกับหน่วยงานราชการที่มีความไม่โปร่งใสมากที่สุด คือ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคมดังแสดงในตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 2 หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่นักธุรกิจเห็นว่าคอร์รัปชั่นมากที่สุด
หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย
กรมตารวจ กรมที่ดิน กรมการปกครอง การไัั้านครหลวง กรมโยธาธิการ
สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
กระทรวงการคลัง ได้แก่ กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต
กระทรวงคมนาคม ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์
ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมชลประทาน
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงศึกษาธิการ
องค์การอาหารและยา กระทรวงอุตสาหกรรม
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาล
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข
อื่น ๆ
ที่มา: ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, 2541

ร้อยละ
37.9
35.6
8.1
2.7
2.1
1.8
1.5
1.2
0.6
0.6
0.6
2.1
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ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

จากการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย พบว่าการคอร์รัปชั่นส่วนใหญ่เกิดจาก
การมีข้าราชการและนักการเมืองที่ฉ้อฉล เกี่ยวข้องในการรับค่าสินบนหรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict
of Interest) โดยพบว่า รูปแบบการคอร์รัปชั่ นจะเกิดขึ้นใน 2 ประเภทสาคัญ คือ 1) การทุจริตของข้าราชการ
ประจา เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวกจากนักธุรกิจและประชาชนทั่วไป และ 2) การทุจริตของ
นักการเมืองโดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการที่ดาเนินการโดย
หน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงการคอร์รัปชั่นเพื่อให้ได้สิทธิผูกขาดในการขอสัมปทานจากหน่วยงานภาครัฐ โดย
มักจะมีการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการและนักการเมือง (นวลน้อย ตรีรัตน์, 2546; จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์,
2556) นอกจากนี้จากการศึกษาของ จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์ (2556) ได้เพิ่มเติมรูปแบบหรือช่องทางประเภทที่
3 ของการคอร์รัปชั่น คือ เป็นการคอร์รัปชั่นโดยกลุ่มบุคคลต่าง ๆ นอกเหนือจากข้าราชการและนักการเมือง
โดยมีกลุ่มนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเป็นรูปแบบการคอร์รัปชั่นที่ทาให้เอาผิด
ได้ยาก โดยใช้วิธีการสร้างเงื่อนไขที่ทาให้การคอร์รัปชั่นกลายเป็นเรื่องชอบธรรม หรือเรียกว่า “กระบวนการ
สร้างความชอบธรรม” ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องทาหน้าที่สร้างเงื่อนไขเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะแสวงหาผลประโยชน์ สาหรับลักษณะของการสร้างเงื่อนไขเพื่อเป็ นข้ออ้างต่อความชอบ
ธรรม เช่น การอ้างถึงผลประโยชน์สาธารณะที่เกิดจากนโยบายสาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ โดย
ลักษณะการคอร์รัปชั่นเช่นนี้ มักจะถูกเรียกว่า “การคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย” ทาให้รูปแบบของการคอร์รัปชั่นใน
ระยะที่ 3 ยากแก่การตรวจสอบหาผู้กระทาความผิดในระดับผู้กาหนดนโยบาย
ทั้งนี้ นอกจากความจริงที่ว่า การคอร์รัปชั่นมักเกิดขึ้นจากตัวบุคคลเป็นผู้กระทาให้เกิดขึ้นแล้ว ใน
การศึกษาเรื่อง “การคอร์รัปชั่นกับประชาธิปไตยไทย” ของศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาระหว่างปี 2534-2536 ได้กล่าวว่า ต้นเหตุของการคอร์รัปชั่นเกิด
จากการมีระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะมองที่ตัวบุคคลเป็นหลัก (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2537)
เช่นเดียวกับการคอร์รัปชั่นที่เกิดจากกลุ่มนักการเมืองนั้น นอกเหนือจากพฤติกรรมส่วนตัวของนักการเมือง
ยังเกิดจากตัว ระบบการเมืองเองที่ให้ความสาคัญกับการเลือกตั้ง จนมีการลงทุนในการเลือกตั้งแต่ละครั้งด้วย
จานวนเงินที่สูง ทาให้นักการเมืองและพรรคการเมืองจะต้องแสวงหารายได้เพื่อนามาใช้ในการดาเนินการทาง
การเมือง (สันติ วิลาสศักดานนท์, 2553) ในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทาให้ข้าราชการกระทาการเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองและพรรคพวก คือ ระดับรายได้ สวัสดิการการทางาน และจริยธรรมในการทางาน
เป็นต้น (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2537) โดยสรุปพบว่ารูปแบบและปัจจัย -องค์ประกอบของการคอร์รัปชั่นมี
หลากหลาย ซึ่งสามารถประมวลภาพรวมได้ดังนี้คือ (นวลน้อย ตรีรัตน์, 2546; จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, 2556)
1) การให้และรับสินบน
2) การฉกฉวยและแปรรูปทุนของรัฐ
3) การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางที่มิชอบ (การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อฉลและการใช้กองทุน
ของรัฐไปในทางมิชอบ)
4) การไม่ทาตามหน้าที่ (ลัทธิพรรคพวก)
5) การใช้อิทธิพลทางการค้า (มีผลประโยชน์ทับซ้อน)
6) การยอมรับของขวัญที่ไม่ถูกต้อง
7) การปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง
8) การใช้อานาจในทางที่ผิด
9) การใช้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (มีอคติและลาเอียง)

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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10) การทุจริตการเลือกตั้ง
11) การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ
12) ผู้อุปถัมภ์กับประชานิยม (นักการเมืองให้เงินทองและสิ่ งของเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชน)
13) การบริจาคเพื่อช่วยเหลือการรณรงค์ที่ผิดกฎหมาย
เป็นที่แน่นอนว่า ภาพลักษณ์ที่ขาดความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐและประเทศไทย ย่อมส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศ หรือเป็นการขัดขวางระดับการพัฒนาของประเทศ รัฐบาลต้องจ่ายเงินงบประมาณที่เกินจริง ซึ่งจาก
ข้อมูลการสารวจเรื่อง “ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่น” ในปี 2555 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชี้ให้เห็นว่า มี
การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษหรือการให้สินบนแก่นักการเมืองและข้าราชการประจาประมาณถึงร้อยละ 30-35 ของ
มูลค่างานในโครงการ คิดเป็นจานวนเงินถึงประมาณ 252,000-294,000 ล้านบาท (จากงบลงทุนประมาณ
840,000 ล้านบาท) (จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, 2556) ดังนั้น การให้สินบนและการคอร์รัปชั่นดังกล่าว ทาให้
ประเทศสูญเสียผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งพบถึงเกือบครึ่งที่เคยถูกขอให้จ่ายค่าสินบน (ร้อยละ 48) สาหรับ
รูปแบบการทุจริตในลักษณะการัอกเงิน คนไทยส่วนใหญ่มีความรู้ในเรื่องนี้ไม่มากนัก มีเพียงร้อยละ 19 ที่รู้
เกี่ยวกับการัอกเงิน และยังมีคนไทยอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่รู้ว่าการสูญเสียทางการเงินนั้นเกิดขึ้นได้จากการถูกกีดกัน
ทางการค้าหรือการฮั้วประมูลได้เช่นกัน ในเรื่องของการฉ้อฉลนี้ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89) เชื่อว่าเกิดจากคนภายใน
องค์กร ซึ่งน่าจะเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพของระบบการจัดการภายในองค์กร (Pricewaterhouse
Coopers Consulting, 2014)
นอกจากนี้ นักวิชาการของไทยจานวนไม่น้อย ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ความบกพร่องด้าน
ความซื่อตรงในสังคมไทย อาทิเช่น ขวัญรัก สุขสมฤทัย 2547 (อ้างถึงใน ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2554)
ศึกษาพฤติกรรมการทางานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้บริการประชาชนภาครัฐที่มีแนวโน้มไม่ซื่อสัตย์ในการ
ทางาน ปัจจัยเอื้ออานวยให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ภาครัฐที่มีแรงดึงดูดดังกล่าว
ทั้งปัจจัยหล่อหลอมก่อนเข้าทางานในหน่วยงานที่ทางานอยู่ในปัจจุบัน พบว่าองค์ประกอบในการเป็นเจ้าหน้าที่
ที่ดี มีความซื่อสัตย์ในหน่วยงานภาครัฐที่มีแนวโน้มทาให้ไม่ซื่อสัตย์ มี 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การหล่อ
หลอมก่อนเข้าทางาน เจ้าหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์ได้รับการเลี้ยงดูแบบให้พึ่งตนเองเร็ว การได้เห็นแบบอย่าง
ความซื่อสัตย์จากผู้ใหญ่ และการได้รับการบ่มเพาะด้านคุณธรรมอย่างสม่าเสมอจากครอบครัว รวมทั้งการ
ใกล้ชิดซึมซับจากสถาบันทางศาสนา และ ประเด็นที่ 2 การหล่อหลอมจากการทางานในหน่วยงาน โดยลักษณะงาน
วัฒนธรรม องค์การ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน กฎระเบียบในการทางาน กับการหล่อหลอมจากภายนอกคือ
ประชาชนผู้มาติดต่อ และสภาพสังคมรอบตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดีมีความซื่อสัตย์อาจหวั่นไหวไปสู่แนวโน้มการ
ประพฤติมิชอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับสานักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2556 อ้างถึงใน รัตนา
สนั่นเมือง, 2557) ที่เสนอผลการสารวจบุคคลควรเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมในสายตาประชาชน พบว่า กลุ่ม
บุคคลที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ครอบครัว ควรเป็นบุคคลหรือสถาบันทางสังคม
ที่ให้การขัดเกลาบุค คล (ร้อยละ 74.1) กลุ่มเผยแผ่ศาสนา เช่น พระสงฆ์ แม่ชี นักบวช (ร้อยละ 63.9) กลุ่ม
สิ่งแวดล้อม (โรงเรียน/ที่ทางาน) (ร้อยละ 43.8) ผู้ใหญ่ในสังคม (ร้อยละ 43.1) กลุ่มนักการเมือง (ร้อยละ 39.4)
กลุ่มข้าราชการ (ร้อยละ 38.7) และกลุ่มอื่น ๆ เช่น ผู้มีอานาจในการร่างและบังคับใช้กฎหมาย ผู้นาชุมชน
(ร้อยละ 37) เป็นต้น
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ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

ทั้งนี้ ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีความรุนแรงและเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาประเทศ
ให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามจากหลาย ๆ ภาคส่วนในการที่จะ
ช่วยกันทาให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤติการคอร์รัปชั่นไปได้ และจะทาให้สามารถเปิดรับโอกาสในการ
พัฒนาจากชุมชนนานาชาติได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั้น พบว่า หลายหน่วยงานพยายามเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาคอร์รัป ชั่น ด้ว ยวิธีการและกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ห ลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น สถาบันวิจัยเพื่อ การพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ได้เ สนอแนวทางในการแก้ไ ขปัญ หาคอร์รัป ชั่น โดยอิง กับ แนวคิด ของ Robert
Kiltgaard (2008) ที่จั ดทาสมการคอร์ รัป ชั่น คือ Corruption=Discretion+Monopoly-Accountablity
หรือ การคอร์รัปชั่น = ดุลพินิจ+การผูกขาด – กลไกความรับผิดชอบหรือการตรวจสอบได้ เช่น ความโปร่งใส
ซึ่งนาไปสู่การให้ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดดังนี้คือ
1. การลดดุลพินิจ
2. การกาหนดกรอบเวลา และการจัดทาคู่มือพิจารณาใบอนุญาต รวมถึงการอธิบายและเปิดเผย
เหตุผลกรณีไม่อนุญาต
3. การเปิดเสรี ลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจ รัฐยกเลิกการผูกขาดทางการค้า
4. การให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเป็นองค์กรอิสระ
5. แก้ไขกฎหมายข้อมูลข่าวสารเพื่อเปิดเผยข้อมูลของรัฐให้มากขึ้น
6. เปิดให้สังคมเข้าตรวจสอบ เช่น การยอมรับข้อตกลงคุณธรรมในโครงการขนาดใหญ่
7. แก้ไขกฎหมายคดีคอร์รัปชั่น ให้ไม่มีอายุความ
8. ประเทศไทยควรเข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญาต่อต้านการให้สินบนของกลุ่มประเทศ OECD หรือ
องค์กรความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation
and Development) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ในโลกประมาณ 30 กว่า
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ก้าวหน้า ที่เน้นเรื่องความโปร่งใสและศักยภาพขององค์กรภาครัฐใน
การพัฒนาอย่างเท่าเทียม
นอกจากนี้ ยังมีการดาเนินงานในด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติการป้องกัน การปราบปราม การ
เฝ้าระวัง การรณรงค์ รวมไปถึงการจัดทาดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินสถานการณ์ในประเทศ โดยในการบริหารงาน
ภาครัฐเพื่อตรวจสอบการคอร์รัปชั่นนั้น แทบทุกส่วนงานทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจจะต้องมีการประเมินการ
ให้บริการขององค์กรโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้วิธีการประเมินที่ใช้ พบว่า มีทั้งการประเมินภายใน และการ
ประเมินโดยบุคคลหรือองค์กรภายนอก ยกตัวอย่างเช่น กรณีของกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้บริษัท
เบรนสปริง จากัด เป็นผู้วิจัยในปี 2555 ในตัวชี้วัดที่ 4.6 พบว่า ผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงยอมรับ
ภาพลักษณ์ที่ดีของกรมประชาสัมพันธ์ ในด้านความเป็นสถาบันมืออาชีพด้านการสื่อสารมวลชนและการ
ประชาสัมพันธ์ระดับชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการจากหลักสูตรของสถาบันการประชาสัมพันธ์ จานวน 534 คน
ผลการประเมินภาพลักษณ์องค์กรคะแนนเต็ม 5 คะแนน พบว่าประชาชนทั่วไปให้คะแนนกรมประชาสัมพันธ์
3.98 หน่วยงานภาครัฐให้ 4.03 และผู้เข้าอบรมในหลักสูตรของกรมประชาสัมพันธ์ให้ 3.98 ซึ่งประชาชนทั่วไป
และหน่วยงานภาครัฐให้คะแนนสูงในมิติการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ขณะที่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ให้
คะแนนสูงในเรื่องความน่าเชื่อถือขององค์กร (กรมประชาสัมพันธ์, 2555 อ้างถึงใน ฉันท์หทัย อาจอ่า, 2558)
ส่วนงานที่มีการประเมินภายในโดยบุคลากรในองค์กรเอง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง ทาการสารวจ
ข้าราชการและพนักงานราชการทั้งที่ทางานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในเรื่องภาพลักษณ์องค์กรเพื่อพัฒนา

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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ภาพลักษณ์องค์กรของกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ชัดเจนขึ้น ผลการประเมินพบว่าภาพลักษณ์องค์กรเกิดขึ้น
จากความมีชื่อเสียงของหน่วยงานที่สังคมรับรู้ นโยบายและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คุณภาพของบุคลากร
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงาน ซึ่งภาพลักษณ์เหล่ านี้จะ
เกิดขึ้นได้จากการที่องค์กรร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้น และบุคลากรในองค์กรจะรับรู้ได้จะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
อย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบันได้มีระบบและกลไกสนับสนุนการดาเนินงานภาครัฐ ภายใต้ระบบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)
อีกทางหนึ่ ง ดาเนิ น การโดยส านั ก งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ร่ว มกั บ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งได้มีการจัดทาแบบประเมิน ITA และได้มี
การน าไปใช้ป ระเมิน ภายในองค์ก ร ทั้ ง นี้ มี บางหน่ว ยงานทั้ง ในส่ ว นกลางที่เ ป็นหน่ ว ยงานระดั บกรม และ
หน่วยงานระดับจังหวัด ที่ถูกกาหนดให้ประเมิน ITA โดยผนวกเรื่องนี้ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดตาม
คารับรองการปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในเรื่องระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งมีการให้ค่าน้าหนักร้อยละ 5 ทั้งนี้เพื่อช่วยทาให้เกิดการบูรณา
การตั ว ชี้ วั ด และเกิ ด การบั ง คั บ ใช้ ตั ว ชี้ วั ด นี้ จ ริ ง ในระบบการจั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ง าน (ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, 2557)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องในส่วนนี้ ทาให้มองเห็นได้ว่า ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่นยัง
เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย แต่ที่กล่าวมานี้ส่วนใหญ่เป็นการคอร์รัปชั่นในภาคราชการ (Bureaucratic
Corruption) ซึ่งเป็นภาคที่มีบทบาทหรือภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ ภาคประชาชน ภาค
ชุมชนและประชาสังคม และภาคการเมือง แต่จะเห็นได้ว่าการคอร์รัปชั่นที่มีความเชื่อมโยงกับทางการเมือง
(Political Corruption) ที่มีโครงข่ายโยงใยอย่างสลับซับซ้อนในบางพื้นที่ บางโซน หรือบางหน่วยงานนั้น พบว่า
การศึกษาวิจัยยังไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่สีดาดังกล่ าวได้ หรือมักไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กร/หน่วยงานที่
เป็ น พื้น ที่การครอบงาของนั ก การเมื องหรือ พรรคการเมื องที่มีเ ครือข่า ยความสั มพันธ์ โ ยงใยที่ฝั งรากลึ กใน
หน่วยงานราชการประเภทนี้มาเป็นเวลานานได้ ดังนั้น การคอร์รัปชั่นทางการเมือง และ/หรือ ที่กระทาโดย
นักการเมืองโดยได้รั บ ความร่ ว มมือหรื อการสมคบคิดกับข้ าราชการในหลาย ๆ ระดับ โดยเฉพาะผู้บริห าร
ระดับสูงของหน่วยงานหรือกระทรวงบางแห่งนั้น พบว่า มีความสาคัญหรือส่งผลกระทบต่อการทางานของ
องค์กรภาครัฐให้ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยรวม
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การทุจริตคอร์รัปชั่น ยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย แต่ก็พบด้วยว่า องค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการดาเนินการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้ว และ
จากการเข้าไปศึกษาหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ทั้งระดับกรมและระดับกระทรวง พบว่า ในปัจจุบันได้มีการนา
ข้อเสนอต่าง ๆ ของสถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้นไปใช้ในการดาเนินงานอย่าง
เห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็นการลดดุลพินิจ หรือการลดขั้นตอนต่าง ๆ ในการใช้ดุลพินิจ ที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดคอร์รัปชั่นสูง จะพบว่าหน่วยงานหลายแห่งพยายามดาเนินการในเรื่องนี้อยู่ และหลายแห่งดาเนินการ
ได้ดีมาก ยกตัวอย่างเช่น กระทรวงพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า องค์กรภาครัฐ ไทยหรือระบบ
การทางานของประเทศไทยยั งมีป ระเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมอีกมากที่จะต้องได้รับการพัฒ นา
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มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

โดยเฉพาะการระบุพื้นที่/โซนพิเศษที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริตได้ง่ายทั้งในระบบทั้งหมดของประเทศ และใน
ระดับหน่วยงาน ซึ่งจะนาไปสู่มาตรการพิเศษในการควบคุม รวมถึงการประเมินคุณภาพของระบบการควบคุม
(Control Systems) ในแต่ละองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมด้วย อาทิเช่น
อาจจะมีการพิจารณาคุณภาพของระบบและกลไกนี้ควบคู่กันไปกับกระบวนการในการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร/หน่วยงาน เป็นต้น ดังนั้น จึงพิจารณาว่าควรนาประเด็นนี้เข้ามาผนวกในการพัฒนากรอบ
แนวคิดในการประเมินคุณธรรมจริยธรรม ในการศึกษาในครั้งนี้ด้วย เพราะมองว่าไม่น่าจะเป็นการซ้าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่น ๆ หรือที่หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนดาเนินการอยู่แล้ว ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาระบบ
การควบคุมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (โปรดดูแผนภาพที่ 5 ข้อเสนอกรอบแนวคิดในการจัดทาดัชนี ภาพลักษณ์คุณธรรม
จริยธรรมฯ ในหน้าที่ 110 ประกอบด้วย)

ในลาดับต่อไป จะเป็นการนาเสนอผลการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กรภาครัฐที่ทีมวิจัยได้มี
โอกาสเข้าไปสัมภาษณ์ สังเกต และสนทนากับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของหน่วยงานระดับกรมและ
กระทรวงต่าง ๆ ที่ยินดีให้ข้อมูล
4.3 ผลกำรศึกษำบริบท จุ ดแข็ง จุ ดอ่อน ปั ญหำอุ ปสรรคขององค์กรภำครัฐไทย: ข้อมู ล

จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร ที่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำครัฐ
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ได้ให้ความสาคัญกับการทาความเข้าใจบริบทองค์กร และบริบทอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (Organizational Context and Its relevant Contexts) รวมทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา-อุปสรรค
ต่าง ๆ ในการทางานขององค์กรภาครัฐไทย เพราะพิจารณาว่าประเด็นรูปธรรมต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นภาพ
สะท้อนของการปฏิบัติงานว่าองค์กรได้ให้ความสาคัญกับหลักการเชิงคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ อย่างไร มากแค่
ไหน ดังนั้ น จึ งได้ทาการเก็บ ข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการสั มภาษณ์เชิงลึกและสนทนาพูดคุยกับผู้ บริห าร
ระดับ สูงและระดับกลางขององค์กรที่ยิ น ดีให้ ความร่ว มมือในการทางานของโครงการ พร้อมทั้งการสั งเกต
บรรยากาศการทางาน ทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุ คลากร และระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง รวมถึง
สภาพแวดล้อมของที่ทางานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง จากการศึกษาในครั้งนี้พบด้วยว่าองค์กรที่ให้ความร่วมมือ และ/หรือ
ตอบสนองต่อการทางานของโครงการเป็นอย่างดีก็มักจะเป็นองค์กรที่มีผลประกอบการที่ดีเป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้
หลาย ๆ องค์กรก็ยังคงประสบปัญหาและอุปสรรค ซึ่งมักเป็นปัญหาอุปสรรคที่มีผลมาจากการมีโครงสร้างการ
บริหารประเทศแบบรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางมาเป็นเวลานาน สาหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิในครั้ง
นี้มีดังนี้คือ
วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการสัมภาษณ์และการสังเกต
เพื่อให้ ได้ข้อมูลความจริ ง/ข้อเท็จ จริง ความคิดเห็ น มุมมองต่างๆของผู้ บริห าร ผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ มี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐในประเทศไทย ในประเด็นบริบทองค์กรและบริบทที่เป็นปัจจัย
องค์ประกอบที่แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานขององค์กรภาครัฐไทย รวมทั้ง
จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา-อุปสรรคที่ส่งผลต่อการทางาน ทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ และที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหา
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ขององค์กร
ภาครั ฐ และน ามาประมวล วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ เพื่อผนวกเข้ากับข้อมูล ทุติยภูมิที่ได้จากการทบทวน

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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เอกสาร เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงกรอบแนวคิดและกรอบแนวทางในการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์
คุณธรรม จริยธรรม และข้อเสนอในการทางานเชิงระบบร่วมกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด รวมถึงข้อเสนออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการทางานขององค์กรภาครัฐไทยให้เป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้อง
ผลการศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม ในลาดับแรกนี้ จะเป็นการนาเสนอบริบทสาคัญขององค์กรตาม
ด้วยจุดแข็งหรือปัจจัยเชิงบวกที่ทาให้องค์กรภาครัฐจานวนหนึ่งสามารถบรรลุผลการทางานได้ ในระดับดี หรือ
เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย และบางองค์กรยังได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ มาตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่ง
ชี้ให้ เห็ น ว่าได้เกิดการพั ฒ นาองค์กรในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งด้า นหนึ่งเป็นการสะท้อนให้ เห็ นด้ว ยว่ า
บุคลากรขององค์กรเหล่านี้ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการขั้นพื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งได้นาเสนอผลการศึกษาในรูปของกรณีตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาไว้ในลาดับต่อจากการนาเสนอ
ภาพรวมจุดแข็งหรือปัจจัยเชิงบวกที่ส่งผลต่อการทางานได้สาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงยุติธรรม หลังจากนั้น จึงเป็นการนาเสนอปัญหา อุปสรรค ข้อจากัดต่าง ๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรภาครัฐให้บรรลุผลสาเร็จ และยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กรภาครัฐในประเทศไทยโดยรวมอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้ได้ผนวกกรณีศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ ไว้
ด้วย เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีการกล่าวขวัญถึงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะภาพลักษณ์เชิงลบต่าง ๆ ในสายตาของ
ประชาชนหรือภาคสาธารณะ ดังนั้น เพื่อให้ความเป็นธรรมกับองค์กรนี้ด้วย จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาความ
เข้าใจสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากมุม มองของคนใน (Insider’s Perspectives) ด้วย หลังจากนั้นจึงจะ
เป็ น การน าเสนอมุมมองและการรั บ รู้ของบุคลากรภาครัฐ เกี่ยวกับภาพลั กษณ์ขององค์กรภาครัฐ พร้อมทั้ง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุมรับัังผลการศึกษาเบื้องต้นของโครงการ ซึ่งจัดไป
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ตบท้ายด้วย ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตต่าง ๆ เกี่ย วกับระบบ
การประเมินผลที่เป็นอยู่ และการที่จะมีการประเมินภาพลักษณ์คุณธรรมจริยธรรมขององค์กรภาครัฐต่อไปใน
อนาคต ซึ่งเป็นความคิดเห็นหรือเสียงสะท้อนจากผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางที่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์
เป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้คือ
บริบทที่สำคัญขององค์กร
ตารางที่ 3 สรุปบริบทการทางานขององค์กร การพัฒนาบุคลากร การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
การประเมินภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม

1.
-

กระทรวง/หน่วยงาน

บริบทการทางานขององค์กรที่สาคัญ
ในปัจจุบัน

กระทรวงพาณิชย์
สานักงานปลัดกระทรวง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

มีบริบทและบทบาทการทางานในการ
กากับ ควบคุม ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การท าธุ ร กิ จ การค้ า ขายทั้ ง ภายใน
ป ร ะ เ ทศ แ ล ะ ต่ า งป ร ะ เ ทศ บ า ง
หน่ ว ยงานมี ภ ารกิ จ ส าคั ญ ด้ า นการ
เจรจาการค้ า บางหน่ว ยงานท าด้ า น

ข้อคิดเห็นต่อเรื่องคุณภาพของบุคลากร/การ
สร้างเสริมคุณธรรม/จริยธรรม และการที่จะมี
การประเมินภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ปกติมีการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมอยู่
แล้ ว ในหลายหน่ ว ยงาน มี ก ารรณรงค์ ต้ า น
คอร์ รั ป ชั่ น และกิ จ กรรมต่ า ง ๆ จ านวนมาก
หลายงานนาโดยปลั ดกระทรวง ถ้า จะมี การ
ปร ะ เ มิ นด้ า นคุ ณธร ร ม จริ ย ธร รม ต้ อง
ด าเนิ น การอย่ า งระมั ด ระวั ง แต่ ห น่ ว ยงาน
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ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ
กระทรวง/หน่วยงาน

- กรมการค้าต่างประเทศ
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา

บริบทการทางานขององค์กรที่สาคัญ
ในปัจจุบัน
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและ
ปั จ จุ บั น ต้ อ งอยู่ ใ นกรอบการค้ า และ
ข้อตกลงต่าง ๆ กับประเทศต่าง ๆ ใน
โลก ท าให้ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว สู ง จึ ง
พั ฒ นาระบบและกลไกต่ า ง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งให้ ทั น สมั ย อยู่ เ สมอ ท าให้
องค์กรไม่ล้าหลัง บุคลากรส่วนใหญ่มี
คุ ณ ภาพ และมี จ รรยาบรรณวิ ชาชี พ
ก ากั บ ด้ ว ย เพราะเป็ น นั ก บั ญ ชี ส่ ว น
ใหญ่ การคัดเลือกคนเข้าทางาน เราก็
พยายามคั ด คนที่ ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์
ส่ ว นรวม ตอนสั ม ภาษณ์ เ ราให้ ท า
แบบทดสอบที่ เ รี ย กว่ า “Aptitude
Test”และถามว่ า ท าไมจึ ง อยากมา
ท างานราชการ ท าให้ เ ราได้ ข้ อ มู ล
สาคัญ แต่เวลาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง
ร ะ บ บ ยั ง ไ ม่ ค่ อ ย ดี ไ ม่ ไ ด้ ท า
แบบทดสอบอีก แต่ที่สาคัญคือพื้นฐาน
เดิมของแต่ ละคนสาคัญ มาก สาหรั บ
การท างานเรามี ก ารเชื่ อ มโยงกั น
ระหว่างกรมต่าง ๆ แต่ภารกิจบางกรม
ก็ ม าก ท าไม่ ทั น เพราะบริ บ ทโลก
เปลี่ ย น งานด้ า นการจดสิ ท ธิ บั ต ร
ทรั พย์ สิ นทางปั ญ ญาเลยเพิ่ม มากขึ้ น
เป็ น งานที่ ต้ อ งใช้ เ วลาในการท า แต่
จานวนเจ้าหน้าที่มีน้อย และลาออกสูง
ทาให้ ท างานไม่ ทั นกั บ ความต้ อ งการ
ของประชาชน ขออั ต ราไปแล้ ว แต่
ไม่ได้

ข้อคิดเห็นต่อเรื่องคุณภาพของบุคลากร/การ
สร้างเสริมคุณธรรม/จริยธรรม และการที่จะมี
การประเมินภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ระดับกรมบางหน่วยก็ไม่เห็นด้วยเพราะภารกิจ
ที่ทามากอยู่แล้ว เราทราบดีว่าภาพลักษณ์ของ
องค์กรภาครัฐในสายตาสังคมหรือประชาชนไม่
ค่อ ยดี เราถึ งต้ อ งท าความดี กระทรวงเรามี
กลไกในการรับัังความคิดเห็น ความต้องการ
ความรู้ สึ ก ของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารหลาย
ช่องทาง กล่องรับความคิดเห็น, ฮอตไลน์, เว็บ
บอร์ ด, โทรศัพท์ก ารพูดคุย กันโดยตรง, เดิ น
เข้ า มาที่ ห้อ งนี้ห รื อห้ อ งส านัก งาน, คุ ย กัน วง
เล็ ก วงใหญ่ มี ห ลายแบบ เราใช้ ทุ ก ช่ อ งทาง
เพรา ะทรา บว่ า ส าคั ญ มาก เราท างา น
ตอบสนองต่อประชาชนและสังคม ก็คือการมี
คุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญ สาหรับในส่วนของ
กรมการค้ า ต่ า งประเทศ มองว่ า ระบบการ
ประเมินมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เน้นตัวเลข
มากเกินไป ที่จริงการประเมินทุกอย่างสาคัญ
หมด แต่ต้องทาให้ดี ทาอย่างไร จึงจะทาให้ดี
มีประโยชน์จริง สาหรับในส่วนของบุคลากร
เราเน้นอยู่แล้วว่าทุกคนที่อยู่กับเราที่นี่จะต้อง
ส ะ อ า ด โ ป ร่ งใส เ ร า คั ด ค นม า ท า งา น
กระบวนการคัดคนหรือ การ recruit สาคัญ
มาก เราให้ความสาคัญและเวลากับเรื่องนี้มาก
จะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง เราจะเน้นความเป็น
ตัวตนของคนที่จะมาเป็นข้าราชการ จะถามว่า
ทาไมจึ งเลือกมาทางานนี้ ปั จจุบั นรั ฐบาลนี้
เน้นเรื่อง “Zero Corruption” เราก็มั่นใจว่า
เราไม่มี ที่จริงผู้นาองค์กรนั่นแหล่ ะสาคัญที่สุด
ถ้ า ผู้ น าองค์ ก รโปร่ งใส และประกาศชั ด เจน
รวมถึงสื่อถึงทุกระดับรวมถึงผู้รับบริการด้วยว่า
เขาจะต้องได้รับการบริการที่เท่าเทียม โปร่งใส
แล ะ ท า งานไ ป ต า มห ลั กกา รนั้ น อย่ า ง
ตรงไปตรงมา มีจริยธรรม ผู้รับบริการสามารถ
สั ม ผั ส ได้ จ ริ ง ผู้ น าองค์ ก รทุ ก คนต้ อ งบอก
ตัวเองให้ชัดว่า เราต้องทาแบบนี้ ทุกคนต้อง
เรียนรู้ ต้องสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ก็
น่าจะดีแล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหาร
สาคัญที่สุด ทาอย่างไรจึงจะได้ผู้บริหาร หรือ
ผู้ น า อ ง ค์ ก ร ที่ ดี นี่ คื อ ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ
เพราะฉะนั้ น โดยส่ วนตัว ไม่ เห็ นด้ วยกับ การ

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
กระทรวง/หน่วยงาน

2. กระทรวงการคลัง

บริบทการทางานขององค์กรที่สาคัญ
ในปัจจุบัน

เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ที่ ต้ อ ง ดู แ ล เ รื่ อ ง
ทรัพย์สิน, รายได้, รายจ่าย, ที่ดิน จึง
อยู่กับสิ่งล่อแหลม ดังนั้น กฎ/ระเบียบ
และการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบต่าง ๆ
ต้ อ งชั ด เจน/เคร่ ง ครั ด การกระท า
หน้าที่ของกระทรวงมีผลสะเทือนต่อ
สังคมสูงมากทั่วประเทศ การเป็นเสา
หลั กทา งการ เ งิ น การ คลั งให้ กั บ
ประเทศ ต้ อ งมี ค วามตรง เป็ น ธรรม
ถูกต้อง ยึดมั่นในหลักการ ต้องซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต ต้ อ งมั่ นคง ต้ องมี ค วา ม รู้
ความสามารถ หลักนี้มีมานานแล้ว แต่
ละส่ ว นงานต้ อ งยึ ด มั่ น ในหลั ก การ
เดียวกัน แต่ก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นกับจิตสานึกของคน/บุคลากร/ผู้นา
มีหลายหน่วยงานที่เป็นพื้นที่/โซนที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการทุจริต
ซึ่งมีข่า วอยู่เนื อง ๆ แต่ก็พยายามขั ด
เกลากันอยู่ โดยมีผู้นาที่อาวุโสคอยให้
แนวทางการทางานที่ดี คอยเตือนสติ
พวกเ ร า อยู่ เ ส ม อ บุ ค ล า กร ขอ ง
กระทรวงมีทั้งหมด 30,000 กว่าคน
ส่วนใหญ่เป็นคนดี มีพื้นที่ ๆ มีปัญหาก็
คื อ ในส่ ว นขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น จ านวนหนึ่ ง ที่ มี เ หตุ ก ารณ์
ทุจริตรายวัน แต่เนื่องจากมีแนวโน้ม
การใช้ความรุนแรง ก็ไม่ค่อยมีใครกล้า
เข้าไปแตะมากนัก สาหรับกรมต่าง ๆ
ไม่ว่า จะเป็นสรรพากร, สรรพสามิต ,
ธนารักษ์ ตอนหลังก็มีการปรับระบบ
ต่ า ง ๆ ให้ รั ด กุ ม มากขึ้ น ระบบการ
ตรวจสอบบั ญ ชี ส าคั ญ มาก ส าหรั บ
กรมบั ญ ชี ก ลางปั จ จุ บั น ก็ มี ก ารปรั บ
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ข้อคิดเห็นต่อเรื่องคุณภาพของบุคลากร/การ
สร้างเสริมคุณธรรม/จริยธรรม และการที่จะมี
การประเมินภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ประเมินคุณธรรมจริยธรรม เพราะเรามีภารกิจ
มากอยู่แล้ว แต่ควรเน้นที่การคัดเลือกคนดี คน
เก่งเข้ามาทางาน
หมายเหตุ : ส าหรั บ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ กรุณาอ่านในกรณี
ตัวอย่างองค์กรที่มีผลการทางานโดยรวมดี
สิ่ ง ที่ ค วรด าเนิ น การในองค์ ก ร คื อ จะต้ อ ง
ช่ว ยกัน ลดช่อ งว่ างในองค์ กร สร้า งจิ ตส านึ ก
ให้กับบุคลากร ต้องพัฒนาหรือทาให้ระบบต่าง
ๆ ได้มาตรฐานตามหลักสากล ต้องผลักดันให้
ประเทศเข้าสู่ระบบของกลุ่ มประเทศ OECD
จะเป็ น การสร้ า งเงื่ อ นไขให้ เ ราต้ อ งพั ฒ นา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา จะทาให้เราก้าวหน้าขึ้น
ปั ญ หาต่ า ง ๆ น่ า จะลดลง แต่ ใ นส่ ว นที่ ยั ง มี
ปั ญ หาอั น นี้ ก็ ต้ อ งให้ ฝ่ า ยประชาชนเป็ น คน
ตรวจสอบ ประชาชนจะต้ อ งคอยช่ ว ยกั น
ตรวจสอบให้ ม ากขึ้ น รวมถึ ง ตรวจสอบ
นักการเมืองและนโยบายของพรรคการเมือง
ต่าง ๆ เวลาประกาศนโยบายเป็นช่วงเวลาที่
สาคัญมาก เพราะถ้านโยบายไม่ดี แต่ผ่านมา
ได้ เมื่อเข้าสู่ระบบราชการแล้ว ก็ต้องปฏิบัติ
ตาม เพราะเราเป็นข้าราชการ ไม่สามารถไป
คัดค้านนโยบายของพรรคการเมือง ที่ผ่านการ
เลือกตั้งจากประชาชนได้ ดังนั้น บทบาทของ
ประชาชนจึ ง มี ค วามส าคั ญ ในการควบคุ ม
กากับการทางานของภาครัฐและภาคการเมือง

80

ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ
กระทรวง/หน่วยงาน

บริบทการทางานขององค์กรที่สาคัญ
ในปัจจุบัน

ข้อคิดเห็นต่อเรื่องคุณภาพของบุคลากร/การ
สร้างเสริมคุณธรรม/จริยธรรม และการที่จะมี
การประเมินภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ระบบการจั ดซื้ อจั ด จ้า งให้ เป็ น ระบบ
อิเล็ กทรอนิก ส์ ม ากขึ้ น น่า จะช่ว ยลด
ปัญหาได้

3. กระทรวงยุติธรรม

เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ที่ ต้ อ ง ท า เ รื่ อ ง
“ยุ ติ ธ รรม”อยู่ แ ล้ ว ดั ง นั้ น จึ ง ให้
ความสาคัญกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
เป็นอย่างมาก และพยายามทางานให้
คุ้มกับค่าตอบแทน พวกเราต้องเป็นขี้
ข้ า ของประชาชน ไม่ ใ ช่ เ จ้ านาย
ปั จ จุ บั น มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบการ
ท า งา นทุ ก ด้ า น โ ด ย เ ฉ พา ะ กา ร
ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน และการ
อ านวยความยุ ติ ธ รรมลงสู่ ชุ ม ชน มี
เครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนทั่ ว ประเทศ
และกาลังขยายตัว เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้น
ตรงนี้ เป็น เรื่อ งคุณ ธรรมจริ ยธรรมใน
การท างานที่ ส าคั ญ มากที่ ห น่ ว ยงาน
ตระหนักดี
4. กระทรวงมหาดไทย : ศูนย์ บริบทขององค์กรเป็นการท างานเชิ ง
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การประสานงานกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น
และข้อมูลที่ได้จากการตอบ รวมถึ ง การบรรเทาความเดื อ ดร้ อ น
แบบสอบถามของโครงการ การแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยใน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ ชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาคุณภาพ
ได้รับกลับมาจากเจ้าหน้าที่ ชีวิตให้กับประชาชน จึงเป็นกระทรวง
ของศูนย์ฯ ด้วย
ที่ใหญ่ มีกลไกครอบคลุมทั่วประเทศ
ซึ่ ง มี ทั้ งข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ส าหรั บ สถานที่
ทางานเป็นพื้นที่เก่า ทาให้ปัจจุบันอยู่
กันกระจัดกระจายหลายแห่ง ไม่ได้อยู่
ในที่เดียวกัน การประสานงานไม่ค่อย
คล่องตัว เคยมีแผนที่จะย้ายที่ทาการ

เรื่องคุณภาพของบุคลากร พยายามทากันอยู่
มี ก ารส่ ง เสริ ม ในทุ ก ด้ า น ไม่ ห ยุ ด นิ่ ง มี ก าร
ขับเคลื่อนเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นจริงจัง มี
กิ จ กรรมสม่ าเสมอ มี ค นร่ ว มจ านวนมาก
ส าหรั บ การประเมิ น ภาพลั ก ษณ์ คุ ณ ธรรม
จริยธรรมองค์กรภาครัฐ ก็ควรดาเนินการ จะ
ได้เป็นตัวกระตุ้น แต่ต้องทาให้ดี ไม่ซ้ารอยเดิม
ที่ เ ป็ น อยู่ ที่ ไ ม่ ส ะท้ อ นความจริ ง ท าให้ เ กิ ด
ปัญหาความยุ่งยาก ถ้าจะทา ต้องทาให้ดี ให้
ทุกคนมีส่วนร่วม ให้ทุกคนเห็นความสาคัญ
หมายเหตุ: สาหรับรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับ
กระทรวงยุ ติ ธ รรม กรุ ณ าอ่ า นในส่ ว นที่ เ ป็ น
กรณีตัวอย่างที่ดี ในรายงานฉบับนี้ด้วย

สาหรับเรื่องการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ
บุ ค ลากรนั้ น ที่ จ ริ ง กระทรวงมหาดไทยมี
สถาบันต่าง ๆ ในสังกัดจานวนมาก และแต่ละ
สถาบั น ก็ มี ก ารจั ด อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรใน
สั ง กั ด ของตนให้ มี คุ ณ ภาพ เช่ น วิ ท ยาลั ย
มหาดไทย วิ ท ยาลั ย การปกครอง วิ ท ยาลั ย
สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น สถาบั น การ
พั ฒ นาชุ ม ชน ฯลฯ ส าหรั บ ในส่ ว นของ
สานั กงานปลั ดกระทรวง ก็มี กิจ กรรมต่า ง ๆ
สม่าเสมอ ทั้งการสวดมนต์ทุกวันพฤหัส การไว้
พระ มี กิ จ กรรมเพื่ อ สั งคม เช่ น การปลู ก ป่ า
พยายามส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก คนเข้ า ร่ ว ม เพื่ อ ลด

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
กระทรวง/หน่วยงาน

5. กระทรวงคมนาคม
- สานักงานปลัดกระทรวง
- กรมทางหลวงชนบท

บริบทการทางานขององค์กรที่สาคัญ
ในปัจจุบัน
ของกระทรวงไปอยู่ปทุมธานี แต่ก็ไม่
สาเร็จเพราะผู้ใหญ่บางท่านไม่เห็นด้วย
สาหรับกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นดูแล้ว
น่าจะน้อยลง แต่ก็มีบางแห่งที่ยังเป็น
ห่วง บางกรมก็ยังมีปัญหามีคดี มีข่าว
กันอยู่ ก็ต้องดาเนินการแก้ไขกันต่อไป
สาหรับกลไกของศูนย์ ฯ นี้ปัจจุบัน ก็
ให้ทุกหน่วยงานส่งรายงานเข้ามาทุก
วันที่ 5 ของเดือน เพื่อตอบตัวชี้วัดด้าน
ความโปร่ ง ใสและความซื่ อ ตรงของ
ITA กระทรวงเรามี ห น่ ว ยงานทั้ ง 76
จังหวัด ก็ต้องมีระบบที่เชื่อมกัน เรามี
hotline ภายใน สาหรับกรมที่ดิน ที่มี
การประเมินของอาจารย์จุฬา ฯ ว่า มี
การเรี ย กรั บ ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด นั้ น
ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับ การไม่มีค่าตอบแทน
พิ เ ศษในการท างานและเงิ น ประจ า
ตาแหน่ง แต่กรมศุลกากรได้รับ ตอนนี้
ก็ มี ก ารตั้ งที ม งานของรั ฐ มนตรี ล งมา
ดู แ ลเรื่ อ งของ กรมที่ ดิ น โดยเฉพาะ
ปัจ จุ บัน จุ ด อ่อ นในระบบยั งมี อีก มาก
เช่ น ป.ป.ช. มี ใ นทุ ก จั ง หวั ด แต่ ไ ม่
ประสานการทางานกับหน่วยงานอื่น ๆ
ในจั ง หวั ด ท าเพื่ อ ป.ป.ช. หรื อ
หน่ วยงานของตนอย่ างเดี ยว ป.ป.ช.
ในระดับจังหวัดกระทาตัวเป็น “ศาล”
ดังนั้น ต้องปรับจุดอ่อนต่าง ๆ เหล่านี้
ด้วย
เป็ น กระทรวงที่มี ที่ ตั้งของหน่ วยงาน
ต่าง ๆ กระจัด กระจายไปในหลาย ๆ
แห่งเช่นกัน เพราะพื้นที่เดิมนี้มีจากัด
ทาให้การสื่อสารไม่ค่อยคล่องตัว แต่
ส าหรั บ ที่ เ ดิ ม นี้ ดี อ ย่ า ง คื อ มี ร ะบบ
เสียงตามสายที่สื่อถึงกันได้ตลอดเวลา
สาหรับหน่วยงานระดับกรมที่มีผลงาน
เป็ น ที่ พ อใจ ได้ แ ก่ กรมทางหลวง
ชนบท กรมเจ้าท่าและกรมการขนส่ง
โดยเฉพาะกรมทางหลวงชนบท มีการ
พัฒ นาตนเองเป็ น อย่ า งมาก มี ระบบ
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ข้อคิดเห็นต่อเรื่องคุณภาพของบุคลากร/การ
สร้างเสริมคุณธรรม/จริยธรรม และการที่จะมี
การประเมินภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ความเห็ น แก่ ตั ว ลง มองส่ ว นรวมให้ ม ากขึ้ น
การไัั้านครหลวง ก็มีกิจกรรม CSR การ
สร้างต้นกล้าการเรียนรู้ สร้างจิตสานึก ที่ นี่เขา
ได้ รั บรางวั ล ต่า ง ๆ มากมาย การประเมิ น ที่
เป็นอยู่เป็นการทางานเชิงเอกสารค่อนข้างมาก
แต่ ก็ จ าเป็ น ต้ อ งท า เพราะสร้ า งระบบขึ้ น
มาแล้ว ก็ต้องทา และจะต้องทาให้ดี

ทราบดีว่า ที่ผ่านมากระทรวง ฯ มีภาพลักษณ์
ด้ า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ปั จ จุ บั น เราจึ ง
ปรั บ ตั ว เองมี ส โลแกนของกระทรวงว่ า
“รวดเร็ ว โปร่ ง ใส รอบคอบ ตอบได้ ได้ รั บ
ความไว้ว างใจจากประชาชน” ทุ ก คนทุ ก
หน่ ว ยงานของกระทรวงต้ อ งมี ห ลั ก ธรรมะ
เพราะธรรมะเท่านั้นจึงจะช่วยคุ้มครองโลก ที่
จริงเรามี “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ”
บุคลากรหลายกระทรวงก็ต้องผ่านหลักสูตรนี้
และตั ว ปลั ด เองก็ ไ ปเป็ น วิ ท ยากรด้ ว ย แต่
จะต้องทาให้เป็นหลักสูตรที่สร้างสานึกได้จริง
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ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ
กระทรวง/หน่วยงาน

บริบทการทางานขององค์กรที่สาคัญ
ในปัจจุบัน
การท างานที่ ดี ม าก เป็ น องค์ ก รที่
“ทั น สมั ย โปร่ ง ใส ไร้ ข อบเขต ไร้
กาลเวลา” สาหรับหน่วยงานที่น่าเป็น
ห่วงที่สุด ก็คือ การรถไัแห่งประเทศ
ไทย เพราะเป็นองค์กรที่เก่ามาก มีมา
ก่อนใคร ก็กาลังพยายามทากันอยู่ แต่
หลังจากเกิดเหตุการณ์น้องแก้มถูกขม
ขื่นและฆ่าโยนทิ้งทางหน้าต่าง เราก็ได้
มีการปรับปรุงหลายอย่าง มีการจัดทา
เลดี้โบกี้, มีการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด,
มีตารวจรถไัมากขึ้น ในส่วนของกรม
ทางหลวงชนบท ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนใน
การตรวจสอบ กากับการทางานของ
กรม ฯ ในทุกขั้นตอน กรม ฯ มีระบบ
การควบคุ ม คุณ ภาพ ที่ เ รีย กว่า QCS
หรือ Quality Control System
ระบบนี้สาคัญมาก สาหรับผู้รับเหมา
ทุกคน ทุกบริษัทต้องได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน และถ้าทาไม่ดี เรามี
การขึ้น blacklist ที่ผ่านมาก็มีจานวน
มากที่โดน blacklist และที่จริ งการ
เปิดเผยข้อมูลขององค์กรภาครัฐเป็น
สิ่งที่สาคัญมากที่ทุกหน่วยงานต้องให้
ความสาคัญ

ข้อคิดเห็นต่อเรื่องคุณภาพของบุคลากร/การ
สร้างเสริมคุณธรรม/จริยธรรม และการที่จะมี
การประเมินภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
เราจะต้ อ งสื่ อ สารกั บ นั ก บริ ห ารรุ่ น ใหม่ ว่ า
จะต้ อ งเป็ น ข้ า ราชการที่ ดี มี ค วามอดทนต่ อ
การท างานหนัก ต่อการถูก ด่าว่า เสียดสีด้ว ย
ส าหรั บ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เดิ ม เรามี
“ศูนย์จริยธรรม” ซึ่งเป็นของ ก.พ. ตั้งมา 10
กว่าปีแล้ว ซึ่งก็พยายามทาให้สนุก มีเรื่องดี ๆ
มาเล่าสู่กันัังในแต่ละวันว่าใครไปทาอะไรดี ๆ
กันมาบ้าง เป็นการเล่าในเสียงตามสาย ผลัด
กันนามาเล่า พยายามส่งเสริมให้ทุกคนมีเรือ่ งดี
ๆ ในการท าความดี ม าเล่ า สู่ กั น ัั ง เพราะมี
ระบบเสี ย งตามสายท าให้ ส ะดวก เรื่ อ ง
คุ ณ ธรรม ธรรมะ หรื อ จริ ย ธรรมนี้ จ ะต้ อ ง
ปลู กฝั งแบบไม่รู้ ตั ว ต่อ มาก็ มีก ารจั ดตั้ งศู น ย์
ปฏิบั ติก ารต่ อต้ านการทุจ ริตของ ก.พ.ร. ซึ่ ง
จริง ๆ แล้วการสร้างระบบให้เกิดความโปร่งใส
มีความสาคัญมาก สาหรับระบบการประเมิน
ของ ก.พ.ร. ก็มีความจาเป็น เพราะทาให้เกิด
ความกระตือรือล้น แต่ควรทาให้ง่ายและทาให้
เกิ ด แรงจูงใจ ปั จจุ บั น เน้ นหนั ก ด้ า นเอกสาร
มากเกินไป สาหรับการประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรม ก็คิดว่าจาเป็นแต่จะต้องทาเชิงบวก
เป็นการทางานร่วมกัน มีการสื่อสารซึ่งกันและ
กันอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา สาหรับในส่วน
ของกรมทางหลวงชนบท พบว่า มีการส่งเสริม
การทาตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. แบบมีส่วนร่วม มี
การประชุมผู้บริหารร่วมกันจานวนรวม 100
กว่าคน และถ้ารวมเจ้าหน้าที่ด้วยก็ประมาณ
200 กว่า คน แต่ ตั ว ชี้วั ด ตามนโยบายของ
รัฐบาลในแต่ล ะยุคสมัย ก็ย่อ มมีสัดส่วนที่สู ง
เพราะต้องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
สาหรับด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ จริงเราก็ มี
ระเบียบราชการอยู่แล้ว มีประมวลจริยธรรม
มีกลุ่มงานจริยธรรม ที่ทางานกันอย่างต่อเนื่อง
ทุก คนต้ อ งปฏิ บัติ ต ามระเบี ยบหรือ ประมวล
จริยธรรมที่มีอยู่ ที่ใช้สร้างสานึกของบุคลากรที่
มี อ ยู่ ทั่ ว ประเทศ เรามี กั น ทั้ ง หมดประมาณ
4,000 กว่ า คน ก็ พ ยายามสื่ อ สารกั น ในเรื่ อ ง
การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ อ ยู่ ใ นระเบี ย บ
ราชการ ไม่ัุ้งเั้อ มีเหตุมีผล การช่วยเหลื อ

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
กระทรวง/หน่วยงาน

6. กระทรวงการต่างประเทศ

บริบทการทางานขององค์กรที่สาคัญ
ในปัจจุบัน

กร ะ ท ร ว ง ฯ มี บุ ค ล า ก ร ทั้ ง ห ม ด
ป ร ะ ม า ณ 2,000 ก ว่ า ค น เ ป็ น
กระทรวงเล็ก ๆ แต่เ ป็น หน่ วยงานที่
เป็ น ด่ า นหน้ า ของประเทศ เราอยู่ ใ น
บริบทโลก ดังนั้นบริบทการทางานของ
เราก็ ต้ อ งเชื่ อ มกั บ บริ บ ทโลก เรามี
กรอบข้อตกลงและความร่วมมือต่าง ๆ
จานวนมากกับ หลายประเทศ หลาย
ภูมิภาค หลายองค์กร ดังนั้น ในด้าน
คุ ณ ภาพบุ ค ลากรหรื อ คุ ณ ภาพการ
ทางานไม่ต้องห่วง เราต้องเรียนรู้ ต้อง
ปรับตัวสูง ต้องฉับไว ต้องสื่อสารเรา
จัดสอบแต่ละครั้ง มีคนมาสอบจานวน
3,000 กว่ า คน แต่ รั บ ไม่ กี่ ต าแหน่ ง
เพราะฉะนั้ น จึ ง เป็ น ระดั บ หั ว กะทิ
จ านวนมากเป็ น นั ก เรี ย นทุ น ของ
กระทรวง มีความรู้ความสามารถ แต่ก็
ยังต้องมีการสอนงานกันอย่างต่อเนื่อง
แต่บางหน่วยงานก็ไม่มีระบบการสอน
งาน ก็ทาให้ เกิดปัญหาในการทางาน
อยู่ บ้ า ง กระทรวงต่ า งประเทศเป็ น
กระทรวงเล็ ก เราจึงไม่ค่ อ ยมีปั ญ หา
การสื่อสารกัน เรามีห้องประชุมใหญ่
บรรจุคนได้ 700 คน เวลามีเรื่องด่วน
เรื่องสาคัญต่าง ๆ เราก็เรียกประชุมกัน
งา นในส่ วนของกา ร บริ การ ของ
กรมการกงสุล ปัจจุบันก็ปรับแล้ว โดย
การ outsource ท าให้ ป ระชาชน
ได้รับบริการสะดวก รวดเร็วขึ้น
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ข้อคิดเห็นต่อเรื่องคุณภาพของบุคลากร/การ
สร้างเสริมคุณธรรม/จริยธรรม และการที่จะมี
การประเมินภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น ยึ ด หลั ก เศรษฐกิ จ
พอเพียง สร้างสังคมที่อบอุ่น ทุกคนต้องเริ่มที่
ตัวเอง
องค์กรมองเห็นความสาคัญของการประเมิน
โดยชุมชนนานาชาติ เพราะจะเป็นแรงผลักที่
ส าคั ญ ส าหรั บ ปั ญ หาภาพลั ก ษณ์ ด้ า นการ
คอร์รัปชั่นของประเทศไทยนั้น ก็ต้องยอมรับ
ว่ า ส่ งผ ล ต่ อป ร ะ เ ท ศ ใน ห ล า ย ๆ ด้ า น
ยกตั ว อย่ า งเช่ น เราต้ อ งการเข้ า ร่ ว มเป็ น
สมาชิกกลุ่มประเทศ OECD แต่ก็ยังไม่สามารถ
ท าได้ ตอนนี้ มี ส ถานภาพเป็ น เพี ย งแค่ ผู้
สังเกตการณ์เท่านั้น เราจะต้องพัฒนาตนเอง
ในด้านธรรมาภิบาลอย่างมาก เพราะ OECD
ประเมินด้านนี้เข้มข้นมาก มาตรฐานสูงมาก
แต่พบว่า บางหน่วยงานของประเทศไทยเรา
ยังไม่ค่อยกระตือรือร้น ทัศนคติของบุคลากร
ทุกระดับสาคัญมาก ถ้าให้คะแนนคุณภาพของ
บุ ค ลากรตนเองในส่ ว นของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ถ้าเต็มห้า ก็อยู่ที่ประมาณ 3.5-4
คะแนนที่เหลือเอาไว้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้
อีก
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7.
-

ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ
กระทรวง/หน่วยงาน

บริบทการทางานขององค์กรที่สาคัญ
ในปัจจุบัน

กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดประทรวง
กลุ่มงานจริยธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(ก.พ.ร.น้อย)

ปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการมีมาก
ตามที่ ท ราบกั น ดี อ ยู่ แ ล้ ว แต่ เ ราก็
พยายามแก้ ไ ขกั น อยู่ ก าลั งจะมี ก าร
ปฏิรูประบบหลายอย่าง ปรับเรื่องการ
รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นต่ า ง ๆจากทุ ก
หน่ ว ยงานในกระทรวง ใช้ ห มายเลข
1579 ในแง่โครงสร้างด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม ปั จ จุ บั น ก็ มี ก ารตั้ ง ศู น ย์
ปฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของ
ก.พ.ร. ขึ้ น มาเพิ่ ม เดิ ม มี อ ยู่ แ ล้ ว คื อ
คณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรมของ
ทุกกรม ปัจ จุบันก าลังพยายามทาให้
คณะกรรมการชุดนี้ที่มีอยู่ในทุกกรมมา
ทางานร่วมกัน เชื่อมกัน พยายามลงไป
คุยกับทุกส่วนงาน เพราะกลไกตรงนี้
สาคัญมาก

ข้อคิดเห็นต่อเรื่องคุณภาพของบุคลากร/การ
สร้างเสริมคุณธรรม/จริยธรรม และการที่จะมี
การประเมินภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
สาหรั บเรื่อ งคุณ ธรรมจริย ธรรม ต้อ งมาจาก
จิตสานึกของแต่ละคน จิตสานึกนี้มีมาจากที่
บ้าน ปัจจุบันเรามีหลักการดี แต่ปัญหาคือ เรา
ยังปฏิบัติกันไม่ค่อยได้ แบบอย่างที่ดีของผู้นา
องค์ ก รส าคั ญ ที่สุ ด ปั จ จุ บั น เรามี ค วามรั ก ใน
องค์ ก รและรั ก ประเทศชาติ ข องเราน้ อ ยไป
หน่อย ดังนั้น ปัญหาการทุจริตต่าง ๆ ที่ผ่าน
มาจึงมีมากมายเหลือเกิน เช่นการซื้อหนังสือ
ของ กศน.ก็ยังทุจริตกันได้ สาหรับการจัดทา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม หรื อ การมี
ตัวชี้วัดด้านนี้ ก็มองว่า ควรทานะ เช่น อาจใช้
ตัวชี้วัดการลาบวช พอจะใช้ได้ไหม? เรื่องการ
ประเมินต้อ งมีการปรั บเปลี่ ยน เรื่องคะแนน
เรื่ อ งการให้ ร างวั ล ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
ส าหรั บ KPI ก็ ต้ อ งเปลี่ ย นวิ ธี ก ารท า วิ ธี ก าร
นาเสนอ ปัจจุบันเขาใช้แบบใยแมงมุม เป็นต้น
จะท าให้ ม องเห็ น ความแตกต่ า งระหว่ า ง
หน่วยงานได้ดีขึ้น เห็นว่าพื้นที่ไหน เรื่องไหน
ยังไม่ดี จะปรับปรุงตรงไหน เป็นต้น ในส่วน
ของกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร เราต้ อ งท า
ตัวชี้ วัด ของ ก.พ.ร. อยู่แ ล้ว แต่ค นส่ วนใหญ่
มองว่ า เป็ นภาระ ยุ่ งยาก แต่ก่ อนก็ อยู่ กัน ได้
โดยไม่ ต้ อ งท า แต่ ที่ จ ริ ง ต้ อ งท า แต่ จ ะท า
อย่างไรให้ดี ที่ผ่านมา มีปัญ หามากเกี่ ยวกั บ
การประเมิ น ตามตั ว ชี้ วั ด ต่ า ง ๆ มากมาย
หลักฐานต่าง ๆ ก็มีการสร้างกันขึ้นมา ไม่เป็น
จริง คะแนนดีขึ้น ๆๆ แต่ผลการประกอบการ
หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ดี ตามที่เห็น ๆ กัน
ว่า คะแนน Pisa เอยอะไรเอย มาอยู่ตรงนี้ ก็
มองเห็นปัญหาทุกอย่าง ประเมินแต่ไม่ได้ผล
คนก็ไม่มีความสุข ที่ผ่านมา มีระบบประเมิน
มากมาย ใช้มาหมดแล้วทุกอย่าง บางช่วงก็มี
เงิ น รางวั ล ให้ ก็ ท ากั น ใหญ่ ที่ ผ่ า นมาไม่ ใ ห้
ความส าคั ญ แต่ พ อมี เงิ น ก็ ท ากั น ใหญ่ แต่ ก็
ต้องประเมิน แต่ก็ต้องมาคิดร่วมกันว่า จะทา
อย่างไรให้ดี ก็เลยต้องคุยกั บทุกคน ทุ กส่ว น
งาน มีสภากาแั การมีส่วนร่วมของทุกคนมี
ความสาคัญมาก กาลังเชื่อมกันเป็นเครือข่าย

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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จุ ดแข็ง ปั จจัยเชิ งบวกที่กำหนดคุณภำพกำรทำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตามที่ระบุในบทที่ 1 และบทที่ 2 และตามรายชื่อในภาคผนวก พบว่า ปัจจัยที่มีนัยสาคัญ ซึ่งหมายถึง
ปัจจัยองค์ประกอบที่เป็นลักษณะร่วมของหน่วยงานที่มีผลการทางานที่ดี เป็นที่ยอมรับ บางหน่วยงานได้รับ
รางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น จาก สานักงาน ก.พ.ร. ฯลฯ ครอบคลุมปัจจัย -องค์ประกอบ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ
1. ผู้นาหรือคุณภาพการนาขององค์กร สาหรับผู้นาที่มีจุดยืนแน่วแน่เพื่อองค์กร เพื่อส่วนรวม เพื่อ
ผลประโยชน์ของประเทศ ผู้นาหรือการนาแบบนี้ จะทาให้เส้นทางหรือทิศทางการทางานขององค์กรมีความ
ชัดเจน มีความโปร่งใส มีการสร้างพลังเชิงบวกในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้นามองเห็นคุณค่าหรือศักยภาพ
ความสามารถของบุคลากรแต่ละคน แต่ละส่วนงาน และมักจะคิดค้นหนทางต่าง ๆ ในการส่งเสริมศักยภาพและ
ความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่สอดคล้องกับผลการวิจัยของประเทศแคนาดา (MacQuarrie,
2005) และนักวิชาการคนอื่น ๆ ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการนา/คุณภาพการนากับจริยธรรมของ
องค์กรภาครัฐ/ภาคสาธารณะ (McDougle, 2004) และยังสอดคล้องกับดัชนีของประเทศมาเลเซีย ที่ให้
ความสาคัญกับการนา/คุณภาพการนาของผู้นาองค์กรในระดับสูงด้วยเช่นกัน (Bernama.com, 2010) ดังนั้น
ตัวชี้วัดหรือดัชนีนี้ จึงมีความสาคัญในลาดับต้น ๆ ที่ควรได้รับการผนวกเข้ามาในข้อเสนอกรอบแนวคิดการ
จัดทาดัชนีภาพลักษณ์ดา้ นคุณธรรม จริยธรรมในครั้งนี้ด้วย
2. การประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของผู้บริหารระดับสูงที่เข้ามารับตาแหน่ง ซึ่งการประกาศ
เจตนารมณ์นี้มีความสาคัญมากต่อการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเพณีหรือวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้องของ
องค์กร ที่อาจเคยมีการดาเนินการหรือปฏิบัติโดยผู้นาคนก่อน ๆ จนกลายเป็นประเพณีหรือความเคยชิน ทาให้
ประชาชนหรือผู้รับบริการ โดยเฉพาะที่เป็นองค์กรธุรกิจที่อาจจะเคยมีการสมคบคิดหรือรับรู้ร่วมกันว่าต้อง
จ่ า ยเงิน โต้ โ ต๊ะ เท่ า ไหร่ ใ นรู ป ไหนบ้ า ง ดัง นั้ น การที่ ผู้ บริ ห ารที่เ ข้ า มารั บ ต าแหน่ ง ใหม่ ที่ ไ ม่ ต้อ งการท าเพื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนตน ได้ทาการประกาศเจตนารมณ์ในการทางานเพื่อส่วนรวมอย่างชัดเจน ย่อมส่งผลทาให้ทุก
คนได้รับรู้ รับทราบ และไม่กล้าดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์เพื่อส่วนรวมของผู้นาคนใหม่ เช่น
แต่เดิมอาจจะมีการจัดกิจกรรมหรือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่ชี้ให้เห็นว่ามีการเอื้อผลประโยชน์
ซึ่งกันและกัน อาทิเช่น การจัดโบว์ลิ่งหรือมวยที่อ้างว่าเป็นการทาเพื่อการกุศล ฯลฯ ซึ่งจริง ๆ แล้วมีการแบ่ง
ผลประโยชน์กัน ดังนั้น การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ผู้นามีความกล้าหาญ
ในทางคุณธรรม/จริยธรรม นอกจากนี้ ผู้นาในลักษณะนี้ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ สาคัญ เช่น มีวิสัยทัศน์ มีความรู้
ความสามารถในการปรับปรุงระบบ มีการส่งเสริมการทาความดีหรือการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมใน
องค์กรที่เอื้อต่อการทางานตามหลักการ และตามคุณธรรม จริยธรรมที่มีการกาหนดไว้แล้ว โดยเฉพาะมาตรฐาน
ทางจริ ย ธรรมที่กาหนดไว้โ ดยสานั กงาน ก.พ. เป็นต้น ซึ่งองค์กรที่มีผู้ นาในลั กษณะนี้ ก็มักจะทาให้ องค์กร
ประเภทนี้มีลักษณะที่โดดเด่น มีความชัดเจนในทิศทางการทางาน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะไม่มีใครกล้า
มานาเสนอสิน บนหรื อ ผลประโยชน์ส่ ว นตน ทั้งที่เปิดเผยและแอบแฝงใด ๆ และทาให้ โ ฉมหน้าขององค์กร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว
3. จิตสานึกเพื่อประเทศชาติหรือเพื่อความเป็นส่วนรวมของบุคลากร พบว่า บุคลากรขององค์กร
ภาครัฐที่ต้องการทางานเพื่อให้ประเทศชาติบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจที่กาหนด
ไว้ ข ององค์ ก ร ถ้ า องค์ ก รใดมี บุ ค ลากรที่ มี จิ ต ส านึ ก ของความเป็ น ส่ ว นรวมตรงนี้ สู ง จะท าให้ อ งค์ ก รนั้ น ๆ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างดี ไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคมากนัก หรือมีปัญหาแต่ก็อาจจะน้อยกว่าองค์กรที่บุคลากรไม่มี
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ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

จิตส านึ ก โดยเฉพาะผู้ น าหรื อผู้ บ ริ ห ารระดับ สู งและระดับกลางที่ไม่มีจิตส านึกต่อความเป็นส่ ว นรวม หรื อ
จิตสานึกต่อความเป็นประเทศชาติ (Sense of Nation) แต่อย่างใด หรืออาจจะมีอยู่บ้างแต่ต่ามากจนไม่
แตกต่างจากการไม่มี ซึ่งจากการสอบทานข้อมูลในด้านต่าง ๆ พบว่าปัจจัยนี้มีความสาคัญต่อผลการทางานของ
องค์กรในระดับต้น ๆ เช่นกัน
4. ความเป็นมืออาชีพ/การยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชี พ พบว่า การยึดหลักจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพของแต่ละวิชาชีพมีความสาคัญมาก เพราะจริง ๆ แล้วหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าไปศึกษา ล้วนแต่เป็นหน่วยงาน
ที่มีความเป็ นวิ ชาชี พเฉพาะของแต่ละหน่ วยงาน/กระทรวงอย่างค่อนข้างชั ดเจน ยกตัวอย่างเช่ น กระทรวง ศึกษาธิการ วิชาชีพหลักคือ ครู กระทรวงสาธารณสุข วิชาชีพหลักคือ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์
นักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วิชาชีพหลักคือ นักสังคมสงเคราะห์
นักพัฒนาสังคม กระทรวงพาณิชย์ วิชาชีพหลักคือ นักบัญชี เศรษฐกร นิติกร กระทรวงการคลั ง วิชาชีพหลักคือ
นักการเงิน/การธนาคาร เศรษฐกร นิติกร กระทรวงเกษตรคือ นักวิชาการเกษตรในด้านต่าง ๆ ฯลฯ (โปรดดู
ตารางที่ 3 วิชาชีพหลักและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในภาคผนวกประกอบ) ดังนั้น ถ้าทุกวิชาชีพยึดหลักการทางานตาม
จรรยาบรรณที่กาหนดไว้ ปัญหาต่าง ๆ ก็จะน้อยลง ยกตัวอย่างเช่น กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้
อย่างชัดเจนว่า จรรยาบรรณวิชาชีพมีความสาคัญมาก ซึ่งการค้นพบปัจจัยนี้ พบว่า มีความสอดคล้องกับผลงาน
การวิจัยต่าง ๆ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะกรณีของประเทศแคนาดาที่ให้ความสาคัญกับเรื่องการส่งเสริมการ
ทางานของบุคลากรภาครัฐ ตามหลัก จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างมาก และพบด้วยว่าในกรณีของประเทศ
แคนาดานี้ ได้มีการศึกษาวิจัยและติดตามอย่างต่อเนื่องว่าแต่ละวิชาชีพปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของตน
อย่างเคร่งครั ดหรือไม่ และยังให้ ความส าคัญกับการฝึกอบรม การเสริมศักยภาพเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องอีกด้วย (MacQuarrie, 2005)
5. ระบบ กลไก กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ ช่องทางต่าง ๆ ในการสื่อสารภายในองค์กร และ
การให้ความสาคัญกับบทบาทของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ พบว่า องค์กรทีมีช่องทางต่าง ๆ ในการสื่อสารภายใน
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และ/หรือมีความหลากหลายของช่องทางต่าง ๆ ในการพูดคุย พบปะปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกัน และกัน เช่น การประชุมรูป แบบต่าง ๆ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เ ป็นทางการทั้ง การประชุมย่อ ย
การประชุมตามกลุ่มงาน การมีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันหลากหลายรูปแบบ เช่น การเล่นกีฬา การทากิจกรรม
เพื่อสังคม รวมถึงการประชุมใหญ่หรือการประชุมรวมทั้งหมดทั้งกระทรวง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ที่มี
หอประชุมซึ่งสามารถใช้ประชุมได้พร้อมกันจานวน 700 คน รวมถึงการใช้ไลน์กลุ่มระดับต่าง ๆ ทั้งผู้บริหาร
ระดับสูง ระดับกลาง เช่น กรณีของกระทรวงพาณิชย์ที่มีไลน์กลุ่มหลายกลุ่ม ทาให้การทางานมีความคล่องตัวสูง
มีการติดต่อถึงกันตลอดเวลา ฯลฯ ทาให้องค์กรประเภทนี้มี ช่องว่างในการสื่อสารน้อยหรือไม่มีเลย และทาให้
เกิดความเป็นเอกภาพในการทางานสูงกว่าองค์กรที่ไม่มีความโดดเด่น หรือไม่ค่อยให้ความสาคัญกับเรื่องการ
สื่อสารซึ่งกันและกันภายในองค์กรด้วยการใช้วิธีการหรือช่องทางหลาย ๆ รูปแบบอย่างเห็นได้ชัดเจน
6. การถ่ายทอด/การสอนงานและประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ในองค์กร (Coaching) พร้อมกับ
การถ่ายทอดวัฒ นธรรมที่ดีขององค์กร รวมทั้ง การถ่ายโอนความรู้ความสามารถต่าง ๆ และหลักการที่เป็น
รูปธรรมในการทางานขององค์กร พบว่าองค์กรที่มีความชัดเจนในการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร รวมถึง
การถ่ า ยทอดความรู้ ความสามารถ/ความช านาญการ ประสบการณ์ ทั ก ษะของผู้ อ าวุ โ สในองค์ ก รที่ มี
ประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากหนังสือหรือตารา ให้กับคนรุ่นใหม่
หรือผู้บริหารในระดับ ต่าง ๆ ขององค์กรของตนนั้น พบว่า องค์กรแบบนี้มักจะมีไม่มีปัญหาช่องว่างระหว่างวัย
รวมถึงปัญหาการสื่อสารต่าง ๆ ก็มีไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรที่ไม่มีการสอนงาน หรือการถ่ายทอดงาน

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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หรือสิ่งดี ๆ ที่เป็ นประสบการณ์และทักษะที่มีคุณค่า ให้กับคนที่เข้ามาทางานในรุ่นหลั ง ๆ อย่างมองเห็ นได้
ชัดเจน
7. การให้ค วามสาคัญกับบทบาทและการมีส่ วนร่ วมของคนรุ่ น ใหม่ การยอมรับความคิดเห็ น
มุมมองของคนรุ่นใหม่ ทีมงานคนรุ่น ใหม่ เพราะจะเป็นกาลังสาคัญต่อไปในอนาคต ทาให้คนรุ่นใหม่ผูกพันกับ
องค์กรและแสดงบทบาทต่าง ๆ ที่ตนเองมีความรู้ความสามารถในเชิงบวก ซึ่งประเด็นการให้ความสาคัญกับ
บทบาทและการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่นี้ สอดคล้องกับดัชนีการมีส่วนร่วมในระบบคิดของการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการทางานแบบแนวราบในองค์กร ไม่ใช่เน้นแต่การ
ทางานตามคาสั่งจากบนลงสู่ล่าง ซึ่งทาให้บุคลากรภาครัฐทางานได้ไม่เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ เพราะถูกกดทับไว้
และส่งผลทาให้เกิดปัญหาสมองไหลในหลาย ๆ ส่วนงานด้วย เพราะคนรุ่นใหม่จานวนมากมีทางเลือกและไม่
ต้องการอยู่ภายใต้การบัญชาการต่าง ๆ ที่หลาย ๆ ครั้งเป็นการบัญชาการที่ไม่มีเหตุมีผล หรือไร้ซึ่งเหตุผลที่
ยอมรับได้ก็มี
8. การให้ความสาคัญกับข้อมูลที่เป็นจริง เนื่องจากบางองค์กรมีระบบการจัดเก็บ การบันทึก การ
ตรวจสอบและการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อการปรับปรุงระบบการ
ทางานอย่ างต่อเนื่ อง พบว่า องค์ก รประเภทนี้มั กจะประสบผลส าเร็ จในการทางานมากกว่าองค์ก รที่ไ ม่ใ ห้
ความสาคัญกับเรื่องคุณภาพของข้อมูล อย่างมองเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องข้อมูลที่เป็นจริง ห้ามคิดขึ้นเองนี้
ที่จริงแล้ วถือเป็ นประเด็นในเชิงคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญมาก เพราะถ้านาข้อมูลที่ไม่เป็นจริง มาใช้ในการ
วางแผน หรือการดาเนินการต่าง ๆ ก็เท่ากับเป็นการหลอกลวงทั้งตนเอง องค์กร และสังคมโดยรวม ซึ่งจริง ๆ แล้ว
เรื่ อ งนี้ ถื อ เป็ น ปั ญ หาที่ ใ หญ่ ม ากปั ญ หาหนึ่ ง ขององค์ ก รภาครั ฐ ไทย ท าให้ ปั ญ หาและความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง และเป็นการสูญเสียงบประมาณของประเทศชาติ อย่างไม่น่ าจะให้
อภัยได้เลย ซึ่งจริง ๆ แล้วปัญหานี้มีความรุนแรงพอ ๆ กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น หรืออาจถือได้ว่าเป็นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้
นอกจากนี้ รายงานการศึกษาในครั้งนี้ ยังได้ทาการผนวกกรณีตัว อย่างองค์กร/หน่ว ยงานที่มีการ
ดาเนิ น การในด้า นต่า ง ๆ ที่ มี คุณ ภาพ มี ป ระสิ ทธิ ผ ล หรื อ มีผ ลงานเป็ นที่ ประจัก ษ์ โดยเฉพาะการมี ความ
สม่าเสมอในการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ จนบางองค์กรได้รับรางวัลหลายประเภท
อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา 10 กว่าปี ดังนั้นจึงได้นากรณีศึกษาเหล่านี้มาผนวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย จะได้ทาให้
องค์กรอื่น ๆ เกิดแรงบันดาลใจในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทาให้เกิดความภาคภูมิใจและยัง
ส่งผลทาให้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นด้วย
กรณีตัวอย่ำงที่ดี (Best Practice)

 กระทรวงพาณิชย์และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เป็นกระทรวงหนึ่งที่มีระบบการทางานต่าง ๆ ที่ดี เป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายที่
เกี่ย วข้อง มีร ะบบและช่องทางในการประเมินผลหลาย ๆ ช่องทางและทาตลอดเวลา พร้อมทั้งนาผลการ
ประเมินต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประเมินจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือผู้รับบริการมีการจัดทาตลอดเวลาหรือทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมสาคัญ ๆ ร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และในช่วงที่ผ่านมาบางหน่วยงานอาทิเช่น กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ได้รับรางวัลจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และจากหน่วยงานอื่น ๆ จานวนมาก
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ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

มาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ด้านการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลล่า สุด
ของปีนี้ (โดยมีกาหนดรับรางวัลในวันที่ 25 กันยายน 2558) ได้แก่ การพัฒนาตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลผ่าน
สมาร์ทโัน (DBD E-service Application) สาหรับรางวัลด้านการบริหารงานราชการแบบมีส่วนร่วม ผลงานที่
ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) จังหวัดเพชรบุรี
สาหรับในด้านการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม พบว่าเป็นการนาโดยปลัดกระทรวงพาณิชย์
โดยตรง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ขับเคลื่อนองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พบว่า
ผู้บริหารทุกระดับของกระทรวงพาณิชย์ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เ ป็นอย่างมาก โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัด
กิจกรรมเปิดตัว เพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนในองค์กร ซึ่งในช่วงแรกร่วมมือกับ ก.พ.ร. เรียกว่า “กิจกรรมรณรงค์
เสริมสร้างจิตสานึกร่วมต้านทุจริต” เพื่อเป็นการนาร่องให้กับหน่วยงาน/กระทรวงอื่น ๆ ด้วย และหลังจากนั้น
ก็เป็นการดาเนินการด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งไลน์กลุ่มในการสะท้อนปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ และเรื่องอื่น ๆ ใน
หลาย ๆ ระดับทาให้ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ อย่างทันท่วงที และหลายครั้งสามารถสกัดปัญหาได้ก่อนที่
ปัญหาจะบานปลาย อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องการทุจริตหรือการมีแนวโน้ม หรือมีความเสี่ยงที่จะมีการทุจริต
หรือการประพฤติมิชอบในกระทรวงพาณิชย์นั้นในปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่บ้าง แต่ก็ได้พยายามจับตาดูกันอยู่ ไม่ละเลย
พยายามสร้างระบบและกลไกต่าง ๆ ขึ้นมารองรับและต้องทาตามที่วางไว้ให้ได้ โดยเน้นการสื่อสารอย่างทั่วถึง
ก็ทาให้ปัญหาเบาบางลง สาหรับกรณีข้าราชการชั้นผู้น้อยที่อาจมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ค่อยดี หรือ
อาจมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนั้น ทางกระทรวงฯ ก็ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ ไม่ได้นิ่ งเฉย เพราะทราบดีว่า
อาจนาไปสู่การทุจริตหรืออาจทาให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ถ้าอยู่ในสภาพชักหน้าไม่ถึงหลัง ดังนั้นจึงมีช่องทางต่าง ๆ
ให้กับเจ้าหน้าที่/ข้าราชการระดับปฏิบัติ/พนักงานราชการได้นาเสนอความคิดเห็น ความต้องการ ปัญหาต่าง ๆ
ที่ประสบหรือที่ต้องการให้มีการช่วยเหลือ สนับสนุน คือพยายามไม่ให้มีช่องว่างแต่มีการดูแลเอาใจใส่กันอยู่
เสมอ ถามไถ่ทุกข์สุขกัน หรือทุกคนสามารถสะท้อนได้ตลอดเวลา ทุกคนสามารถเดินเข้ามาคุยกับอธิบดีได้
โดยตรง แต่เขาก็มักเกรงใจ ไม่ค่อยเข้ามาคุย แต่ก็พยายามสังเกตความเป็นอยู่ของทุกคน และมีกิจกรรมส่งเสริม
การออมอย่างต่อเนื่อง
ส าหรั บ ในส่ ว นของหน่ ว ยงานระดั บ กรม โดยปกติ ก็จ ะมีก ารสื่ อ สารซึ่ง กั นและกั น ตลอดเวลา
ยกตัวอย่างเช่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development – DBD) ก็มีการประชุม
ต่าง ๆ หลายประเภทหลายระดับ โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน จะเป็นช่วงที่มีการประชุมต่าง ๆ ทั้ง
การเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 50 คน การประชุมของกลุ่มผู้แทน
คนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ากลุ่ม “Gen X Gen Y” การประชุมตามกลุ่มงานต่าง ๆ การประชุมเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน และยังมีการประชุมรายไตรมาสอีกด้วย นอกจากนี้ ก็ยังมีการประชุมแบบ Video Conference กับ
สานักงานพาณิชย์ที่อยู่ในต่างจังหวัดด้วย รวมทั้งมีการไปเยี่ยมเยียนอยู่เป็นระยะ ๆ ดังนั้น ระบบและกลไกต่าง ๆ
เหล่านี้ทาให้สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ในหลาย ๆ ระดับได้อย่างทั่วถึง สม่าเสมอ ทันการณ์ มีปัญหา
อะไรก็สามารถระดมสมองคุยกันและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ทาให้ปัญหาไม่หมักหมม
สาหรับในเรื่องมาตรการในการตรวจสอบความโปร่งใส ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวง
พาณิชย์ ก็มีการดาเนินการต่าง ๆ ตามระบบและกลไกที่มีอยู่แล้วอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ระดับกรม ระดับกอง การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการที่กากับโดย ก.พ.ร. และที่สาคัญคือ
มีการจัดทาผังขั้นตอนการให้บริการไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการใช้ดุลพินิจ หรือเพื่อป้องกัน

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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ไม่ให้มีการถ่วงเวลาในการทางาน เพือ่ หวังเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ จากประชาชนผู้รับบริการ นอกจากนี้ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ ยังให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management:
KM) และการถ่ายทอดงานหรือการสอนงานให้กับคนรุ่นใหม่ด้วย (Coaching) ทาให้มีช่องว่างในการทางานน้อย
และมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละคนในระดับสูง
สาหรับกิจกรรมทางสังคมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ
กระทรวงพาณิชย์ ก็ให้ความสาคัญเช่นกัน เพราะต้องการฝึกให้บุคลากรรู้จักการเสียสละ การมีความสัมพันธ์
หรือปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในทางที่สร้างสรรค์ โดยสาหรับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีกิจกรรมที่เรียกว่า “DBD
Get Together” และ กิจกรรม “DBD Charity” โดยการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ตนเองหรือกลุ่มได้อย่ างมีอิสรภาพ ดังนั้ น “องค์กรจึงมีความเป็นพี่น้อง มีความรัก สร้างปฏิสั มพันธ์ต่อกัน
สม่าเสมอ” นี่คือคากล่าวของคุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนปัจจุบัน

 กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความพยายามในการพัฒนาระบบการทางาน โดย
เฉพาะระบบการบริการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอยู่ตลอดเวลา
ไม่เคยหยุดนิ่งในการคิดค้นหรือแสวงหาช่องทางต่าง ๆ ในการทางานหรือปรับปรุงระบบการทางานอยู่เสมอ
เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพและศักยภาพในทุกด้านมากยิ่งขึ้น สาหรับในเรื่องคุณภาพของบุคลากร มองว่าจะต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และถ้าเปรียบเทียบระหว่างข้าราชการรุ่นเก่ากับข้าราชการรุ่นปัจจุบัน พบว่าข้าราชการรุ่นใหม่มี
จุดอ่อนในด้านการขาดความเสียสละ ขาดความผูกพัน ขาดความอดทน หรือมีความอดทนน้อยกว่าคนรุ่นก่อน
ค่อนข้างหงุดหงิดง่าย ปั จจุบันมีการจัดหลั กสูตรอบรมข้าราชการใหม่ ซึ่งแต่ละกรมก็มีการจัดหลักสูตรของ
ตนเอง แต่สิ่งที่สาคัญที่ทุกกรมต้องเน้นย้าคือ การทางานที่ได้มาตรฐาน และมีความเป็นนักวิชาชีพ บุคลากรที่นี่
ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็น “นักบริหารกระบวนการยุติธรรม” ซึ่งจะต้องมีความกล้าหาญในการปกป้องในสิ่งที่
ถูกต้อง มีความเสียสละ มีความอดทน มีทักษะในการเจรจา นอกจากนี้เรายังเน้นย้าว่าหรือพยายามปลูกฝังให้
ข้าราชการเป็น ขี้ข้าของประชาชน ไม่ใช่เป็นเจ้านายของประชาชนด้ว ย ส าหรับปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรใน
ปัจจุบันคือ การขาดบุคลากรที่มีคุณภาพในระดับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
สาหรับในเรื่องการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมนั้นเราให้ความสาคัญมาก เนื่องจากเป็นกระทรวง
ที่ทาเรื่องความยุติธรรม จึงต้องให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ในลาดับแรก ๆ อยู่แล้ว และเห็นด้วยกับการจัดทาดัชนี
ภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรภาครัฐ แต่จะต้องทาให้ดีไม่ซ้ารอยปัญหาเดิม ๆ ที่ประสบอยู่หรือ
ประสบมาเป็นเวลานาน ถ้าจาเป็นต้องทา ต้องทาให้เกิดการขับเคลื่อนในองค์กรต่าง ๆ ได้จริง ไม่ใช่ทาแค่เรื่อง
ตัวชี้วัด ที่ผ่านมาการจัดทาและการคัดเลือกดัชนีหรือตัวชี้วัดไม่ใช่จุดคานงัดของการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ที่ผ่าน
มากระทรวงยุติธรรมก็ได้พยายามนาผลการประเมินต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการทางาน แต่ก็มีบางอย่างที่ทาได้
หลายอย่างทาไม่ได้ สาหรับในเรื่องการจัดทาตัวชี้วัดนี้ พบว่าอานาจในการเจรจาต่อรองของหน่วยงานต่าง ๆ มี
น้อยมากและการที่ตัวชี้วัดมันไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่นี่ก็แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานของรัฐไม่มีฮาวทู (how to) คือไม่
รู้ว่าจะทาอะไร อย่างไร ที่จริงมันมีองค์ความรู้มากมาย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ตรงจุด
แต่ก็ไม่ค่อยได้ทากัน มีองค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ มากมาย แต่เราไม่รู้เลยไม่ได้นามาใช้ หรืออาจจะรู้แต่ไม่
ยอมนามาใช้ หรืออาจจะใช้ไม่เป็นก็เป็นได้ เช่น เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยต้นไม้แห่งปัญหา (Problem Tree
Analysis) ซึ่งน่าจะนามาใช้ ก็ไม่ได้ใช้ การไม่รู้ความจริงและบริบทที่เกี่ยวข้อง ทาให้สิ่งที่คิดขึ้นมานาไปใช้ไม่ ได้
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ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

เพราะไม่สอดคล้องกับความจริง เสียเวลา เสียงบประมาณอย่างยิ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้ว ก.พ.ร. ควรทาอย่างจริงจัง ทา
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ที่ผ่านมาทาง ก.พ.ร. ยังไม่ได้แสดงบทบาทของการเป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจริง ๆ แล้วจะต้องเป็นองค์กรที่ นาพาหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไปสู่ความเป็นสากลและมี
มาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศให้ได้
สาหรับในเรื่องการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปขั่นในกระทรวงฯ นั้น เราก็ทากันมาอย่าง
ต่อเนื่อง ต่อมา ทาง ก.พ.ร. ก็มีคาสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ขึ้นในหน่วยงานระดับ
กระทรวง ซึ่งพบว่ามีโครงสร้างที่แข็งตัวมาก ไม่เหมาะกับบริบทการทางานของกระทรวงฯ ที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร เราเลยนามาปรับให้มีลักษณะยืดหยุ่น ทุกคนมีส่วนร่วมได้ ทาให้เกิดการขับเคลื่อนจากพลังและ
การมีส่วนร่วมของคนในองค์กร โดยใช้ชื่ อว่า “ชมรมต่อต้านการทุจริต ” ปัจจุบันได้ทาการจดทะเบียนอย่าง
ถูกต้องและมีตราสารของชมรมเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมมากกว่า 500 คน แต่ปัจจุบัน
กระทรวงยุติธรรมมีบุคลากรทั่วประเทศประมาณ 30,000 คน ดังนั้น เรายังมีสิ่งที่ต้องทาอีกมากมาย สาหรับ
กิจกรรมหลักหรือกิจกรรมสาคัญ ๆ ของชมรมก็คือ การรณรงค์ใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธ สาหรับวันพระขึ้น 15 ค่า
ก็มีการทาบุญตักบาตรร่วมกัน โดยนิมนต์พระมาจากวัดชลประทานรังสฤษฏ์มาเทศน์ ตอนบ่ายมีการจัดกิจกรรม
วิปัสสนากรรมฐาน และทุก 3 เดือนเรามีการจัดกิจกรรมไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ร่วมกัน โดยหมุนเวียนกันไป
เน้นการไปไหว้พระตามวัดต่าง ๆ พร้อมเรียนรู้โลกกว้าง เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากร และตอนนี้กาลังจะเริ่ม
กิจกรรมใหม่ในการส่งเสริมให้ข้าราชการหรือบุคลากรทุกประเภทได้มีโอกาสบวชเรียนประมาณ 1 พรรษา โดย
ไม่ถือเป็นวันลา เราคาดหวังว่าจะได้ “ข้าราชการจิตใจใหม่ในร่างเดิม ” กลับมาทางานอย่างมีคุณภาพให้กับ
องค์กรและสังคมมากขึ้น
สาหรับในส่วนการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการบริการให้กับประชาชน รวมถึงการป้องกันปัญหา
ต่าง ๆ ทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ประสบภาวะที่ยากลาบาก หรือตกอยู่ในภาวะเงื่อนไขต่า ง ๆ ใน
ชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือไม่ทันได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ซึ่งจานวนมากในที่สุดก็ต้องมาถูกคุมขัง ต้องโทษ เราให้
ความสาคัญกับเรื่องนี้มาก ปัจจุบันจึงได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างเครือข่ายที่
เรียกว่า “เครือข่ายยุติธรรมชุมชน” ซึ่งเป็นเครือข่ายของภาคประชาชนที่ร่วมมือกับรัฐ ในการอานวยความ
ยุติธรรม หรือ ทาให้ประชาชนเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้น หรือจะเรียกว่า เป็นการเอา “ความเป็น
ธรรมไปใส่ให้ถึงมือประชาชน” ก็ได้ และเราสนับสนุนให้มีการตั้ง “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน” ขึ้นทุกตาบล ปัจจุบันมี
อาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรม และเข้ามาช่วยทางานด้านนี้ประมาณ 800 กว่าคนทั่วประเทศ ซึ่งอาสาสมัคร
เหล่านี้ได้รับการฝึกให้เป็น “ผู้เจรจาไกล่เกลี่ยที่ได้มาตรฐาน” ซึ่งเป็นระบบและกลไกที่สาคัญมาก เพราะจะช่วย
ทาให้ปัญหาต่าง ๆ ลดลงได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กรก็ตาม เราจึงให้
ความสาคัญกับการสื่อสารกับอาสาสมัครเหล่านี้ให้มีความชัดเจนในสิ่งที่ทาร่วมกันตั้งแต่ต้น เพราะบางส่วนเข้า
มาเพื่อหวังผลทางรายได้ หรือค่าตอบแทน แต่เราได้ชี้แจงไปว่าสิ่งที่แต่ละท่านทานั้นมีคุณค่าสูงมากหรือสูงยิ่ง
กว่าจานวนเงินเพียงน้อยนิดที่อาจจะได้รับ ขอให้เป็นการสร้างกุศลให้กับตนเอง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีและ
งานในส่วนนี้กาลังเป็นไปด้วยดี และจะต้องขยายผลต่อไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับทาให้ดี มีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผลชัดเจน มีการติดตามและประเมินผล ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ได้จริง ซึ่งการทางานตรงนี้
ของกระทรวงยุติธรรมถือว่ามีนัยสาคัญมากต่อคุณภาพของสังคมไทย เพราะเป็นการช่วยลดและป้องกันปัญหา
ต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ และเป็นเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการทางาน
ร่วมกันของสังคมไทย ซึ่งประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน/ชุมชนในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคน
ในสังคมไทยได้อย่างถูกต้องและสง่างาม

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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นอกจากจุดแข็ง สิ่งที่ดที ี่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในเชิงบวกขององค์กรภาครัฐไทยจานวนหนึ่งแล้ว ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้ให้ความสาคัญกับการทาความเข้าใจข้อมูลในอีกด้านหนึ่งด้วย เพื่อให้มองเห็นภาพขององค์กร
ภาครัฐไทยได้อย่างครบถ้วน ที่ไม่ได้มีเฉพาะภาพเชิงบวกหรือจุดแข็งด้านเดียวเท่านั้น แต่ยังมีภาพที่เป็นจุดอ่อน
ปัญหาอุปสรรคที่พบในองค์กรต่าง ๆ อีกจานวนหนึ่งอีกด้วย ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อน ข้อจากัด
ปัญหาอุปสรรคที่ทาให้หน่วยงาน/องค์ก รภาครัฐอีกจานวนหนึ่งยังไม่สามารถทางานได้เต็มที่ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ หรือยังมีผลการทางานที่ยังไม่เป็นที่พอใจ หรือยังไม่อยู่ในระดับที่ทุกฝ่ายต้องการหรือคาดหวังไว้ได้
หรือแม้แต่ความพึงพอใจในตนเองของบางองค์กร ก็ได้รับเสียงสะท้อนมาเช่นกันว่ามีสิ่งที่จะต้องดาเนินการให้
บรรลุอีกมาก แต่ก็ติดปัญหาอุปสรรค ข้อจากัดต่าง ๆ อีกมาก ดังต่อไปนี้
จุ ดอ่อน ปั ญหำ อุ ปสรรคในกำรทำงำนขององค์กรภำครัฐ
สาหรับการนาเสนอปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ณ ที่นี้เป็นการสรุปภาพรวมขององค์กรทุกประเภท ไม่ว่า
จะเป็นองค์กรที่มีภารกิจในด้านการเงิน/การคลัง ด้า นการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม
และมนุษย์ ด้านความมั่นคง สวัสดิภาพและความปลอดภัย ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และด้านการต่างประเทศ ซึ่งเท่ าที่พิจารณาดูอย่างละเอียด พบว่า ปัญหาหลายอย่างเป็นปัญหาเดิม ๆ ที่มีมา
ยาวนาน ที่มีการสั่งสมตั วของมันเองมากขึ้น เป็นเพราะปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกจุด และยังพบด้วยว่า
หลาย ๆ ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด แต่มีการสะสมไว้เหมือนสุภาษิตไทยที่ว่า “ดินพอกหางหมู” ซึ่ง
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมีโครงสร้างการบริหารประเทศแบบรวมศูนย์กลางมา
เป็นเวลายาวนาน จนเกิดประเพณีต่าง ๆ แบบราชการที่ฝังรากลึก ที่บั่นทอนศักยภาพและความสามารถของ
บุคลากร ทาให้คนจานวนมากในองค์กรภาครัฐอยู่กับปัญหานี้จนเกิดความเคยชิน ซึ่งในด้านหนึ่งก็เป็นเพราะ
ระบบราชการที่เทอะทะนี้ ได้สร้างความมั่นคงหรือเป็นอาชีพที่มั่นคง หรือกลายเป็นพื้นที่ของความสะดวกสบาย
ที่ทาไห้คนจานวนมากรู้สึกว่าไม่ต้องดิ้นรน ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง หรือ ทาไมจะต้องเปลี่ยนแปลงก็ในเมื่อตนเองก็
สุขสบายดีอยู่แล้ว (ข้อมูลนี้ได้จากประสบการณ์การทางานร่วมกับองค์กรภาครัฐบางแห่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ของคณะวิ จั ย ) ในขณะที่ ใ นอี ก ด้ า นหนึ่ ง ก็ พ บว่ า บุ ค ลากรส่ ว นมากรู้ สึ ก ว่ า ตนเองไม่ มี พ ลั ง เพี ย งพอที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ประกอบกับกลไกการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินที่มีอยู่ก็ไม่สามารถช่วยได้ เพราะ
กลไกต่าง ๆ เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเรื้อรังในเรื่อง “โครงสร้างการบริหารประเทศแบบรวมศูนย์ไว้ที่
ส่วนกลาง” ด้วยเช่นกัน และปัญหาที่ใหญ่มหึมาดังที่กล่าวมานี้ ในด้านหนึ่งก็ทาให้เกิดช่องว่างต่าง ๆ ขึ้นมา
โดยที่กลไกการตรวจสอบไม่สามารถเข้าไปถึงได้เช่นกัน หรือเป็นเพราะโครงสร้างระบบราชการมันใหญ่มาก
ก็เลยเป็นลักษณะต่างคนต่างทา ต่างคนต่างอยู่ และยังติดกับดักงานประจา (routine work) ในแต่ละวันที่ไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่าตอบยุทธศาสตร์ขององค์กร/หน่วยงานหรือไม่ โดยมีจุดอ่อน ข้อจากัด ปัญหาอุปสรรค
สาคัญ ๆ ที่สามารถประมวลได้ ดังนี้คือ
1. ปัญหาความไม่ต่ อเนื่ องของการทางานที่เ ชื่ อมโยงกับปั ญหาความไม่มั่ น คงทางการเมื อง:
เนื่องจากประเทศไทยมีความไม่มั่นคงทางการเมือง ทาให้มีการเปลี่ยนผู้บริหาร/ผู้นาประเทศบ่ อย เมื่อเปลี่ยน
ผู้บริหาร/ผู้นาก็มีการเปลี่ยนนโยบาย หรือผู้บริหารประเทศคนใหม่ไม่นาข้อมูลขององค์กรมาใช้ประกอบในการ
จัดทานโยบายและแผน และปัญหาที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกันก็คือ ปัญหาการแทรกแซงต่าง ๆ
จากภาคการเมื อ ง/นั ก การเมื อ ง รวมไปถึ ง การแทรกแซงในเรื่ อ งการโยกย้ า ยบุ ค ลากร/ข้ า ราชการ เมื่ อ
นักการเมืองไม่พอใจ หรือไม่ใช่พวกพ้องของตน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากเห็นว่า ปัญหาหนึ่งของความด้อยพัฒนา
ของประเทศคือ การขาดการทางานเชิงนโยบายที่มีความต่อเนื่อง
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ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

2. ปัญหาการคัดเลือกบุคลากร การรักษาบุคลากรและปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกัน : ปัจจุบัน ยังคง
พบว่า ข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐจานวนมากยังทางานไม่ตรงตามความสามารถ บางหน่วยงานยังขาด
บุคลากรที่ตรงกับภารกิจของหน่วยงาน นอกจากนี้ บางส่วนงานขาดความก้าวหน้า หรือ career path ทาให้
บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ/ความสามารถขาดแรงจูงใจในการทางานในหน่วยงานนั้น ๆ ประกอบกับมีทางเลือก
ที่ดีกว่า เช่น การทางานกับภาคเอกชนที่ได้ค่าตอบแทนสูงกว่า คนเหล่านี้ก็จะออกจากระบบราชการ สาหรับ
ปัญหาบุคลากรในองค์กรภาครัฐ นั้นส่วนหนึ่งเกิดจากระบบการคัดเลือกบุคลากร ซึ่งจานวนมากยังไม่ได้ระบุ
คุณสมบัติที่ต้องการไว้อย่างชัดเจน หรือมีการเปิดรับแบบกว้าง เมื่อได้บุคลากรมาแล้วพบว่า ไม่ตรงกับลักษณะ
งาน ประกอบกับมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากร ทาให้ไม่สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้ นยังมี
ความเกี่ยวข้องกับนโยบายของประเทศในช่วงที่ผ่านมา เช่น การไม่เพิ่มอัตรากาลัง คนแต่เปิดพื้นที่งานมากขึ้น
หรือการไม่รับเข้าบรรจุ แต่เป็นการจ้างงานที่มีสถานภาพเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในที่
ทางานเพราะสถานภาพต่างกัน นอกจากนี้ยังมีประเด็น ที่น่าสนใจ คือการรับบุคลากรเข้าทางานในองค์กร
ภาครัฐนั้น โดยมากใช้วิธีการสอบแข่งขันซึ่งจะคัดคนเก่งเข้ามาทางาน แต่ยังไม่มีแนวทางในการคัดกรองและรับ
คนดีมีคุณธรรมเข้ามาทางาน ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลบางท่านที่กล่าวว่า ปัญหาของข้าราชการรุ่นใหม่จานวน
มากของบางหน่วยงานคือ การขาดความเสียสละ ขาดความอดทน และไม่มีความผูกพันกับองค์กร มุ่งรายได้
มากกว่า ทาให้เกิดปัญหาการทางานที่ยังไม่ทุ่มเท หรือยังทางานไม่เต็มกาลังตามศักยภาพ/ความสามารถที่มีอยู่
3. ปัญหาบุคลากรไม่มีคุณภาพแต่ไม่สามารถให้ออกได้ : เนื่องจากตามระเบียบราชการที่ค่อนข้าง
ล้าสมัย หรือเขียนครอบคลุมในเชิงการปกป้องข้าราชการไว้สูงมาก ถึงแม้บุคลากรจานวนมากไม่ค่อยมีคุณภาพ
แต่ก็ไม่สามารถให้ออกได้ เพราะระบบข้าราชการยังคงเป็นระบบที่เข้าง่าย ออกยาก มีพื้นที่ความสบายหรือมี
ความมั่นคงสูง (comfort zone) ส่งผลทาให้บุคลากรบางส่วนขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เกิด
ภาพลักษณ์เช้าชามเย็นชามของส่วนราชการบางแห่ง ซึ่งสิ่งนี้ยังคงมีอยู่ ทั้ง ๆ ที่มีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้มา
เป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่ก็มีพื้นที่/โซนที่ยังเข้าไปตรวจสอบไม่ได้ หรือเจ้าหน้าที่จานวนมากยังไม่มีการพัฒนา
ตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
4. ปัญหาช่องโหว่ในการใช้เงินงบประมาณและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดทุจริต : การทุจริตคอร์รัปชั่น
ไม่โปร่งใส ถือเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของระบบราชการตามที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจาก
ตัวระบบที่เอื้อต่อการทุจริต เช่น ในบางหน่วยงานได้รับงบประมาณเป็นงานโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการถ้าใช้
งบประมาณไม่หมดจะต้องคืน บางหน่วยงานจึงจัดทาเอกสารขึ้นมาเพื่อเป็นหลักฐานการใช้งบประมาณ ทั้งที่
ไม่ได้ใช้จริง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบางภารกิจ/ภาระงาน/ประเภทงาน/พื้นที่/โซนที่มีโอกาสและความเสี่ยงสูง
ต่อการทุจริต เช่น งานด้านงบประมาณ การคลัง เป็นต้น ซึ่งประเด็นนี้ ถือว่าเป็นประเด็นที่สาคัญมากที่ควรมี
มาตรการพิเศษในการควบคุมพื้นที่/โซนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตเหล่านี้ อย่างไรก็ตามหลายหน่วยงาน
พยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยหลากหลายวิธีการ เช่น การเปิดช่องทางร้องเรียน การมีหน่วยงาน
ตรวจสอบ เป็นต้น
5. ปัญหาเกี่ยวกับระเบียบราชการและวัฒนธรรมแบบราชการที่ไม่สนับสนุนการทางาน: ส่งผลทา
ให้ระบบการให้บริการที่ล่าช้า นอกจากนี้หน่วยงานราชการยังมีวัฒนธรรมหลาย ๆ อย่างที่สะท้อนความสัมพันธ์
ที่ไม่เท่าเทียม เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และผู้น้อย หรือเจ้านายกับลูกน้อง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึก
มาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมการรับรองแขกผู้ใหญ่ที่มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณในการ
ต้อนรับ แต่ในระเบียบไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทาให้ผู้ปฏิบัติจาเป็ นต้องแสวงหาวิธีการต่าง ๆ ในการนาเงินมาใช้
เช่น อาจมีการจัดทาเอกสารที่ไม่เป็นจริง เพื่อหาวิธีในการนาเงินงบประมาณมาใช้จ่าย ทาให้เกิดการทุจริต หรือ

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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เป็นบ่อเกิด/ช่องทางของการทุจริต ทั้ง ๆ ที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจในการทุจริต แต่สถานการณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ บีบ
บังคับ เป็นต้น
6. ปัญ หาคุ ณ ภาพของข้ อ มู ล : มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เฉพาะในระดั บหน่ ว ยงาน แต่ ไ ม่ มี ก ารน ามา
จัดระบบที่ส่วนกลางหรือจัดทาเป็นฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน ทาให้ขาดการบูรณาการหรือเชื่อมโยง
และการแบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้ในการทางานด้านต่าง ๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีก ารระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วน หรือบางส่วนยังคงมีการปิดบังข้อมูล เนื่องจากอาจจะไม่ต้องการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ต่อ หรือ อาจ
มองว่าจะทาให้ เกิดความยุ่ งยากหรื ออาจมองว่าเป็นภารกิจที่ยากลาบาก จึงไม่บอกหรือไม่รายงานข้อมูล /
ข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง ทาให้ปัญหาต่าง ๆ ยังคงดารงอยู่ ทั้ง ๆ ที่ไม่น่าเป็นปัญหา เป็นต้น
7. ปัญหาการวางแผนและการทางานตามแผนยุทธศาสตร์ : ไม่มีการวางแผนระยะสั้น กลาง ยาว
หรือยังไม่ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง หรือ ถึงแม้จะมีการวางแผนแต่ก็ขาดความต่อเนื่อง เพราะ
ส่ ว นมากต้ อ งไปท างานที่ เ ป็ น ภารกิ จ เร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง เป็ น การท างานตามค าสั่ ง ส่ ว นใหญ่ มี ส าเหตุ ม าจากการ
เปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาล หรื อความไม่มั่น คงทางการเมือ ง เมื่อเปลี่ ยนรัฐ บาลก็เปลี่ ยนนโยบาย ถึงแม้นโยบาย
บางอย่างอาจจะดี แต่ก็ไม่ได้รับการสืบทอดหรือดาเนินการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจั ง ส่งผลให้การ
ดาเนินงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. ปัญหาการขาดการบูรณาการหรือเชื่อมประสานและความซ้าซ้อนของภารกิจ : ปัญหาใหญ่คือ
การขาดการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานที่มีภารกิจเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ขาดการบูรณการงานร่วมกัน
ขาดการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงาน ทาให้งบประมาณถูกจัดสรรออกไปในหลายหน่วยงานเพื่อทาภารกิจ
เดียวกัน ส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอ เพราะใช้งบประมาณซ้อนกันในภารกิจเดียวกัน ซึ่งปัญหานี้เป็นภาพ
สะท้อนเชิงโครงสร้างที่ทับซ้อนกันและกระจุกตัวอยู่ในส่วนกลาง
9. ปัญหาเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณ การขาดความเข้า ใจของเจ้าหน้าที่และขาดการสื่อสาร:
ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ และการพิจารณางบประมาณจากผู้เกี่ยวข้องที่ไม่เข้าใจภารกิจของหน่วยงาน
และตัดงบประมาณออก หรือไม่อนุมัติโดยที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องไม่มีโอกาสได้ชี้แจง ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดาเนินงานของหน่ วยงานหลายแห่งที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณก้อนดังกล่าว หรือต้อง
ยกเลิกโครงการไปโดยปริยายทั้ง ๆ ที่มีประโยชน์
10. ปัญหาเกี่ยวกับระบบการประเมินผล: ระบบการประเมินต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ยังไม่สามารถใช้การได้
จริง มีความซ้าซ้อน ไม่มีการดาเนินการอย่างจริงจังหรือไม่ถูกต้อง เน้นการประเมินเชิงเอกสาร เน้นแต่คะแนน
ขาดข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เป็นจริง จึงไม่ส่งผลต่อการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงการทางานให้ดีขึ้นแต่อย่างใด
หรือมีการประเมินแต่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ เพราะไม่มีความชัดเจน และไม่ได้มีการสื่อสารถึงความสาคัญของ
การประเมินอย่างทัว่ ถึงครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสาคัญของข้อมูล หรือคุณภาพของข้อมูลที่จะนามาใช้
พบว่า ให้ความสาคัญกับประเด็นนี้น้อยมาก แต่ในบางกรณีหรือบางช่วงเวลา พบว่า หน่วยงานกากับ ติดตาม
ดูแล ดังเช่น สานักงาน ก.พ.ร. ได้มีความพยายามในการปรับปรุงระบบการประเมินผลให้ ดีขึ้น แต่ปัญหาคือ
เจ้าหน้าที่/ข้าราชการไม่ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบการกากับ ติดตามและประเมินผลที่สร้างขึ้น ทาให้ต้องยกเลิกระบบ
เดิมที่มีประโยชน์บางระบบไปอย่างน่าเสียดาย และต้องคิดค้นระบบใหม่ขึ้นมารองรับอยู่ตลอดเวลา ทาให้ขาด
ความต่อเนื่องในการเก็บและบันทึกข้อมูล และทาให้เกิดความเบื่อหน่ายกับระบบที่เปลี่ยนแปลงไปมา ไม่มีความ
ลงตัวอีกด้วย
สาหรับในลาดับต่อไป เป็นการนาเสนอข้อมูลของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการสะท้อนภาพ
ในอีกด้านหนึ่งจากมุมมองของคนใน ทั้งนี้เนื่องจากภาพลักษณ์ของตารวจในสายตาของประชาชนหรือภาค
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ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

สาธารณะนั้น มักเป็นภาพเชิงลบเป็นส่วนใหญ่ จึงควรให้ความเป็นธรรมโดยการัังเสียงของคนปฏิบัติงานด้วย
ว่าเป็นอย่างไร ทาไมจึงดูเหมือนตารวจไทยด้อยเชิงคุณธรรม จริยธรรม มีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องบ้าง และทาง
หน่วยงานแก้ไขอย่างไร หรือแก้ไขได้หรือไม่ เพราะอะไร เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

 สานักงานตารวจแห่งชาติ
เนื่องจากสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ถูกจับตาจากประชาชน/สังคมหรือภาค
สาธารณะมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง ประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมาอันยาวนาน มักมีคดีการร้องเรียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับการทางานหรือการกระทาของตารวจค่อนข้างบ่อยครั้ งมาก หรื ออาจจะสามารถกล่ าวได้ว่า มีข่าว
รายวันเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการกระทาที่ไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของตารวจก็ว่าได้ ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผล
มาจากการที่ตารวจเป็นอาชีพที่มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับประชาชนในชีวิตประจาวัน จึงทาให้เกิดการกระทบ
กระทั่ งกันได้ง่าย หรื อเกิด ช่ องทางต่าง ๆ ในการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนที่อาจมีการกระทาผิ ด
กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ เพราะจริง ๆ แล้วบริบทการทางานของตารวจเป็นบริบทของการบังคับใช้กฎหมาย
หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ของสังคมจานวนมากหรือเป็นกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจาวัน
ของประชาชนเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่ างเช่น กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรที่เกี่ยวข้องกับทุกคน นอกจากนี้
ประเด็นเรื่องยาเสพติดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสาคัญมาก เพราะมีภาพต่าง ๆ ที่ปรากฏในสื่อเกี่ยวกับเรื่องยา
เสพติดหรือกรณีที่บอกว่าตารวจค้ายาเสพติดเสียเอง เป็นต้น
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จึงให้ความสาคัญกับการทาความเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ หรือจากมุมมองของตารวจเองด้วยว่ามองตนเองอย่างไร ภาพลักษณ์ที่เป็นอยู่เป็นอย่างไร และจะทา
อย่างไรให้สานักงานตารวจแห่งชาติและบุคลากรของหน่วยงานนี้ในทุกระดับสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน/สั งคมได้
ถูกต้อง ทันการณ์ ปราศจากการเรียกรับสินบนต่าง ๆ ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ได้กล่าวดังต่อไปนี้ว่า….
“
ภาพลักษณ์ทปี่ ระชาชนมองตารจหรรออำานักงานตารจหคืออคปปนนปปนน้าานลเปนออ่ งหาก
ตารจหทางานปกีย่ จขาองกัเกฎรมายและมีอานาหตามกฎรมายนนการปฏิเัตงิ านคปมออ่ ตาอง
ทางานท่ามกลางืจามขั้แยางคผลกระทเทีป่ ้ารัเคก็ืออคฝ่ ายทีป่ ำียผลประโยชน์หะกล่าจถึง
ตารจหจ่าปฏิเัติรนาาทีป่ ม่ปรมาะำมขณะทีฝ่ ่ ายป้ารัเผลประโยชน์หะกล่าจจ่าตารจหปฏิเตั ิงาน
ตามรนาาทีแ่ ละเทเาทของตารจหแลาจ
”

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสานักงานตารวจแห่งชาติได้จัดให้มีการประเมินหรือการสารวจความพึง พอใจจากประชาชนทั่วไปด้วย โดยผลการประเมินล่าสุดพบว่า ประชาชนมีความรู้สึกพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจในทิศ ทางที่ ดีขึ้ น ซึ่ งก่ อ นหน้ านี้ ส านั ก งานตารวจแห่ ง ชาติ ใช้ วิ ธีก ารประเมิ นจากการ
ปฏิบัติงานเท่านั้นคือ ดูจากจานวนการร้องเรียนเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนที่จับได้ สาหรับ
ข้อคิดเห็นต่อการจัดทาการประเมินภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการใช้ตั วชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมนั้น

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
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พบว่า ทางผู้ให้ข้อมูลได้ชี้แจงว่า การประเมินคุณธรรมจริยธรรมสามารถทาได้ แต่จะช่วยลดปัญหาได้จริงหรือไม่
เพราะจริง ๆ แล้วมันเกี่ยวข้องกับคุณภาพของคนตั้งแต่วัยเด็ก การพัฒนา การขัดเกลาในครอบครัวสาคัญที่สุด
และถึงแม้จะมีการอบรม การสนับสนุนต่าง ๆ อย่างไร แต่ทั้งหมดอยู่ที่จิตสานึกของคนแต่ละคน สาหรับในส่วน
ที่เกี่ย วกับคุณธรรมจริ ยธรรมการทางาน ในกรณีของสานักงานตารวจแห่งชาตินั้น โดยปกติจะต้องมีความ
ระมัดระวังอยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่ องการร้องเรียนต่าง ๆ นั้นจะต้องพิจารณาในเรื่องมูล ความจริงด้ว ย ไม่ใ ช่
พิจารณาแต่จานวนการร้องเรียน เพราะอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งก็ได้ ดังนั้น ทุกอย่างต้องมีมูลความจริงมาจาก
การสอบสวนแล้ว ยกตัวอย่างเช่น หากมีบุคคลใดมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องทาการ
สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะรับั้องร้องเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เหล่านั้น ไม่ใช่ดาเนินการั้องร้องเลย
ในด้ านความโปร่ งใสในการท างานของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ มี รูป แบบ/วิธี ก ารในการสนั บสนุ นการ
ปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจคนอื่น ๆ กระทาตาม ก็คือ การใช้วิธีการยกย่องชมเชย โดย
การให้ ร างวั ล ต ารวจสี ข าวแก่ เจ้ า หน้ า ที่ ตารวจที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กในการปฏิ บัติ ง านที่ ปราศจากการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น โดยกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยตารวจและผู้ตรวจการภายนอก ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกที่
เป็นระบบคือ เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานของตนหลังจากนั้นจึงจะต้องผ่านเกณฑ์
ของกรรมการคัดเลือกตารวจสีขาวต่อไป
ทั้งนี้ ปัญหาความไม่โปร่งใสที่พบอย่างชัดเจนคือ ปัญหาการคอร์รัปชั่นในส่วนของตารวจจราจร โดย
สาเหตุที่ทาให้ตารวจจราจรต้องกระทาการดังกล่าว คือความไม่เพียงพอของรายได้และสวัสดิการ ซึ่งรายได้และ
สวัสดิการเป็นเรื่องสาคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน ดังนั้น หากจะแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในอาชีพ
ตารวจจะต้องแก้ทตี่ ้นเหตุ นั่นคือการให้การสนับสนุนด้านสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ตารวจเพิ่มขึ้น
การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสานักงานตารวจแห่งชาติ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่น การจัดกิจกรรมเข้าวัด กวาดลานวัด ทาบุญ ัังเทศน์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
โดยทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ นอกจากนี้ ยังมีสมุดบันทึกความดีให้ตารวจได้บันทึกความดีที่ได้ทา โดย
แต่ละหน่วยงานที่ตารวจสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ ทั้งนี้ คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลแต่ละคนจะ
ต้องได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก การสร้างภาพลักษณ์ ไม่ยากเท่ากับการสร้างอัตลักษณ์ให้คนเป็นคนดีมีศีลธรรม
ตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งข้อมูลตรงนี้มีความน่าสนใจ เพราะสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการด้านการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรมของนักวิชาการในตะวันตก (Piaget, 1956) ตามที่ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 3 ข้างต้น
นอกจากนี้ ปัญหาด้านงบประมาณและบุคลากรก็ยังคงเป็นประเด็นที่พบเหมือนกับในองค์กรภาครัฐ
อื่น ๆ เช่น กัน คือ งบประมาณที่มีจ านวนจากัดและส่ ว นใหญ่จะเป็นงบด้านค่าตอบแทนบุคลากร หากเพิ่ม
เจ้าหน้าที่ตารวจก็จะส่งผลกระทบต่องบประมาณที่ได้รับ หรือทาให้ประเทศมีภาระด้านงบประมาณเพิ่มขึ้นใน
แต่ละปี ดังนั้น ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรตารวจจึงเป็นปัญหาเช่นเดียวกันกับองค์กรภาครัฐอื่น ๆ ทาให้ใน
ปัจจุบัน จานวนตารวจที่ทางานประจาหรือเต็มเวลามีจานวนไม่เพียงพอในแต่ละสถานีตารวจ
โดยสรุ ป จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคในการบรรลุผลสาเร็จในการทางานหรือการบรรลุผลในด้านการ
พัฒนาต่าง ๆ ของประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐไทยในปัจจุบัน ได้แก่
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ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

ปัจจัยเชิงโครงสร้างของประเทศ การแทรกแซงทางการเมือง หรือนักการเมืองที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่วนตน, การมีลักษณะรวมศูนย์, ทาให้ใช้ทรัพยากรมาก แต่ได้ผลไม่มากตามที่ต้องการ ขาดความต่อเนื่อง
ไม่สามารถบูรณาการได้ ขาดฐานข้อมูลกลางที่ใช้การได้เชื่อถือได้
ปัจจัยเชิงโครงสร้างขององค์กร บางหน่วยงานมีบุคลากรจานวนมาก แต่ไม่มีผลประกอบการที่
ชัดเจน บางหน่วยงานงานมากแต่คนน้อย บางหน่วยอยู่ผิดที่ข้อมูลที่ใช้ไม่เป็นจริง การประเมินผลยังไม่สะท้อน
ความจริง การประเมินที่เป็นอยู่เน้นเฉพาะการเบิกจ่ายและการใช้งบประมาณ สาหรับการประเมินผลอื่น ๆ ก็
เน้นการทางานเชิงเอกสารมากเกินไปจนทาให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่นาไปสู่การเรียนรู้ การจัดทางบประมาณ
รายปี ส่งผลต่อการทางานแบบต่อเนื่อง/ขาดความต่อเนื่อง มีการเขียนแผนต่าง ๆ ไว้ค่อนข้างสวยหรู แต่จานวน
มากทาไม่ได้ เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ ทั้งเหตุผลเชิงโครงสร้างเชิงองค์กรและกระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
และเชิงปัจเจกบุคคลที่ตามมาด้านล่างนี้
ปัจจัยระดับบุคคล/ปัจเจกบุคคล : ผู้บริหารระดับสูงบางท่านยังไม่มองผลประโยชน์ของส่วนรวม
ศักยภาพความสามารถในทางวิชาการของบุคลากรจานวนไม่น้อย ยังไม่เพียงพอต่อการทาภารกิจที่เกี่ ยวข้อง ไม่
มีกระบวนการเรี ย นรู้ ข าดการพัฒนาศักยภาพในทางวิช าการ ทางานแบบรูทีน ขาดการทางานเชิงกลยุทธ์
กระบวนทัศน์ วิธีคิด วิธีมองยังไม่สอดคล้องกับบริบทโลกในปัจจุบัน จานวนมากไม่ค่อยเชื่อในศักยภาพของตน
ว่าเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้

มุ มมองของบุ คลำกรภำครัฐที่เข้ำร่วมกำรประชุ มเมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2558
นอกจากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการพูดคุยสนทนากับ
ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางดังกล่าวมาข้างต้นแล้วแล้ว การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ยังได้จัดให้มีการนาเสนอผล
การศึกษาเบื้องต้นต่อที่ประชุมผู้แทนหรือผู้เข้าร่วมจากองค์กรภาครัฐในระดับต่าง ๆ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 เพื่อรับัังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ พร้อมทั้งรับัังข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ขององค์กรภาครัฐ
ได้มีโอกาสรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมและความเคลื่อนไหวด้านการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับองค์กร
ภาครัฐในอีกทางหนึ่งด้วย สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่พบว่า เป็นผู้ที่มีความสนใจและยินดีเข้าร่วมใน
การประชุมในครั้งนี้ แต่จานวนหนึ่งก็มาเข้าร่วมเนื่องจากได้รับคาสั่งจากหัวหน้าของหน่วยงาน ซึ่งก็ถื อว่าเป็น
ประเพณีปกติขององค์กรภาครัฐ รวมผู้เข้าประชุมประมาณ 60 ท่าน ซึ่งมาจากส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งระดับ
กระทรวง ระดับกรม และระดับกอง ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
สานักงานตารวจแห่งชาติ ฯลฯ (โปรดดูรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในภาคผนวก) ซึ่ง ณ ที่ประชุมแห่งนี้ ทาง
คณะวิจัยได้นาเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลการประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์องค์กรภาครัฐ ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลบริบทองค์กรและปัญหา
ด้านต่าง ๆ ขององค์กรภาครัฐที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง โดยเฉพาะปัญหา
เกี่ยวกับระบบการประเมินผลที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน พร้อมทั้งนาเสนอกรอบแนวคิดและทฤษฎีหลักที่จะใช้เป็น
ฐานในการพัฒนาดัชนีหรือตัวชี้วัดด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจากการประชุมในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าประชุม
จะได้รับัังข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานขององค์กรภาครัฐในภาพรวมแล้ว ยังทาให้ได้รับทราบ
เกี่ยวกับบทบาทหรือความเคลื่อนไหวของศูนย์คุณธรรมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการทางานของโครงการนี้และ
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บทบาทการทางานร่วมกันที่จะมีต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ทางโครงการ ฯ ยังได้รับัังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วน ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาหรือการจัดทาดัชนีภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับองค์กรภาครัฐในประเทศไทยให้มีความ
สมบู ร ณ์มากยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้ โครงการยังได้เปิดโอกาสให้ ผู้ เข้าร่ว มประชุมตอบคาถามส าคัญเกี่ยวกั บ
“ภาพลักษณ์ขององค์กรภาครัฐจากการรับรู้ของบุคลากร” รวมทั้งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้คือ
ข้อคิดเห็นต่อกำรประเมินคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรภำครัฐในปั จจุ บันจำกมุ มมอง
ของผู ้เข้ำร่วมกำรประชุ ม
ผู้เข้าร่วมประชุมจานวนหนึ่งได้พูดถึงระบบการประเมินคุณธรรมที่มีอยู่แล้วว่ า เนื่องจากแต่ละ
องค์กรมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้ว ดังนั้น จึงควร
พิจ ารณาจากระบบการประเมินที่มีอยู่แล้ ว มากกว่าการสร้างตัว ชี้วัดขึ้นมาใหม่ เพื่อจะประเมินในเรื่อง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับบททบทวนวรรณกรรมในเรื่องนี้ ที่ ได้นาเสนอไปแล้วว่า การประเมินที่เห็นอย่าง
ชัดเจนและที่พบอยู่ในทุกองค์กรก็คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึง่ ดาเนินงานโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) ทั้งนี้ ยังไม่รวมการประเมินอื่น ๆ ที่มีการจัดขึ้นใน
องค์กร เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแต่ละองค์กรแล้วจะพบว่ามีจานวนมาก ดังนั้น หากมีการรวบรวมตัวชี้วัด
ทั้งหมดที่มี พิจารณาว่าตัวชี้วัดใดที่วัดได้ถูกต้องก็จะช่วยลดกระบวนการประเมินตามตัวชี้วัดจานวนมาก ได้
ขณะเดียวกัน มีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุผลที่ต้องประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล มีความสาคัญอย่างไรต่อองค์กรและประเทศชาติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความสุขในการทางาน หากได้เข้าใจความซับซ้อนของสังคม และความส าคัญของภาพลักษณ์องค์กรและ
ประเทศ ซึ่งก็จะทาให้ ผู้ ปฏิบั ติงานยอมรั บที่จะทางานและทาการประเมินได้ ตัว อย่างของภาพลั กษณ์ใ น
ต่างประเทศ เช่น กรณีของประเทศเวียดนามที่เน้นเรื่องภาพลักษณ์การรักชาติ ดังนั้น ทุกอย่างที่ประชาชน
และองค์กรต่าง ๆ ทา ก็คือเพื่อให้เห็นภาพของคาว่า “การรักชาติของตนของประชาชนเวียดนาม” ดังนั้น โดย
สรุปแล้ว หากจะทาการศึกษากรอบแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ก็ควรที่จะรวบรวมระบบการประเมิน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ ว หลังจากนั้น ทา
การศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมนามาใช้ในการประเมินดังกล่าว จะช่วยลดความซ้าซ้อนของการ
ประเมินได้ นอกจากนี้การสร้างความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานในองค์กรถึงความสาคัญของภาพลักษณ์องค์กร
ของประเทศไทย จะทาให้เกิดความรู้สึกว่ามีความสาคัญและความจาเป็นที่จะต้องมีการประเมิน ดังนั้นการ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน จึงเป็นสิ่งสาคัญด้วยเช่นกัน ที่จะต้องทาให้เกิดขึ้นก่อน
ภำพลักษณ์ขององค์กรภำครัฐไทยจำกกำรรับรู ้ของบุ คลำกรผู ้เข้ำร่วมประชุ ม
นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้สะท้อน
การรับรู้ของตนในฐานะที่เป็นบุคลากรขององค์กรภาครัฐ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนสะท้อนว่าการรับรู้
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กรภาครัฐในสายตาของประชาชนเป็นอย่างไร หรือภาพลักษณ์ขององค์กรภาครัฐ
ในสายตาประชาชน
จากมุมมองหรือการรับรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสถานภาพเป็นบุคลากรขององค์กร
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ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

ภาครัฐเองนั้นเป็นอย่างไร ในปัจจุบันโดยเป็นการทางานภายใต้คาถามที่ว่า.. “ท่านคิดว่าในปัจจุบัน ประชาชน
มององค์กรของท่านอย่างไร หรือ องค์กรภาครัฐในภาพรวมเป็นอย่างไร ในสายตาของประชาชน?” ซึ่งปรากฏว่า
มีข้อค้นพบหรือคาตอบ ที่เป็นรายละเอียดที่ตรงกันหรือมีความสอดคล้องกัน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดย
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ คือ
1. องค์กรภาครัฐมีการทางานที่ซ้าซ้อนกัน ขาดการบูรณาการหรือการเชื่อมประสานการทางานซึ่ง
กันและกัน
2. องค์กรภาครัฐมีภาพลักษณ์ของการทุจริตภายในองค์กร หรือ ความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
3. องค์กรภาครัฐมีการทางานช่วยเหลือประชาชนหรือการแสดงบทบาทต่อสังคมยังไม่เต็มตาม
ศักยภาพหรือยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เท่าที่ควรจะเป็น
4. องค์กรภาครัฐยังมีการปฏิบัติงานด้านการบริการที่ยังล่าช้าและมีการเลือกปฏิบัติ เช่น การ
ให้บริการแก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือพวกพ้อง
อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนสะท้อนว่า ภาพลักษณ์ด้านบวกขององค์กรภาครัฐ ที่คิด
ว่าประชาชนจานวนหนึ่งน่าจะมองเห็นก็คือ การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้ และการให้บริการ
ประชาชนด้วยความเต็มใจ
ควำมคำดหวังและข้อคิดเห็นของบุ คลำกรที่เข้ำร่วมประชุ มต่อภำพลักษณ์ท่ ีต้องกำรหรือที่
ควรจะเป็นขององค์กรภำครัฐไทย
นอกจากนี้ ยังมีคาถามที่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้มีโอกาสตอบอีกหนึ่งคาถามคือ “ท่าน
อยากให้ประชาชนมองท่านหรือองค์กรของท่านอย่างไร?” ซึ่งคาตอบที่ได้ พบว่า โดยสรุปมีความคล้ายคลึง
กันหรือมีลักษณะร่วมกัน ดังนี้ คือ
1. การเป็นองค์กรที่มีความยุติธรรม ทางานเพื่อประชาชน เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
2. การเป็นองค์กรที่ไร้การทุจริต มีความโปร่งใสในการทางาน ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ทางานได้
3. การเป็นองค์กรที่ทางานเพื่อประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
4. บุคลากรในองค์กรมีความภาคภูมิใจในการทางานในองค์กร
โดยสรุ ป ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมต่อประเด็นคาถามที่ว่า ต้องการให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์
ขององค์กรภาครัฐหรือองค์กรของตนอย่างไร หรือภาพลักษณ์ขององค์กรที่ควรจะต้องมีการพัฒนาให้เกิดขึ้น
อย่างเด่นชัดคืออะไร ซึ่งคาตอบที่ได้ก็คือ การสร้างความโปร่งใสในการทางานให้เกิดขึ้นในองค์กรและควรเป็น
การทางานที่มีมาตรฐาน มีการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน ในเรื่องของการลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การให้บ ริการ รวมถึงความเท่าเทีย มของการให้ บริการ ความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการหรือประชาชนทั่วไป และเพื่อให้เกิดการยอมรับบทบาทขององค์กรภาครัฐ ดังนั้นจึง
อาจสรุปได้ว่า จริง ๆ แล้วผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนจากองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ทั้งหมดต้องการให้องค์กร
ภาครัฐมีภาพลักษณ์ในด้านบวก และต้องการได้รั บการยอมรับหรือการตอบรับที่ดีจากประชาชน ไม่มีใครที่จะ
ต้องการทาให้ภาพลักษณ์ขององค์กรภาครัฐออกมาในทางลบ
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ดังนั้น การทางานในเชิงการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรภาครัฐให้สามารถแสดงบทบาทต่าง ๆ ที่
สอดรับกับภาพลักษณ์ที่ต้องการ จึงมีความสาคัญมาก และน่าจะมีความสาคัญมากกว่าการจ้องจับผิดในเชิงการ
ประเมินแบบตรวจสอบ หรือค้นหาคนผิด ที่มีการดาเนินการกันมาเป็นเวลานาน แต่ก็ไม่ได้ช่วยทาให้การทางาน
บรรลุผลตามที่ต้องการ ดังที่แสดงให้เห็นในผลการประเมินขององค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ ในชุมชนนานาชาติใน
มิติต่าง ๆ ที่ชี้ให้เห็ น ว่า ประเทศไทยยั งคงประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
การศึกษา ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ การทาธุรกิจ การจ้างงาน คุณภาพชีวิตในด้าน
ต่าง ๆ และการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น
ในลาดับต่อไป จะเป็นการนาเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งข้อพึงระวัง ข้อวิตกกังวลของผู้ให้
สัมภาษณ์ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางขององค์กรภาครัฐที่มีต่อแนวทางในการจัดทาดัชนีภาพลักษณ์
คุณธรรมจริยธรรม และ/หรือ การที่จะจัดให้มีการประเมินองค์กรภาครัฐด้วยดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมจริยธรรม
ซึ่งพบว่า เป็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อท้วงติง ที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก ทั้งต่อการพัฒนาดัชนี
ภาพลักษณ์คุณธรรมจริยธรรมขององค์กรภาครัฐไทย และต่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผลที่
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งต่อการทางานร่วมกันในระยะยาวระหว่างองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ในการเสริมศักยภาพการ
ทางานขององค์กรภาครัฐไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างแท้จริงต่อไปด้วย

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อพึงระวังในกำรประเมินด้ำนคุณธรรมจริยธรรมจำกมุ มมองของ
ผู ้บริหำรองค์กรที่ให้สัมภำษณ์
สาหรับเนื้อหาการนาเสนอในส่วนนี้ เป็นทัศนะหรือมุมมองของผู้ให้สัม ภาษณ์ที่เป็นผู้บริหารระดับสูง
และระดับกลางในองค์กรภาครัฐ ต่อแนวทางการจัดทาหรือการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมจริยธรรม หรือ
การที่จะจัดให้มีการประเมินภาพลักษณ์ในด้านนี้ต่อไปในอนาคตนั้น จะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องใดบ้าง
รวมทั้งข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ มีประโยชน์และมีความส าคัญมาก เพราะเป็นเหมือนการสะท้อน
บทเรียนและประสบการณ์ หรือสิ่งที่แต่ละท่านประสบในด้านการติดตามและประเมินผลต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่
ผ่านมาขององค์กรภาครัฐไทย ซึ่งสามารถจาแนกได้เป็น 4-5 ประเด็นใหญ่ ๆ ดังนี้คือ
1. ประเด็นวิธีการวัดและ/หรือ วิธีการประเมิน
การประเมินทางด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้น เป็นสิ่งที่ดีหากผลการประเมินสามารถสะท้อนสภาพความ
เป็นจริงได้มากกว่าเพียงแค่การจัดทาเอกสาร นอกจากนั้นควรต้องมีระเบียบวิธีวิจัยในการวัดและประเมินที่ชัดเจน
เช่น ในบางหน่วยงาน/องค์กร สามารถประเมินได้จากส่วนกลาง แต่บางหน่วยงานมีภารกิจทั่วประเทศ หรือบาง
หน่วยงานมีภารกิจไปถึงต่างประเทศ จะมีวิธีวัด วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างไร ในปัจจุบัน
หน่วยงานองค์กรภาครัฐนั้น ถูกประเมินทั้งจากภายใน และองค์กรภายนอกจานวนมากอยู่แล้ว เช่น ตัวชี้วัด
องค์กร โดยส านักงาน ก.พ.ร. ตัวชี้ วัดบุคคลากร/บุคคล โดยสานักงาน ก.พ. หากจะมีการวัดด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรมควรดึงจากตัว ชี้วัดที่ต้องทาอยู่ แล้ ว มากกว่าการสร้างใหม่ โดยในตัว ชี้วัดเดิมที่ห น่ว ยงาน/องค์กร
ดาเนินงานมักจะมีเรื่องของธรรมาภิบาลสอดแทรกอยู่แล้ว เพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน อย่างไรก็ตาม ผลการ
ประเมินอาจไม่ตอบสภาพความเป็นจริง เนื่องจากตัวชี้วัดส่วนใหญ่เน้นที่ผลลัพธ์ ถ้าต้องการข้อมูลจริงอาจต้อง
เพิ่มการวัดและประเมินกระบวนการซึ่งจะทาได้ยากและเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

100 ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

2. วิธีการจัดอันดับภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ด้วยวิธีการวัดและประเมินในปัจจุบันอาจจะยังไม่สามารถทาได้ เพราะในปัจจุบันเน้นการจัดทาเอกสาร
เพื่อตอบตัวชี้วัด ซึ่งต้องการคะแนนในระดับสูง แต่ยังไม่ค่อยมีกระบวนการในการสนับสนุนให้มีผลการทางานใน
ระดับสูง แต่เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ก็กลัวว่าภาพลักษณ์ของหน่วยงานจะไม่ดี จึงมักประเมินตัวเองให้ดูดีไว้ก่อน
ดังนั้น ข้อมูลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงอาจจะยังไม่สามารถสะท้อนสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน นอกจากนั้น
ภาพลักษณ์ของแต่ละหน่วยงานอาจไม่สามารถนามาจัดอันดับเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากภาพลักษณ์น่าจะ
สอดคล้องกับภารกิจ ซึ่ งภารกิจของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน หากจะมีการประเมินและจัดอันดับ
ภาพลั ก ษณ์ด้านคุณธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บาล อาจใช้วิ ธีการจั ดกลุ่ ม (cluster) องค์กรที่มี ภ ารกิ จ
คล้ายกันหรือใกล้เคียงกัน ก็ให้มีการกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เหมือนกันหรือใกล้เคี ยงกันก็ได้
ซึ่งทีมวิจัยได้มีการไปค้นคว้าเพิ่มเติ ม พบว่าในปัจจุบัน สานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการจัดแบ่งหน่วยงานต่าง ๆ ตาม
กลุ่มภารกิจไว้แล้ว เช่น กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ/การส่งเสริมการผลิต ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น กลุ่มภารกิจด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มภารกิจด้านการต่างประเทศ
ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง/สันติสุข
ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นต้น กลุ่มภารกิจด้านพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจด้านการติดต่อสื่อสาร/คมนาคม ได้แก่ กระทรวงไอซีที และกระทรวงคมนาคม เป็นต้น (ข้อมูลจาก
การค้นคว้าระบบการประเมินของ ก.พ.ร.) ดังนั้น การจัดทาระบบการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล หรือการประเมิน ใด ๆ ที่มีความคล้ายคลึ งกันนี้ในอนาคต ควรคานึงถึงบริบทการทางานหรือ
ภารกิจที่แตกต่างกันขององค์กรอย่างน้อย 4-5 กลุ่มภารกิจนี้ด้วย เพราะภารกิจต่างกัน ย่อมต้องการบรรลุผลที่
แตกต่างกัน จึงควรให้ความสาคัญกับประเด็นความแตกต่างของบริบทองค์กรตามกลุ่มภารกิจนี้ด้วย
3. การให้คะแนนการประเมิน
เนื่องจากผลคะแนนส่งผลต่อภาพลักษณ์ ทาให้แต่ละหน่วยงาน/องค์กร พยายามทาคะแนนให้สูงโดย
เน้นการจัดการด้านเอกสารตัวเลข มากกว่าการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แท้จริง ดังนั้น ประเด็นนี้
จึงเป็นประเด็นที่สาคัญอีกเช่นกันว่า จะทาอย่างไรให้มีความสมดุลระหว่างการประเมินจากเอกสาร และการ
ประเมินด้วยวิธีการและรูปแบบอื่น ๆ หรือการให้น้าหนักของคะแนนจากข้อมูลหลาย ๆ แหล่งมีความสาคัญมาก
ไม่ใช่ให้คะแนนจากข้อมูลเอกสารเท่านั้น
4. หน่วยงานที่ทาการประเมิน
สาหรับ ด้านคุณธรรม จริย ธรรม และธรรมาภิบาลนั้น ในระดับกระทรวงเดิมมีกลุ่มจริยธรรมของ
สานักงาน ก.พ. และในปัจจุบันมี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของสานักงาน ก.พ.ร. แต่ในการปฏิบัติงาน
จริงเป็นการจัดตั้งเชิงโครงสร้าง ทาหน้าที่ในการเก็บสถิติข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียน แต่ไม่มีอานาจในการ
บริหารจัดการ ในบางกระทรวงที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น พบว่า มีการจัดทาระบบตรวจสอบ
จานวนมากเพื่อป้องกันปัญหา นอกจากนั้นหน่วยงานรัฐยังถูกวัดและประเมินจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เช่น
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อีกด้วย (โปรดดูตารางสรุประบบการประเมินองค์กรภาครัฐที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ในภาคผนวกประกอบด้วย) อย่างไรก็ตาม มีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจต่อหน่วยงานประเมินว่า เป็นการดาเนินงานเชิง

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย 101

อานาจมากกว่าเชิงส่งเสริม ผลการประเมินจึงไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงกับบุคคล โดยเฉพาะใน
หน่วยงานรัฐที่ เข้าง่าย ออกยาก ดังนั้น จึงควรทาการประเมินควบคู่กับการปรับกระบวนทัศน์ จะทาให้การวัด
และการประเมินก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้จริง
อย่างไรก็ตามพบว่า องค์กรภาครัฐต่าง ๆ ส่วนใหญ่ก็มีความพยายามในการปรับปรุงระบบการวัดและ
ประเมินให้มีคุณภาพในแทบทุกหน่วยงาน รวมถึงที่ผ่านมา สานักงาน ก.พ.ร. ได้สนับสนุนให้มีการจัดวางระบบที่
เรียกว่า “ก.พ.ร.น้อย” ในทุกหน่วยงาน มีตาแหน่งที่เรียกว่า “ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร” ดูแล
รับผิดชอบในการจัดทาตัวชี้วัดตามระบบของ ก.พ.ร. นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ.ร. ยังผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ขึ้นในหน่วยงานระดับกระทรวง ปัจจุ บันมีทั้งหมดประมาณ 35 แห่งทั่ว
ประเทศ นอกจากนั้น ในหน่วยงาน/องค์กรยังมีการประเมินต่างๆ ทั้งการประเมินภายใน และการประเมินจาก
หน่ ว ยงานภายนอก เช่ น ส านั ก งาน ป.ป.ช. ได้จั ดท าโครงการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล คือ Integrity and Transparency
Assessment – ITA ที่มีความครอบคลุมในหลายมิติ เป็นเครื่องมือกลางให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งนาไปใช้ ซึ่ง
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดของระบบการประเมินต่าง ๆ พบว่า มีความเหลื่อมซ้อนกันมากพอสมควร ดังนั้น หาก
จาเป็นจะต้องมีการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อไปนั้น จึงมีผู้บริหารบางส่วนไม่เห็นด้วย เนื่องจาก มองว่า
เป็น การเพิ่มภาระงาน และไม่สามารถสะท้อนภาพความเป็นจริงได้ และส าหรับในส่ วนที่เห็ นด้วยและเห็ น
ความสาคัญ แต่กลุ่มนี้กไ็ ด้ให้ความเห็นว่าการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้น ต้องมีกระบวนการที่ได้รับการ
ยอมรับ ทุกคนมีส่วนร่วม สะท้อนความเป็นจริง และบูรณาการเข้ากับระบบได้ ไม่ทับซ้อนกัน
สาหรับในลาดับต่อไป จะเป็นการสรุป การอภิปรายผลการศึกษา และการให้ข้อเสนอในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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5

สรุป อภิปรายผลการศึกษา
และข้อเสนอต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุ ปนัยสำคัญของกำรจัดทำโครงกำรหรือกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้
เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการทางาน
ในระยะยาวของศูนย์คุณธรรม หรือเพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทในการทางานให้กับศูนย์คุณธรรม ในระยะยาว
โดยเฉพาะการเป็นองค์กรสนับสนุนหรือองค์กรภาคี ที่มีศักยภาพในการช่วยสะท้อนข้อมูลต่าง ๆ ด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้กับองค์กรภาครัฐได้อย่างเป็นกลาง เป็นระบบ ตรงไปตรงมา เนื่องจากเป็นองค์กรมหาชน ที่ไม่ได้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับระบบการประเมินผลที่มีอยู่ขององค์กรภาครัฐโดยตรง แต่สามารถแสดงบทบาทในการเป็น
กัลยาณมิตรเชิงวิพากษ์ (crtical friend) ให้กับระบบการทางานในภาพรวมของประเทศไทยได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มี
การประเมินแล้วว่า การทางานในเชิงการเสริมพลังซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ในระบบของ
ประเทศไทย น่าจะสามารถช่วยทาให้ประเทศไทยบรรลุผ ลสาเร็จในเชิงการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
สมาชิกทุกคนในประเทศไทยได้มากกว่า หรือดีกว่า หรือสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการขององค์กรต่าง ๆ
หรือระบบการทางานที่ต้องการร่วมกันมากกว่า โดยเฉพาะ การมีบทบาทในเชิงการสะท้อนข้อมูลและความ
คิดเห็นต่าง ๆ จากองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยบังคับบัญชาหลักโดยตรงขององค์กรภาครัฐ จะทาให้ได้มุมมองเพิ่มเติมที่
เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเติมเต็มช่องว่างและเพื่อช่วยกันลดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบการ
ทางานของประเทศไทยในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการทางานเขิงสนับสนุนให้องค์ก รภาครัฐสามารถ
เพิ่มศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่มีหลายมิติ หลายประเด็น ได้เพิ่มมากขึ้นในครั้งนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่จาเป็น
และเป็นคุณูปการที่สาคัญสูงยิ่งต่อสังคมไทยโดยรวม จึงเป็นที่มาของการจัดทาโครงการศึกษาในครั้งนี้ขึ้น
นอกจากนี้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทย โดยเฉพาะที่มีความเชื่อมโยงกับ
บทบาทหรือภารกิจในการทางานเชิงการพัฒนาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนนั้น พบว่า ถือเป็นประเด็นสาคัญ
ร่วมกันของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด โดยปราศจากพรมแดน ทาให้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลนั้นไม่มีขอบเขตหรือเขตแดนเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันมี
องค์กรที่ชื่อว่า “สถาบันจริยธรรมโลก” (Institute for Global Ethics: IGE) ได้เข้ามามีบทบาทด้านนี้โดยตรง
และคาดว่าในอนาคต ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลกที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในทุก ด้าน โดยเฉพาะการค้า
การลงทุน การศึกษา และการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนา ก็จะได้รับการประเมินจากสถาบันแห่งนี้ หรือ
ชุมชนนานาชาติในเรื่องนี้ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างแน่นอน ดังนั้น การที่ศูนย์คุณธรรมหยิบยกเรื่องนี้
ขึ้นมาพิจารณา จึงถือว่าเป็นการวางระบบการทางานให้สอดคล้องหรือทันกับยุคสมัย หรือ ทันกับบริบทโลกที่
เปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในอีกแง่หนึ่งด้วย
นอกจากนี้ จากการท างานหรื อ การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ท าให้ ม องเห็ น ว่ า ประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคาว่า “คุณธรรม จริยธรรม” นั้นมีหลายมิติ ถึงแม้ว่า ในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ จะ

104 ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

ให้ความสาคัญกับประเด็นความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อตรง (Integrity) และการมีธรรมาภิบาลใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการมีส่วนร่วม (Participation) การยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) การตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการ (Responsiveness) การมีความเห็นพ้องต้องกัน (Consensus Oriented) การให้
ความสาคัญกับความเสมอภาคและการผนวกรวมทุกคน (Equity and Social Inclusiveness) การมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และความรับผิดชอบหรือความสามารถในการ
ตรวจสอบได้ (Accountability) แล้วก็ตาม ซึ่งจริง ๆ แล้ว ประเด็น เหล่านี้ก็ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมทั้งสิ้น แต่ก็อาจจะยังไม่ใช่การสะท้อนภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง นอกจากนี้ ยัง
พบด้วยว่า ในปัจจุบัน ได้มีการจัดทาระบบการกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินในประเด็น ธรรมาภิบาล ที่
กล่าวมาข้างต้นนี้อยู่หลายหน่วยงานด้วยกัน ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งในระดับโลก
และระดับภูมิภาคเรีย กว่า “ธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐ หรือภาคสาธารณะ” ดาเนินการโดยองค์กร
สหประชาชาติที่เรียกว่า “United Nations Public Administration Network - UNPAN” ซึ่งจริง ๆ แล้ว
พบว่า องค์กรภาครัฐของไทยก็อยู่ภายใต้ระบบการกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยเช่นเดียวกัน แต่สาหรับระบบการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมที่มีความ
เชื่อมโยงกันในหลาย ๆ ระดับเหมื อนกับระบบการประเมินด้านธรรมาภิบาล ที่ทาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ มี
ความเชื่อมโยงกันดังกล่าวมานี้นั้น พบว่า ยังไม่มี หรือ มีอยู่แต่เฉพาะในระดับโลกในรูปของ “สถาบันจริยธรรม
โลก” ดังกล่าวแล้วข้างต้น แต่พบว่า ยังไม่มีในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
ดังนั้น การที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ริเริ่มจัดทาการศึกษาในครั้งนี้ขึ้น จึงมีนัยสาคัญอย่าง
ยิ่งต่อการจัดวางระบบการทางานด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีความเชื่อมโยง และน่าจะสามารถกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของการริเริ่มพัฒนาระบบการทางานร่วมกันระหว่างองค์กรภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการยกระดับการ
ทางานขององค์กรภาครัฐหรือภาคสาธารณะในมิติอื่น ๆ ตามมาได้ด้วย อาทิเช่น การวิจัยและการอบรมส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐเอง และองค์กรในภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงองค์กรในภาค
ประชาสังคม และภาคประชาชน/ชุมชนก็น่าจะสามารถทางานร่วมกันได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

สรุ ปเนื้อหำสำระของโครงกำรและข้อค้นพบสำคัญ
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ขององค์กรภาครัฐไทย
ซึ่งครอบคลุ มทั้ งมุ มมอง/สายตาของชาวไทย และชาวโลก และเพื่อ ทบทวนองค์ ความรู้เกี่ ยวกับคุ ณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล องค์ความรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กรภาคสาธารณะ และองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ดัชนี ตัวชี้วัดและการพัฒนาดัชนี ตัวชี้วัด และเพื่อนาข้อมูลสถานการณ์ภาพลักษณ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น ไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอกรอบแนวคิดและกรอบแนวทางใน
การทางานเพื่อพัฒนาดัชนีด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมถึงการให้
ข้อเสนออื่น ๆ ที่สาคัญและมีความเกี่ยวข้องในการส่ งเสริมศักยภาพการทางานขององค์กรภาครัฐไทยให้ มี
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่อง ทาให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ได้รับ
การยอมรับในชุมชนนานาชาติ และจะทาให้เกิดความร่วมมือและการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้อย่างทัดเทียม
ตามมาตรฐานที่ชุมชนนานาชาติยอมรับร่วมกันได้ และในท้ายที่สุด จะส่งผลเชื่อมโยงต่อเนื่องทาให้การพัฒนา
ของประเทศไทยได้รับการยกระดับให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ต่อไปเช่นกัน

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย 105

สาหรับการประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ขององค์กรภาครัฐไทยทั้งจากสายตาชาวไทยและชุมชน
นานาชาตินั้น ใช้วิธีการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในกรณี
ของต่างประเทศนั้ น พบว่า วรรณกรรม เอกสาร หรือฐานข้อมูลต่าง ๆ ส่ วนใหญ่ที่มีอยู่ในระบบของชุมชน
นานาชาตินั้น มักเป็นการประเมินภาพลักษณ์ในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ อย่างมีการ
เทียบเคียงซึ่งกันและกัน (benchmark) จานวนมากหลายองค์กร หลายด้าน หลายมิติ ซึ่งทาให้เห็นว่า ประเทศ
ไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก จาเป็นจะต้องได้รับการประเมินเชิงเทียบเคียงในมิติต่าง ๆ โดยระบบ
การประเมินข้างต้นของชุมชนนานาชาติ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งด้านการลงทุนทาธุรกิจ การบริหาร
จั ด การภาครั ฐ ประสิ ท ธิ ภ าพของรั ฐ บาล ธรรมาภิ บ าล การรั บ รู้ ด้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น /ความโปร่ ง ใส
การศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนามนุษย์ ความสุขและคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และข้อ
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น (โปรดดู ตารางสรุปภาพรวม ตารางที่ 2 ระบบการประเมินของชุมชนนานาชาติ ใน
ภาคผนวกประกอบด้วย) ซึ่งทาให้นักวิจัยได้รับความรู้ไปในขณะเดียวกันด้วยว่า การประเมินภาพลักษณ์ในด้าน
ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มีความเกี่ยวข้องกับบทบาทของกระทรวงหรือหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ของไทย
อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทางานเชิงระบบ เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ภาครัฐหรือกระทรวง/กรม/กองต่าง ๆ ได้นาผลการประเมินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทการทางานขององค์กร/
หน่วยงานของตนโดยตรงมาใช้เป็นแรงกระตุ้นหรือแรงสนับสนุนในการปรับปรุงการทางานขององค์กรและ
สังคมไทยโดยรวมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังนั้น ทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศูนย์คุณธรรม ก็น่าจะมีบทบาทในการ
ผลักดันให้องค์กรภาครัฐให้ความสาคัญกับระบบการประเมินในมิติต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ของชุมชนนานาชาติให้
มากยิ่งขึ้น เพราะล้วนแต่เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ในบริบทโลกทั้งสิ้น
แต่สาหรับการประเมินภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยตรงในระดับระหว่างประเทศหรือในชุมชน
นานาชาตินั้น พบว่า ยังไม่มีองค์กรที่ทางานด้านนี้โดยตรง ยกเว้น กรณีของสถาบันจริยธรรมโลก (Institute for
Global Ethics: IGE) ซึ่งมีสานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเมดิสัน สหรัฐอเมริกา แต่เมื่อพิจารณาดูบทบาทของสถาบันนี้
แล้ว พบว่า ส่วนใหญ่ยังเป็นการทางานในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา แถบอเมริกากลาง และยุโรปบาง
ประเทศเท่านั้น ยังไม่มีในภูมิภาคอื่น ๆ และภารกิจส่วนใหญ่ของสถาบันนี้ เน้นด้านการอบรม การให้คาปรึกษา
หารือ การสนับสนุนในเชิงวิชาการ เช่น การออกแบบเครื่องมือในการประเมินคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร
ประเภทต่าง ๆ เช่น โรงเรียน/สถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น แต่ยังไม่ได้ทาการ
ประเมิน เชิงเทีย บเคียงระหว่างประเทศต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ แต่คาดว่าต่อไป สถาบัน ฯ นี้ น่าจะมีการ
ดาเนินการในเรื่องนี้หรือขยายบทบาทของสถาบันในด้านนี้แน่นอน
สาหรับในบริบทของประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในช่วงแรก ที่
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมนั้น พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ในด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ขององค์กรภาครัฐไทยและองค์กรภาคีอื่น ๆ ที่มีส่วนรู้ เห็นหรือรับประโยชน์จากการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกัน
อาทิเช่น องค์กรต่าง ๆ ในภาคธุรกิจเอกชน แต่หลังจากการทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในลาดับ
ต่อมา พร้อมกับการเข้าไปเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์องค์กรภาครั ฐต่าง ๆ ตามรายชื่อที่ระบุใน
บทที่ 2 และในภาคผนวก ทาให้ทราบว่า องค์กรภาครัฐไทยได้รับการประเมินจากระบบและกลไกต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานด้วยกัน อาทิเช่น ก.พ.ร., ก.พ., ป.ป.ช. และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และไม่ได้เป็น
การประเมิน เฉพาะด้ านความโปร่ งใส ความสามารถในการตรวจสอบได้/ความรับผิ ดชอบ และการทุจริ ต
คอร์รัปชั่นเท่านั้น แต่ยังมีการประเมินในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการบริการ การพัฒนาองค์กร
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และ คุณธรรม/ความซื่อตรง ด้วย ซึ่งอันที่จริง ถึงแม้จะมีปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบการประเมินที่เป็นอยู่
ณ ปัจจุบัน ดังที่นาเสนอในบทที่ 4 ก็ตาม แต่ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สาคัญ ที่จะ
นามาใช้ในการให้ข้อเสนอต่าง ๆ ในการปรับปรุงระบบการประเมินต่อไปอย่างมีความเชื่อมโยงกันด้วย
นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า หน่วยงานราชการต่าง ๆ มีกรอบมาตรฐานจริยธรรมในการทางาน ที่กาหนด
ไว้แล้วอย่างชัดเจนโดยสานักงาน ก.พ. อีกด้วย ดังนั้น จากข้อมูลต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาทั้งหมด ทาให้นามาสู่การ
ตั้งคาถามว่า การจัดทาระบบการประเมินคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรภาครัฐที่ศูนย์คุณธรรม กาลังดาเนินการ
ภายใต้โครงการนี้ และที่อาจจะจาเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในอนาคตด้วยนั้น ควรเป็นอย่างไร ควร
ประกอบด้วยดัชนีหรือตัวชี้วัดอะไรบ้าง รวมทั้งประเด็นคาถามปลีกย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โจทย์สาคัญ
ที่ว่า “จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับระบบกำรประเมินที่มีอยู่แล้ว และจะต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ำย” ตามที่ได้รับข้อมูลมาจากการเข้าไปศึกษาองค์กรภาครัฐต่าง ๆ
ดัง นั้ น การทบทวนวรรณกรรมและองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ดทฤษฎี แ ละกระบวนการต่ า งๆที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐไทยในครั้งนี้
จึงให้ความสาคัญกับการทบทวนวรรณกรรมหรือองค์ความรู้ที่สาคัญ 3 กลุ่มหรือ 3 ชุดความรู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการทางานของโครงการนี้ ตามที่นาเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียดในบทที่ 3 ซึ่ง
ประกอบด้วย
1. องค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
2. องค์ความรู้ด้านภาพลักษณ์/การสร้างภาพลักษณ์
3. องค์ความรู้ด้านดัชนี ตัวชี้วัด และการพัฒนาดัชนี ตัวชี้วัด
สาหรับการเลือกทบทวนวรรณกรรม องค์ความรู้ทั้ง 3 ด้านนี้ เนื่องจากเป็นวรรณกรรมหรือองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางระบบการทางาน หรือ การกาหนดตาแหน่งแห่งที่ หรือบทบาทของศูนย์
คุณธรรม ที่จะมีความเชื่อมโยงกับองค์กรภาครัฐ และระบบการทางานโดยรวมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องมีความชัดเจนในคาหลัก หรือแนวคิดหลักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ส่วน ไม่ว่าจะเป็น
คาหลักหรือแนวคิดหลักด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล คาหลักหรือแนวคิดหลักด้านภาพลักษณ์/การ
สร้างภาพลักษณ์ และคาหลักหรือแนวคิดหลักด้านดัชนี ตัวชี้วัดและการพัฒนาดัชนี/ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ จากการทบทวนองค์ความรู้ทั้ง 3 ด้าน ทาให้สามารถสรุปประเด็นสาคัญ ๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นการ
กลั่นกรองจากผลการศึกษาวิจัยในประเทศต่าง ๆ ที่พบว่า ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มีความสาคัญต่อการ
นาไปสู่การพัฒนา หรือ การเปลี่ยนแปลงขององค์กรในด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น คณะผู้ศึกษาวิจัย จึงทา
การสรุป สังเคราะห์และดึงประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้นออกมา และนาเข้าสู่ข้อเสนอเชิงกรอบแนวคิด (ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 5) เพื่อที่ศูนย์คุณธรรมและองค์กรภาคีอื่น ๆ จะสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาดัชนีได้โดยตรง เพราะ
ได้ผนวกข้อเสนอเชิงดัชนีหรือตัวชี้วัดที่คัดสรรออกมาแล้วไว้อย่างชัดเจนด้วย (direct use) หรือ อาจจะเป็นการ
นาไปใช้ในระดับการประยุกต์ (application) ก็ได้ เพราะเป็นกรอบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมีหลักการ และ
กระบวนการที่ชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในกรณีขององค์ความรู้แต่ละด้านนั้นมีประเด็นที่สาคัญ ๆ ดังต่อไปนี้คือ
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1. องค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล มีประเด็นที่สาคัญๆ ในลาดับต้น ๆ (first
priority) และคาดว่าจะมีผลกระทบสูงต่อการปรับปรุงคุณภาพการทางาน และ/หรือ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางการทางานขององค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลมากขึ้น ดังนี้คือ
 ประเด็นการตัดสินใจหรือกระบวนการตัดสินใจของผู้นาองค์กร (decision-making) ซึ่งคาว่า
ผู้นาองค์กร ณ ที่นี้หมายถึง ผู้บริหารที่เป็นข้าราชการ/พนักงานราชการทุกระดับว่าอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง
หรืออยู่บนฐานของคุณธรรม จริยธรรมหรือไม่ : ซึ่งประเด็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม หรือ
หลักการที่ถูกต้องนี้ พบว่า ได้รับการให้ความสาคัญทั้งในประเทศแคนาดา (MacQuarrie, 2005) ประเทศ
มาเลเซีย (Bernama Online, 2010) และสถาบันจริยธรรมโลก (IGE) ดังนั้น ประเด็นการตัดสินใจของผู้นา
องค์กรว่าอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมหรือไม่ จึงมีความสาคัญในลาดับต้น เพราะเป็นจุดสาคัญที่สุด
(critical point) ที่จะทาให้ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาปรากฏโฉมออกมาในลักษณะไหน เกิดผลอย่างไร ดังนั้น จึง
ควรนาประเด็นนี้เข้าสู่ข้อเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาดัชนีหรือตัวชี้วัดในครั้งนี้
 ประเด็นผู้นา/การนาองค์กร(leadership) หรือ คุณภาพการนาของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ของ
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ บริห ารสูงสุด พบว่า ประเด็นนี้ได้รับการให้ ความสาคัญทั้งในประเทศแคนาดา
มาเลเซีย และในชุมชนนานาชาติหลายประเทศ (McDougle, 2004) และพบด้วยว่า ปัจจัยหรือประเด็นนี้มี
ความสาคัญมากต่อคุณภาพการทางานของหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงยุติธรรม ที่มีผลงาน
ด้านต่าง ๆ โดดเด่น สาหรับกรณีของกระทรวงยุติธรรม ยังพบด้วยว่า การนาองค์กรที่ชัดเจนในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ส่งผลทาให้เกิดการขับเคลื่อนด้วยพลังของบุคลากรในองค์กรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
คอร์รัปชั่นได้อย่างเกิดผลเป็นที่น่าพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
 ประเด็นวัฒนธรรมขององค์กร/การเสริมพลังของคุณค่า/ค่านิยมและวัฒนธรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งการสร้างหรือการปลูกฝังวัฒนธรรม คุณค่า ค่านิยม ขององค์กรในด้านคุณธรรม จริยธรรมนี้ พบว่า
ได้รับการให้ความสาคัญเป็นอย่างมากในกรณีของประเทศแคนาดา ที่มีงานวิจัยรองรับอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
(MacQuarrie, 2005)
 ประเด็นที่พบจากแนวคิด ทฤษฎีจริยศาสตร์ 2 สาย ที่มีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงว่า กลุ่ม
แรก ดูที่การกระทาตามหน้าที่ การพูดความจริง การทาความดีโดยไม่ต้องคานึงถึงว่าผลจะเป็นอย่างไร หรือ
มองว่าการทาตามหน้าที่อย่างถูกต้อง ก็คือ การทาความดี หรือ เป็นการกระทาที่มีคุณธรรม จริยธรรมแล้ว
ขณะทีก่ ลุ่มที่สอง มองว่า ให้ดูที่ผลของการกระทาว่าเป็นประโยชน์หรือไม่ ต่อใคร และถ้าเป็นประโยชน์ แต่อาจ
ขัดกับหลักคุณธรรม จริยธรรมขั้นพื้นฐานบางประการ เช่น การพูดความจริง อาจทาให้เป็นภัยต่อตนเอง หรือ
คนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ก็ให้หลีกเลี่ยง เพราะมองว่าไม่เป็นประโยชน์ เป็นต้น ดัง นั้น ประเด็นสาคัญคือ กรอบ
แนวคิดและกรอบแนวทางในการจัดทาดัชนีภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการศึกษาครั้งนี้ และการ
ทางานร่วมกันต่อไปในอนาคต ต้องการจะใช้มุมมองแบบไหน หรือว่าต้องการใช้ทั้งสองมุมมองประกอบกัน
เพราะถ้าใช้มุมมองแบบแรก ก็หมายถึงว่า จะให้ความสาคัญกับประเด็นปัจจัยนาเข้า (Inputs) ซึ่งก็หมายถึง การ
ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาตั้งแต่ต้น หรือ อาจเน้นไปที่การขัดเกลาบุคลากร
ให้เน้นหนักเรื่องการทาตามหน้าที่อย่างถูกต้อง ซึ่งคาว่า “การทางานตามหน้าที่อย่างถูกต้อง” นี้ สามารถนาไปสู่
การพัฒนาเป็นดัชนีได้ แต่ถ้าต้องการเน้นในเรื่องประโยชน์นิยม หรือมุมมองที่ 2 ก็หมายถึงว่า จะให้ความสาคัญ
กับผลของการกระทา หรือดูไปที่ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าเป็นผลดีหรือไม่ ต่อใคร ซึ่งเท่าที่พิจารณาดู
พบว่า มุมมองของกลุ่มแนวคิดทฤษฎีจริยศาสตร์แบบที่ 2 นี้ อาจจะทาให้เกิดปัญหาในการนาไปปฏิบัติได้ ถ้าไม่
มีความชัดเจน แต่อันที่จริงก็สามารถนาไปใช้ได้ เช่น กรณีผลของการกระทาที่เกิดขึ้นของกระทรวงยุติธรรม และ

108 ผลการศึกษาและประเมินสถานการณ์ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย:
มุมมองของไทยและชุมชนนานาชาติ

กระทรวงพาณิชย์ เพราะฉะนั้น ถ้าใช้แนวคิดของกลุ่มที่ 2 ก็จะใช้ดัชนีที่สะท้อนผลของการกระทา หรืออาจจะ
ใช้ทั้งสองมุมมอง คือ พิจารณาทั้งปัจจัยนาเข้า คือ ดูไปที่บุคลากรว่ามีคุณภาพ หรือว่าให้ความสาคัญกับเรื่อง
คุณธรรม จริย ธรรมมากน้อยแค่ไหน กับ การพิจารณาที่ผลลัพธ์ คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาตามหน้าที่
ควบคู่ไปด้ว ยก็ได้ แต่ก็จ ะทาให้ มีดัชนี ห รื อตัว ชี้วัดมากเกินไป ซึ่งต้องระมั ดระวัง เพราะจะทาให้ เป็นภาระ
มากกว่าเป็นประโยชน์
แต่สาหรับการทบทวนเรื่อง ธรรมาภิบาล พบว่า มีองค์กรต่าง ๆ ดาเนินการอยู่แล้ว หรือมีอยู่ในระบบ
การประเมินแบบอื่น ๆ แล้ว โดยเฉพาะระบบขององค์การสหประชาชาติด้านเครือข่ายการบริหารรัฐกิจหรือการ
บริหารจัดการภาคสาธารณะ (UNPAN) จึงพิจารณาว่าไม่สมควรนาเข้ามาผนวกในกรอบแนวคิดครั้งนี้ เนื่องจาก
จะทาให้เกิดความซ้าซ้อน ซึ่งจะทาให้เกิดความเบื่อหน่าย ความยุ่งยาก และไม่เป็นผลดีต่อการประเมิน ซึ่งจะ
ส่งผลทาให้ไม่สามารถเข้าถึงสภาพความเป็นจริงที่ต้องการศึกษาหรือสะท้อนได้อย่างชัดเจน เป็ นระบบ เพราะ
ปัจจุบันก็มีการทับซ้อนกันสูงอยู่แล้ว ดังนั้น จึงเสนอว่าควรตัดเรื่อง “ธรรมาภิบาล” ออกไป
2. องค์ความรู้ด้านภาพลักษณ์/การสร้างภาพลักษณ์ พบว่ามีประเด็นที่สาคัญที่ควรนามาสู่การ
สร้างโจทย์ในการส่งเสริมการพัฒนาหรือการทางานขององค์กรภาครัฐ ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องร่วมกันใน
โอกาสต่อไป เพราะแนวคิดภาพลักษณ์และการสร้างภาพลักษณ์เป็นแนวคิด/องค์ความรู้ที่สาคัญมากในสังคมยุค
โลกาภิ วั ต น์ เนื่ อ งจากองค์ ก รต่ า ง ๆ ในชุ ม ชนนานาชาติ จ านวนมากใช้ แ นวคิ ด นี้ เ ป็ น ฐานในการประเมิ น
ภาพลักษณ์ของประเทศต่าง ๆ ถ้าประเทศไทยไม่มีความรู้เรื่องนี้ และ/หรือ ไม่ได้จัดทาภาพลักษณ์ประเทศและ
ภาพลักษณ์องค์กรที่อยู่ในภาคสาธารณะ ก็จะทาให้เสียเปรียบประเทศอื่น ๆ ยกตัวอย่างกรณีประเทศเกาหลี
เป็นต้น แต่สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ ก็สามารถบูรณาการประเด็นสาคัญ ๆ ที่พบจากแนวคิดภาพลักษณ์และ
การสร้างภาพลักษณ์เข้ามาในกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และระบบการประเมินอื่น ๆ ได้ด้วย
ดังต่อไปนี้คือ
 ประเด็นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ซึ่งมีความสาคัญมาก จะทาให้
องค์กรภาครัฐทราบว่า การทางานของตนเป็นอย่างไรในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ในระบบการ
ประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ก็สามารถที่จะผนวกประเด็นนี้เข้ามาด้วย หรือเปิดให้ผู้มีส่วนได้สวนเสีย ทา
การสะท้อนภาพคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรภาครัฐ เสริมจากการประเมินความพึงพอใจโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีหลายประเภทด้วยกัน ครอบคลุมทั้งผู้ รับบริการประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐอื่น ๆ ที่
กากับดูแล เช่น สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน ป.ป.ช. ฯลฯ คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน
องค์กรธุรกิจ/ภาคธุรกิจ ภาคชุมชน/ประชาสังคม ฯลฯ เป็นต้น
 ประเด็นการทางานในระยะยาวหรือการมีภาพความปรารถนาสูงสุดขององค์กรที่ ต้องการเห็น
ร่วมกัน มีการนามาสู่การทางานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จะทาให้องค์กรมีวิสัยทัศน์ ที่อยู่บนฐานของ
ความปรารถนาของสมาชิกในองค์กร และมีการสื่อสารซึ่งกันและกันอยู่เสมอ นาไปสู่การวางแผนการทางาน
ร่วมกัน เพื่อทาให้องค์กรมีการทางานในระยะยาวได้ ถึงแม้สถานการณ์หรือระบบทางการเมืองของประเทศไทย
จะไม่มั่นคง หรือ มีการแปรผันสูงจนส่งผลกระทบต่อการทางานระยะยาว หรือกลายเป็นงานแบบเร่งด่วนเป็น
ส่วนใหญ่ เพื่อตอบโจทย์ของนักการเมืองที่เข้ามามีอานาจในระยะสั้น แต่ถ้าองค์กรภาครัฐมีวิสัยทัศน์หรือทิศทาง
ที่ชัดเจนของตนเอง ก็สามารถสื่อสารสิ่งเหล่านี้กับผู้นาประเทศ/รัฐบาลในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วย หรือสามารถมี
อิทธิพลต่อทิศทางการกาหนดนโยบายของประเทศ/รัฐบาลได้ด้วย เพราะองค์กรภาครัฐหรือข้าราชการส่วนใหญ่
มีป ระสบการณ์ ใ นการท างาน จึ ง ควรให้ ความส าคั ญ กั บ ทั้ ง เรื่ อ งการท างานในระยะยาว และการแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์กันระหว่างองค์กรภาครัฐกับนั กการเมืองที่เข้ามามีอานาจในระยะสั้น ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้
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พบว่า ความสามารถของข้าราชการระดับสูงในหน่วยงานต่าง ๆ ในการเจรจาสื่อสารกับนักการเมืองที่อาจมี
เป้าประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ที่ จาเป็นต้องสร้างความเป็นธรรมและ
มาตรฐานต่าง ๆ ให้ กับ สั งคม แต่ถ้าข้าราชการมีเป้าหมายเพื่อส่ ว นรวม และมีความหนักแน่นในคุณธรรม
จริยธรรม ก็สามารถดาเนินการชี้แจง หรือสื่อสารให้นักการเมืองเข้าใจและยอมรับมาตรฐานขององค์กรและของ
ประเทศได้เช่นกัน ดังเช่นกรณีของผู้นากระทรวงยุติธรรม เป็นต้น
 ประเด็ น ความแตกต่ า ง/จุ ด ต่ า ง/ความโดดเด่ น ขององค์ ก ร ซึ่ ง ถื อ เป็ น อี ก ประเด็ น หนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญมากที่องค์กรควรทราบว่าองค์กรของตนมีจุดเด่น/จุดต่างจากองค์กรอื่น ๆ อย่างไร และควรนาเสนอ
ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นดังกล่าวให้สาธารณะทราบ สาหรับในการศึกษาครั้งนี้ ก็ได้นาแนวคิดนี้เข้ามาผนวกใน
กรอบแนวคิดการพัฒนาดัชนีคุณธรรม จริยธรรมในครั้งนี้ด้วย เพราะจะทาให้เกิดการสร้างพลังจากตัวอย่างหรือ
ยอดแห่ ง ตั ว อย่ า งต่า ง ๆ ได้ จะได้ไ ม่ ผู กติ ด อยู่กั บ การประเมิ น เพีย งแค่เ อกสารหรือ ตั ว เลขเท่า นั้ น ซึ่ ง จาก
การศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ความแตกต่าง/จุดต่าง/ความโดดเด่นขององค์กรแต่ละองค์กร สามารถมีได้หลายมิติ
หลายประเภท หลายเนื้อหา และสามารถนามาสู่การสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม/จริยธรรมที่แตกต่าง โดด
เด่น ไม่จาเป็นต้องเหมือนกัน และในการประเมินควรเก็บรวมรวมตัวอย่าง ทั้งระดับองค์กรและระดับบุคคล
อย่างต่อเนื่อง และมีการนาเสนอหรือแบ่งปันบนเว็บ หรือฐานข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง สม่าเสมอ
 ประเด็นการสร้างศรัทธา/บารมีให้คนทาตาม ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสาคัญ องค์กร
ภาครัฐทุกองค์กรสามารถสร้างศรัทธาและบารมีให้เกิดขึ้น เพื่อให้คนทาตามได้ และในประเด็นการประเมินหรือ
การจัดทาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรม จริยธรรมก็เช่นกัน ก็สามารถนาประเด็นนี้เข้ามาผนวกในโจทย์ของการ
ส่งเสริมการทางานอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรมได้ด้วย หรือการที่จะทาให้การทางานที่มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถสัมฤทธิ์ผลได้นั้น จะต้องสร้างบารมีให้เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง เป็นต้น
3. องค์ค วามรู้ ด้ า นดั ชนี ตั ว ชี้วัด และการพั ฒนาดัชนี ตัวชี้ วัด พบว่า มีป ระเด็นที่ส าคัญ หลาย
ประเด็นที่ควรตระหนักและให้ความสาคัญ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังที่มีการสะท้อนออกมาจากผู้ให้ข้อมูล
จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ มี โ อกาสเข้ า ไปสนทนาหรื อ สั ม ภาษณ์ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส าหรั บ ประเด็ น ที่ มี
ความสาคัญโดดเด่นเกี่ยวกับดัชนี และการพัฒนาดัชนี หรือตัวชี้วัด พบว่า มีประมาณ 3-4 ประเด็นดังนี้คือ
 ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของข้อมูล และ/หรือ การมีฐานข้อมูลรองรับการใช้ดัชนีหรือ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวที่เลือกขึ้นมา จะใช้ข้อมูลอะไร จากที่ไหน จะทาการสารวจเอง หรือจะมีการใช้ข้อมูลทั้งแบบ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ จะต้องเตรียมการหรือตระหนักถึงความสาคัญของเรื่องนี้ให้รอบคอบ รอบด้านเพราะที่ผ่าน
มามีปัญหาเรื่องข้อมูล หรือคุณภาพของข้อมูลมาก ทาให้ไม่สามารถประเมินได้จริง หรือไม่ช่วยทาให้ทราบสภาพ
ความเป็นจริงที่สลับซับซ้อนขององค์กรและบุคลากรได้
 ความสามารถในการสะท้อนความเป็นจริงของดัชนี ตัวชี้วัดและข้อมูลที่ใช้ ที่มีความสอดคล้อง
กั บ บริ บ ทของแต่ ล ะองค์ ก ร หรื อ กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นต่ า ง ๆ ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ควรมีดัชนีหรือตัวชี้วัดด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงอย่างน้อย 1 ตัว
ที่มีความแตกต่างจากกลุ่มภารกิจด้านสังคม วัฒนธรรมและการศึกษา หรือแตกต่างจากกลุ่มภารกิจด้านความ
มั่นคง ปลอดภัย และกลุ่มภารกิจด้านการต่างประเทศ เป็นต้น
 ความสามารถในการทาให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ ไม่ใช่แ ค่การจัดทาข้อมูลเชิง
ตัวเลข โดยขาดการสื่อสารซึ่งกันและกันในองค์กร แต่ที่จริง ปัญหาทั้งหมดมาจากการที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่
ทราบว่าจะประเมินอะไร อย่างไร ประเมินไปทาไม หรือเพื่ออะไร หรืออาจทราบ แต่ไม่ได้มีการทางานเชิงระบบ
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ร่วมกัน หรืออาจมีการทางานร่วมกัน แต่ไม่สามารถสื่อสารให้องค์กรต่าง ๆ เข้าใจว่าการประเมินมีความสาคัญ
อย่างไร หรือจะนาไปใช้ประโยชน์เพื่ออะไร ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินบ่อยครั้ง ทาให้
ขาดความต่อเนื่อง และเกิดความเบื่อหน่าย นอกจากนี้ การประเมินที่ผ่านมาเน้นการประเมินเชิงเอกสารมาก
เกินไป ไม่ค่อยมีมิติอื่น ๆ หรือ วิธีการ/กลยุทธ์อื่น ๆ ที่จะนาไปสู่การปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทาให้
ขาดแรงจูงใจในการประเมิน นอกจากนี้ เท่าที่สังเกตหรือวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับมา พบว่า ที่ผ่านมายังเป็น
การประเมินด้วยความสัมพันธ์แบบแนวดิ่งเป็นส่วนใหญ่ ทาให้ไม่เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ประกอบกับการ
เจรจาต่อรองเรื่องตัว ชี้วัด/ดัช นีร ะหว่างหน่ว ยงานที่กากับดูแลในด้านนโยบายและมีอานาจในการบังคับใช้
กฎระเบียบต่าง ๆ กับ หน่วยงานปฏิบัติ นั้น พบว่า ยังไม่ค่อยมีหลักการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ ร่วมกันอย่างชัดเจน
ดังนั้น การจัดทาระบบการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จะต้องมีการเรียนรู้ข้ออ่อน บทเรียนจาก
การประเมินที่ผ่านมา และไม่ซ้ารอยบทเรียนหรือความผิดพลาดเดิม ๆ อีกเป็นอันขาด มิเช่นนั้น ก็เป็นการ
สิ้นเปลืองเวลา งบประมาณ หรือทรัพยากรต่าง ๆ เป็นอย่างมาก
หลั ง จากท าการประมวลประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ ส าคั ญ ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบที่ ไ ด้ จ ากการทบทวน
วรรณกรรม ผนวกกับข้อมูลที่ได้จากภาคสนามแล้ว จึงนามาสู่ขั้นตอนการผนวกประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ เข้ากับ
ข้อมูลสถานการณ์ภาพลักษณ์ที่ได้จากการศึกษา ทบทวนเอกสาร ซึ่งปรากฏว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
องค์กรภาครัฐในปัจจุบันนั้น ยังคงมีความสลับซับซ้อนมาก หรือมีช่องทางและวิธีการต่าง ๆ ถึงมากกว่า 13
ช่องทาง/วิธีการ ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการขาดมาตรการในการควบคุมพื้นที่/โซน
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริต แต่ที่ผ่านมา มักจะเป็นการดาเนินการแบบหว่านไปทั่ว ทาให้ขาดจุดเน้น
ในการควบคุม หรือไม่สามารถวัดผลได้มากนัก และมักเป็นการทางานเชิงเอกสาร ขาดการขับเคลื่อนในองค์กร
อย่างเป็นรูปธรรม ขาดการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับ
บทบาทของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกระดับยังมีน้อย ยกเว้น บางองค์กรดังเช่น กระทรวงยุติธรรม และกระทรวง
พาณิชย์ ที่ให้ความสาคัญกับบทบาทของคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นกิจกรรมและกระบวนการทางาน
ร่วมกัน ดังที่กล่าวแล้ว ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่า ภาวะผู้นา/คุณภาพการนาในองค์กร และ
บทบาทการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะบทบาทของคนรุ่นใหม่/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ที่มี
สานึกในภารกิจ และมีศักยภาพ มีความสาคัญมาก ซึ่งหมายถึงว่า เป็นปัจจัย/ตัวแปรที่ทาให้เกิดความแตกต่าง
ของคุณภาพการทางานขององค์กรภาครั ฐต่าง ๆ ที่ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษา ดังนั้น ในการแสวงหาช่องทางการ
ทางานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรภาครัฐ จึงควรให้ความสาคัญกับประเด็นนี้ในลาดับต้น ๆ ด้วย
รวมทั้งระบบการสื่อสารภายในองค์กร ที่ควรมีการผนวกประเด็นจริยธรรม คุณธรรมเข้าไปในระบบการสื่อสาร
ประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์กร และควรทาอย่างต่อเนื่อง มีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ด้วย จะทาให้ทราบว่าเกิด
การเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างไร ตรงจุดไหน และมีการสื่อสารกับภาคสาธารณะผ่านช่องทาง/วิธีการต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพราะจากการสนทนาพูดคุยกับหลาย ๆ หน่วยงาน ทาให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า หน่วยงาน/องค์กร
ที่มีร ะบบการสื่อสารภายในองค์กร และ กับ สาธารณชนภายนอกอย่างทั่ว ถึง สม่าเสมอ มีคุณภาพด้ว ยนั้น
สามารถทาให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่มีเป้าหมายร่วมกัน ทาให้คนในองค์กรเกิดการยึดโยงกัน
และยังเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ การแบ่งปันซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา ที่สามารถส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ ที่องค์กรยอมรับร่วมกันได้มากขึ้นตามไป
ด้วย

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย 111

หลังจากนั้น ในขั้นตอนต่อมา จึงนามาสู่การเลือกประเด็นที่จะนาไปสู่การพัฒนาเป็นดัชนีหรือตัว ชี้วัด
ที่มีความสาคัญต่อการสะท้อนภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง ณ ที่นี้ ยังเป็นเพียงแค่ข้อเสนอกรอบ
แนวคิดและกรอบแนวทางต่าง ๆ ที่จะต้องมีการทางานร่วมกันต่อไป หรือ จาเป็นต้องมีการพัฒนาเป็นดัชนีหรือ
ชุดดัชนี หรือ ตัวชี้วัด ที่สามารถใช้ชี้และวัดได้อย่างแท้จริงต่อไป โดยมีการคานึงถึงข้อมูล/ฐานข้อมูล/แหล่งที่มา
ของข้อมูลที่จะใช้ควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถกาหนดเกณฑ์ในการวัดทั้งเชิงเป้าหมาย เชิงปัจจัย
นาเข้า เชิงกระบวนการ เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ์ และเชิงผลกระทบต่อไปได้ด้วย ซึ่งประเด็นดัชนีหรือตัวชี้วัด ที่
น่าจะมีการนามาใช้ในการพิจารณา เพื่อพัฒนาเป็นชุดดัชนีต่อไป ณ ที่นี้ เป็นการเลือกตามเกณฑ์การมีอิทธิพล
ต่อการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือเป็นดัชนีที่มีผลกระทบสูงต่อการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า “Impact Factor”
ซึ่งมีดังนี้คือ
 ดัชนีการตัดสินใจบนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และหลักการที่ถูกต้องของผู้นาทุกระดับ
 ดัชนีคุณภาพการนาองค์กร/ผู้นา/ภาวะการนาของผู้บริหารระดับสูง และ/หรือ ผู้บริหารทุกระดับ
 ดัช นีการสร้ างวัฒ นธรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร รวมทั้งการเสริมพลั งและคุณค่า
ค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยให้คนรุ่นใหม่ในองค์กรมีบทบาท
หลัก และ/หรือ มีส่วนร่วมในการนาการขับเคลื่อนและในการกากับ ติดตาม ประเมินดัชนีหรือ
ตัวชี้วัดด้านนี้ ซึ่งสามารถมุ่งเน้นการประเมินไปที่ผลสาเร็จหรือประสิทธิผลของการสร้าง การ
ปลูกฝัง และการขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร เป็นต้น
 ดัชนีระบบการสื่อสารในองค์กรที่ผนวกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม: ดัชนีนี้มีความสาคัญมาก เพราะ
พบว่าหน่วยงานที่ให้ความสาคัญกับการสื่อสาร หรือการสร้างระบบการสื่อสารในเรื่องนี้อย่างเป็น
รูปธรรม ดังเช่น กระทรวงพาณิชย์ (ดาเนินการโดยปลัดและทีมงาน) และกระทรวงยุติธรรม ทาให้
เกิดการขับเคลื่อนในองค์กรอย่างมีพลัง
 ดัชนีการส่งเสริมการใช้มาตรการในการควบคุมพื้นที่/โซนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริต
ของแต่ละองค์กร ซึ่งสามารถใช้ผลลัพธ์ของความสามารถในการควบคุมปัญหา เช่น อัตราหรือ
จ านวนครั้ ง ของการเกิ ดปั ญ หาการทุจ ริ ต ที่เ พิ่ ม ขึ้ นหรื อ ลดลง เป็ น ผลสะท้อ นในการประเมิ น
ความสาเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมของแต่ละองค์กร ควบคู่กันไปด้วยก็ได้
ทั้ง นี้ ได้แ สดงข้ อเสนอเขิง กรอบแนวคิด ที่ส ามารถน าไปใช้เ ป็ นแนวทางหนึ่ งในการพัฒ นาดั ช นี
ภาพลักษณ์คุณธรรม จริยธรรมขององค์กรภาครัฐไทยต่อไปในอนาคต (Proposed Conceptual Framework
for the Future’s Development of Morality and Ethical Index) ในรูปของแผนภาพที่ 5 ดังต่อไปนี้คือ
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แผนภาพที่ 7 ข้อเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรมขององค์กรภาครัฐไทย
องค์ความรู้ 3 ชุด/กลุม่

กลุ่มที่ 1:
องค์ความรู้ด้านคุณธรรม/
จริยธรรม ธรรมาภิบาล

กลุ่มที่ 2:
องค์ความรู้ด้านภาพลักษณ์/
การสร้างภาพลักษณ์

กลุ่มที่ 3:
องค์ความรู้ด้านดัชนี/ตัวชี้วัด
และการพัฒนาดัชนี/ตัวชี้วัด

ประเด็นการตัดสินใจบนฐาน
ของคุณธรรม/จริยธรรม

ประเด็นการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นข้อมูล/ความถูกต้อง
ของข้อมูล/ฐานข้อมูล

ประเด็นวัฒนธรรมองค์กร/
การเสริมพลังองค์กรด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม

ประเด็นการทางานระยะยาว/
ความปรารถนาสูงสุดของ
องค์กร

สามารถสะท้อนความเป็นจริง
ได้จริง

ประเด็นผู้นา/การนาองค์กร
ประเด็นจากแนวคิดทฤษฎี
จริยศาสตร์สากล/ แนวคิด
หน้าที่นิยม/ ประโยชน์นิยม

ประเด็นความแตกต่าง/
จุดต่างขององค์กร
ประเด็นการสร้างศรัทธา/
บารมีให้คนทาตาม

สอดคล้องกับบริบทองค์กร

ทาให้เกิดการประเมินที่
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริง

ประเด็นธรรมาภิบาล - ตัดออก
เพราะซ้าซ้อน

ข้อมูลภาพลักษณ์จากเอกสาร
 ปัญหาคอร์รัปชั่นจากวิธีการ/ช่องทาง 13 ช่องทาง
 พื้นที่/โซนที่มีความเสีย่ งสูงต่อการเกิดการทุจริต

ข้อมูลบริบทองค์กร/ปัจเจกบุคคลที่ได้จากการสัมภาษณ์
 คุณภาพการนา/ภาวะผู้นาองค์กร
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร (คนรุ่น
ใหม่สาคัญมาก)
 ระบบการสื่อสารที่ทั่วถึง สม่าเสมอ

ดัชนี/ตัวชี้วัดที่น่าจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรได้ดี ได้แก่
1. การตัดสินใจบนฐานของคุณธรรมจริยธรรม หลักการ ค่านิยมที่ถูกต้อง
2. คุณภาพการนาองค์กร/ภาวะของการนาของผู้บริหารระดับสูง
3. การสร้างวัฒนธรรมด้านคุณธรรม/จริยธรรมขององค์กร: การเสริมพลังและคุณค่า/ค่านิยมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (คนรุ่นใหม่)
4. การมีมาตรการควบคุม/ตรวจสอบพื้นที่/โซนที่มีความเสีย่ งสูงต่อการเกิดปัญหาการทุจริต
5. ระบบการสื่อสารในองค์กรที่ผนวกเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย 113

คำอธิบำยกรอบแนวคิดและกำรนำไปใช้ในลำดับต่อไป สาหรับการนากรอบแนวคิดนี้ไปใช้ใน
การพัฒนาดัชนีหรือตัวชี้วัดด้านคุณธรรม จริยธรรมในอนาคต จะต้องให้ความสาคัญกับมิติหรือองค์ประกอบที่
เลือกมาในกล่องแผนภาพด้านล่างสุด โดยควรนาไปคิดต่อ หรือนาเสนอให้กับที่ประชุมหลาย ๆ ระดั บ หลาย ๆ
ภาคส่วน หลาย ๆ ประเภท หรือถ้าศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ต้องการเข้ามาเป็นเจ้าภาพในด้านนี้ ก็
จาเป็นจะต้องจัดการประชุมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับกรอบเนื้อหา หรือประเด็น หรือมิติต่าง ๆ ที่เสนอไว้นี้ โดย
การหยิบยกเนื้อหา หรือข้อเสนอเหล่านี้มาพูดคุยกัน และพิจารณาเรื่อง มิติหรือองค์ประกอบทั้ง 5 นี้ว่าเห็นพ้อง
ต้องกันหรือไม่ มีอะไรที่จะปรับ มีอะไรที่จะเพิ่ม มีอะไรที่จะลด ซึ่งมิติทั้งห้าด้านที่เสนอไว้นี้ ครอบคลุมมิติหรือ
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้คือ
1) การตั ด สิ น ใจของผู้ น าขององค์ ก รในการดาเนิ น งานต่ า ง ๆ ขององค์ ก รว่ า อยู่ บ นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม หลักการ คุณค่า ค่านิยมที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งอาจมีตัวชี้วัดต่าง ๆ ทั้งตัวชี้วัดหรือตัวแปร
ทางตรง (direct variable/indicator) และตัวชี้วัดทางอ้อม (indirect variable/indicator) หรือ ตัวชี้วัดที่เป็น
ตัวแทน (proxy indicator/variable) หรือตัวแปรหุ่น (dummy variable) หรือง่าย ๆ คือ ถ้าจะดูการตัดสินใจ
ของผู้นา/ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ว่าอยู่บนหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือ หลักการที่ถูกต้องหรือไม่นั้น สามารถดู
หรือวัดจากอะไรได้บ้าง ซึ่งจริง ๆ แล้วสามารถมีได้ทั้งตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ และข้อบ่งชี้ในเชิงคุณภาพ และอาจ
มีการอธิบายในเชิงคุณภาพประกอบด้วย ตัวชี้วัดทางตรง ยกตัวอย่างเช่น การที่ผู้นา/ผู้บริหารสามารถเป็น
แบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างชัดเจน การที่ผู้บริหาร/ผู้นาสื่อสารเรื่องคุณธรรม จริยธรรม หรือ
หลักการที่ถูกต้องสม่าเสมอในการปฏิบัติงานทุกขั้ นตอน/ทุกภารกิจ การที่ผู้บริหารสร้างมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมขององค์กรและประกาศใช้อย่างชัดเจน หรือ มีการนามาตรฐานจริยธรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว ที่อยู่ใน
ประมวลจริยธรรมของสานักงาน ก.พ. หรือ จรรยาข้าราชการ มาใช้ในการทางานอย่างชัดเจน เป็นต้น สาหรับ
ตัวชี้วัดทางอ้อม เช่น ความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ร่วมงานในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หรือ ผลการ
ทางานซึ่งเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ประจักษ์ มีอะไรบ้าง ซึ่งสามารถนามาใช้อธิบายประกอบในเชิงคุณภาพได้ด้วย
2) ภาวะการนาองค์กรที่มีคุณภาพของผู้บริหารระดับต่าง ๆ อาจดูได้จาก การสร้างความพึงพอใจ
ให้กับบุคลากร ผู้ร่วมงาน ผลการทางานในด้านต่าง ๆ เช่น ผลงานในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ผลงานใน
การพัฒนาระบบการทางานในด้านต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน/ผู้รับบริการ/
สังคม
3) การสร้างวัฒนธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร โดยเฉพาะการเสริ มพลัง คุณค่า
ค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับคนรุ่นใหม่ อาจมีตัวชี้วัดได้ดังนี้คือ การสร้างหรือกระตุ้น/ส่งเสริมการ
ทางานต่าง ๆ ที่เป็ น เรื่ องการสร้ างวัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร การสร้างมาตรฐานและความ
คาดหวังในการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและคุณค่าที่ดีงามของบุคลากรที่ชัดเจน การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ เป็น
มิตร เกื้อกูล ที่ส่งเสริมให้บุคลากรกล้ารายงานในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือการกระทาความผิด/ความผิดพลาดต่าง ๆ
ได้โดยมีเพื่อนในองค์กร/ผู้บริหารเป็นผู้เกื้อกูล พร้อมรับฟังอย่างจริงใจ หรืออาจจะมีการวัดการรับรู้ของบุคลากร
เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือคุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรอย่างสม่าเสมอหรือไม่ หรือ การวัดการรับรู้
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ในเชิงการส่งเสริมวัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้นาองค์กร หรือมีการนา
ผลการสารวจ/ผลการศึกษาการรับรู้ด้านต่าง ๆ ของบุคลากรไปใช้ในการปรับปรุงวัฒนธรรมคุณธรรม จริยธรรม
ขององค์กรหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน อย่างไร เป็นต้น สาหรับตัวชี้วัดทางอ้อม อาทิเช่น ผลงานต่าง ๆ ของคนรุ่น
ใหม่ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร
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4) ระบบการสื่อสารขององค์กรที่มีมิติด้านคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ
มีระบบการสื่อสารต่าง ๆ หลายรูปแบบ หลายประเภท หลายระดับ จึงควรดูว่า ได้มีการสื่อสารเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม หรือหลักการที่ถูกต้อง หรือได้นาประมวลจริยธรรมมาแปรเป็นรูปธรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันของ
การทางานในองค์กรหรือไม่ มากน้อยแค่ไ หน อย่างไร ซึ่งสามารถประเมินในเชิงคุณภาพ ควบคู่กับเชิงปริมาณ
เช่น การดูที่จ านวนครั้งของการสื่ อสารเรื่องนี้ หรือ ความบ่อย ความสม่าเสมอ เช่น ทุกครั้งที่มีการประชุม
ผู้บริหาร ทุกครั้งที่มีการจัดทาจดหมายข่าวขององค์กร/หน่วยงาน ทุกครั้งที่มีการประชุมใหญ่บุคลากรขอ ง
องค์กร เช่น 6 เดือนครั้ง ปีละครั้ง ฯลฯ เป็นต้น
5) การกากับควบคุมดูแลพื้นที่/โซนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดทุจริต ก็สามารถดูได้จากตัวชี้วัด
ดังนี้เช่น การมีการประเมิน ติดตามและบริหารจัดการพื้นที่ ๆ มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริตตลอดเวลา
หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งการเก็บสถิติข้อมูลเกี่ย วกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรที่เกี่ยวกับคดีต่าง ๆ ทั้ง
ร้ายแรงมาก ปานกลาง น้อย และนาเสนอต่อสาธารณะ เป็นต้น
ทั้งนี้ ถ้ามีตัวชี้วัดของแต่ละมิติ หรือแต่ละองค์ประกอบจานวนมาก ก็จะต้องพูดคุยกันเรื่อง การถ่วง
น้าหนัก หรือค่ าของการให้คะแนนของตัวชี้วัดแต่ละตัว จะให้ ค่าเท่ากันหรือไม่ หรือ ควรมีค่าที่แตกต่างกัน
เพราะอะไร และที่สาคัญที่สุด ไม่ว่าจะเลือกตัวชี้วัดอะไร ก็จะต้องคานึงถึงว่า จะได้ข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัดมา
อย่างไร จะจัดเก็บอย่างไร ด้วยวิธีการอะไร ฯลฯ พร้อมกันนี้ ขอเสนอ (ร่าง) กรอบการประเมินคุณธรรม
จริยธรรมองค์กรภาครัฐ ที่จะนาไปใช้เป็น ตัวอย่าง หรือเป็นแนวทาง หรือเป็นจุดตั้งต้นในการทางานด้านนี้
ร่วมกันต่อไปในอนาคต ตามที่อธิบายมาทั้งหมดข้างต้นนี้ ในรูปของตาราง ประกอบด้วย ดังนี้คือ
ตารางที่ 4 ข้อเสนอกรอบการประเมินคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรภาครัฐไทย
ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด
(ยกตัวอย่าง เช่น)
1. มิ ติ ด้ า นการตั ด สิ น ใจของ 1. ผู้บริหารองค์กรนาประมวลจริยธรรมที่มี
ผู้นาองค์กร/ผู้บริหารระดับ
อยู่แล้วมาใช้อย่างสม่าเสมอ
ต่าง ๆ
2. ผู้บ ริห ารเป็ น แบบอย่ างที่ชัดเจนในเรื่ อ ง
คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ

ค่าน้าหนัก
(100%)
จะให้ค่าน้าหนักด้าน
นี้ เ ท่ า ไหร่ เ ช่ น 25%
แ ล ะ ต้ อ ง น า ม า
กระจายสั ด ส่ ว นใน
แต่ละตัวชี้วัดต่อไป
2. มิ ติคุ ณภาพการน า/ภาวะ 3. ผู้นา/ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ส่งเสริมการ ถ้ า ส าคั ญ มากให้ ค่ า
ผู้นาขององค์กร
พัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ
น้ า ห นั ก ม า ก เ ช่ น
4. ผลงานในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรที่ 25%
เป็นเชิงประจักษ์ของผู้บริหาร
3. มิ ติ ก ารสร้ า งวั ฒ นธรรม/ 5. ผลการวัดการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกั บ 25%
คุ ณ ค่ า ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
วั ฒ นธรรมด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
จริยธรรมในองค์กร
องค์กร
6. ผลงานเชิงประจักษ์ขององค์กรเกี่ยวกับ
การสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม จริยธรรม

ข้อมูลทีจ่ ะนามาใช้/
แหล่งข้อมูล/
การสั ม ภาษณ์ / การ
ส ารวจ/การบั น ทึ ก
ข้อมูลต่าง ๆ

ระบุ ใ ห้ ชั ด เจนทุ ก
มิติ/ทุกตัวชี้วัด
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4. มิติการมีระบบการสื่อสารที่
ผ น ว ก เ รื่ อ ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม
5. มิติการควบคุมพื้นที่/โซนที่
มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
ทุจริต

ตัวชี้วัด
ค่าน้าหนัก
(ยกตัวอย่าง เช่น)
(100%)
7. จานวนครั้งของการสื่อสารเรื่องคุณธรรม 15%
จริยธรรมในหน่วยงานโดยผู้บริหาร
8. จานวนช่อ งทางประเภทต่าง ๆ ที่มีการ
สื่ อ สารเรื่ อ งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมอย่ า ง
สม่าเสมอ
9. การประเมิน ติดตาม บริหารจัดการพื้นที่ 10%
เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ทุ จ ริ ต สม่ าเสมอ เช่ น
เดือนละครั้ง

ข้อมูลทีจ่ ะนามาใช้/
แหล่งข้อมูล/

นอกจากข้อเสนอในเชิงกรอบแนวคิดที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาดัชนีด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
องค์กรภาครัฐต่อไปในอนาคต ตามที่นาเสนอไว้ข้างต้นนี้แล้ว ยังมีรายละเอียด หรือ มิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่
จะต้องให้ความสาคัญ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นข้อเสนอต่าง ๆ หลายด้าน พร้อมทั้งคาแนะนา (suggestions) ใน
ด้านนั้น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย ดังนี้คือ
ข้อเสนอในกำรพัฒนำและกำรจัดทำระบบกำรประเมินคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
ดัชนีที่เกี่ยวข้อง ที่จะใช้สะท้อนภาพลักษณ์ด้านนี้ขององค์กรภาครัฐ จะต้องยึดหลักการและ/หรือให้ความสาคัญ
กับประเด็นในเชิงหลักการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย
1. จะต้องไม่ซ้าซ้อน/ทับซ้อนกับระบบเดิมที่มีอยู่ และ/หรือ สามารถบูรณาการ หรือสามารถหนุน
เสริมซึ่งกันและกันกับระบบเดิมที่เป็นอยู่ได้อย่างลงตัว อาทิเช่น จะต้องพิจารณาว่า ในระบบปัจจุบันมีการ
ประเมินอะไรอยู่แล้วบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ ป.ป.ช. ที่มีอยู่ ณ
ปัจจุบันว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ปัญหาอุปสรรคสาคัญในการประเมินด้วยเครื่องมือชุดนี้คืออะไร และถ้า
จาเป็นต้องประเมินในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จะต้องทาอะไร อย่างไร ที่อยู่บนบทเรียนของการใช้เครื่องมือชุด
นี้ ซึ่งจะทาให้ได้ทั้งองค์ความรู้ชุดใหม่ และได้เครื่องมือที่ไม่ซ้าซ้อนกับสิ่งที่มีอยู่เดิม เป็นต้น
2. ในระดับหน่วยงาน ควรประสานหรือเชื่อมโยงกับคณะกรรมการจริยธรรมที่มีอยู่แล้ว ของแต่ละ
แห่ง และพยายามเชื่อมประสานกับกลไกขับเคลื่อนตรงนี้ให้ได้ และควรเป็นการทางานเชิงบวก และ/หรือ เป็น
การเสริมพลังซึ่งกันและกัน (Empowerment) จะต้องสื่อสารให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่า แต่ละภาคส่วนกาลังทาอะไร
กันอยู่ ทาไปทาไม ตรงไหนควรมีการปรับ (Revise) ตรงไหนดาเนินการต่อ โดยใคร เพื่ออะไร จะทาอย่างไร จึง
จะสามารถเสริมบทบาทซึ่งกันและกันได้
3. เน้นการส่งเสริมเรื่องจรรยาบรรณ/คุณธรรม-จริยธรรมของแต่ละวิชาชีพควบคู่กันไป เพราะทุก
กระทรวง มีวิชาชีพหลัก ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพกากับอยู่อีกชั้นหนึ่งแล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมา ไม่ได้มีการวิจัย
ติดตาม หรือศึกษาว่าเป็นอย่างไร ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวคืออะไร
และจะแก้ไขอย่างไร ทาให้มีลักษณะที่หยุดนิ่งเหมือนคัมภีร์ แต่ไม่มีการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นจริงว่า คัมภีร์
ดังกล่าวปฏิบัติได้หรือไม่ได้ เป็นเพราะอะไร เกี่ยวข้องกับปัจจัยใด หรือบริบทอะไรที่ทาให้สาเร็จหรือไม่สาเร็จ
ซึ่งประเด็นนี้คือจุดอ่อนของทุกองค์กร หรือบริบทสังคมไทยที่ขาดการวิจัย หรือการสร้างองค์ความรู้ เพื่อสร้าง
สติปัญญาในเชิงพลวัต
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4. ควรปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกวัฒนธรรมราชการต่าง ๆ ที่ไม่เป็นผลดี ที่ฝังรากลึกมาเป็นเวลานาน
รวมถึงการปรับวัฒนธรรมหรือความเคยชินเดิม ๆ เกี่ยวกับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินตามตัวชี้วัดที่
เป็นอยู่ ที่มีลักษณะต่างคนต่างทา ขาดฐานข้อมูลที่เป็นจริงรองรับ ตัวชี้วัดที่มีอยู่ไม่สะท้อนความจริง และเป็น
การประเมินที่อยู่บนความสัมพันธ์แบบแนวดิ่ง ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมและความเคยชิน
ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ร่วมกัน พร้อมทั้งต้องสร้ างวัฒนธรรมการทางานแบบมีส่วนร่วม แบบเสริมพลัง
หรือการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน (empowerment) เพื่อใช้ศักยภาพและความสามารถของทุกคน ทุกองค์กรที่มี
อยู่ได้อย่างเต็มที่ ต้องยกเลิกวิธีคิด วิธีมอง วิธีปฏิบัติแบบจับผิด และแบบคุณพ่อรู้ดี (paternalistic)
โดยสรุ ป ในการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรม จริยธรรม ขององค์กรภาครัฐไทยนั้น ไม่ควรเป็นการ
สร้างขึ้นมาใหม่ โดยไม่ได้พิจารณาของเดิมที่มีอยู่ก่อน และควรเป็นดัชนีที่มีลักษณะของการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม มากกว่า การตรวจสอบ การจับผิด ดังนั้น ดัชนีการสร้างวัฒนธรรม คุณค่า ค่านิยมด้านคุณธรรม
จริยธรรมจึงมีความสาคัญในลาดับต้น ๆ เพราะเป็นดัชนีเชิงบวก หรือเชิงสนับสนุนการทางานที่ต้นเหตุของ
ปัญหา นอกจากนี้ ควรมี การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อกลางที่ ได้ มาตรฐาน ที่ทุก หน่ ว ยงานสามารถน าไปปรับ หรื อ
ประยุ ก ต์ ใช้ ใ ห้ เ ข้ ากั บ บริ บ ทขององค์ก รของตนไว้ด้ ว ยก็ ไ ด้ และอาจจะเป็ นการท างานแบบนาร่ องร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่มีความพร้อมก่อน ดังเช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม และหลังจากนั้นก็มีการผลักดัน หรือ
มีการขยายผลให้นาไปใช้ในหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป ประเด็นคาถามสาคัญ ณ ที่นี้ ก็คือ จะทาอย่างไรให้ระบบการ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรมที่กาลังจะพัฒนาขึ้นนี้ ได้รับการยอมรับ โดยที่ทุกคน/ทุกองค์กร/บุคลากรทุกระดับ/
ทุกส่วนงาน มีส่วนร่วม และสามารถสะท้อนความเป็นจริงในองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง และยัง
สามารถบูรณาการหรือหนุนเสริมกับระบบที่เป็นอยู่ได้ ไม่ทับซ้อนกัน
นอกจากนี้ การที่จะทราบว่าดัชนีหรือตัวชี้วัดใดมีความเหมาะสมกับหน่วยงานใดหรือไม่ มากน้อยแค่
ไหน อย่างไร นั้น ควรจะอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์สภาพบริบทของแต่ละองค์กร โดยอาจเริ่มจากการ
วิเคราะห์โครงสร้างขององค์กร ที่ครอบคลุมทั้งเรื่อง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ/พันธกิจ และองค์ประกอบต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งกระบวนการและวิธีการทางานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่า ได้ให้ความสาคัญกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแล้วหรือยัง มากน้อยแค่ไหน เป็นอย่างไร หากยังไม่มี หรือยังไม่ค่อยให้
น้าหนักกับเรื่องนี้มากนัก ควรวิเคราะห์ร่วมกันว่าเป็นเพราะอะไร เกี่ยวข้องกับปัจจัยใดบ้าง อะไรคือประเด็น/จุด
ที่สาคัญ/ปัญหาที่สะท้อนให้เห็นถึงการขาดคุณธรรม จริยธรรม และอาจจะมีการจัดทาข้อตกลงร่วมกันในการนา
หลักคุณธรรม จริยธรรม (ที่มีการกาหนดร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม) ไปใช้กับกระบวนการหรือขั้นตอนการทางาน
ที่สาคัญ ๆ พร้อมทั้งมีการสร้างดัชนีหรือตัวชี้วัดกากับข้อตกลงดังกล่าวร่วมกันด้วยว่า จะสามารถดูจากอะไรว่า
สิ่งที่ตกลงร่วมกันนั้น สาเร็จหรือไม่สาเร็จ รวมทั้งมีการกากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จริงจัง แต่ถ้า
หากองค์กรใดมีการนาหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้อยู่แล้วและมีดัชนีหรือตัวชี้วัดอยู่แล้ว ก็ให้วิเคราะห์ว่าดัชนี
หรือตัวชี้วัดที่ใช้อยู่มีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน เพียงใด โดยอาจพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ประกอบด้วย:
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำดัชนี ตัวชี้ วัด
1. เกณฑ์ความเหมาะสมกับบริบทในการทางาน (relevance to specific context) โดยการ
พิจารณาว่า มีความเหมาะสม มีความสอดคล้อง มีความเจาะจง หรือมีความเฉพาะตรงกับภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน/องค์กรหรือไม่ โดยสามารถสอบถามหรือให้ทุกคนในองค์กรแสดงความรู้สึกต่อสิ่งที่ทาอยู่ หรือใช้อยู่
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ณ ปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ดีไหม เหมาะสม สอดคล้อง มีความเจาะจงกับแต่ละส่วนงานไหม ควรปรับปรุงอะไร
อย่างไร เป็นต้น
2. เกณฑ์ ค วามสามารถในการวั ด และเที ย บเคี ย งระหว่ า งหน่ ว ยงาน/องค์ ก ร/บริ บ ทอื่ น ๆ
(measurable) เนื่องจากดัชนีหรือตัวชี้วัดส่วนใหญ่เน้นที่การวัด ซึ่งมักเป็นเรื่องของการวัดในสิ่งที่วัดได้ นับได้ มี
ความเป็นรูปธรรม ดังนั้น จะต้องคานึงถึงว่า จะวัดอะไร วัดอย่างไร สิ่งนั้นสามารถวัดได้จริงหรือไม่ ถ้าไม่ได้
จะต้องร่วมกันคิดค้นดัชนีหรือตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนได้ที่เรียกว่า “proxy index/indicator” ขึ้นมาใช้แทน
ยกตัวอย่างเช่น การวัดเรื่อง ความสุข ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม ก็จะต้องคิดดัชนีองค์ประกอบของความสุข ซึ่ง
มักเป็นดัชนีตัวแทน เช่น ถ้าต้องการวัดทั้งความสุขกาย ความสุขใจ และความสุขในมิติอื่น ๆ ก็จะต้องมาดูว่า
ความสุขกายหรือการมีสุขภาพดีทางกาย ดูจากอะไรได้บ้าง เช่น ปัจจุ บันใช้ค่า BMI (Body Mass Index) เป็น
ต้น รวมทั้งในมิติอื่น ๆ ก็เช่นกัน เช่น ความสุขใจ ดูจากอะไร ความสุขของครอบครัว ดูจากอะไร มีองค์ประกอบ
กี่ตัว เป็นต้น นอกจากนี้ ดัชนีที่คิดขึ้น ยังควรสามารถเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกันได้กับองค์กรอื่น ๆ หรือ
บริ บ ทอื่ น ๆ ในกรณี ที่เ ป็ น เรื่ อ งเดี ย วกั น และควรที่ จะสามารถสะท้ อ นการเปลี่ ย นแปลงขึ้ น ลงได้ ภายใต้
ระยะเวลาหนึ่ง ๆ อีกด้วย
3. เกณฑ์ความเหมาะสมในการสะท้อนความเป็นจริ ง (appropriate/realistic/workable) ควร
พิจารณาร่วมกันว่ามีความเหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ หรือ สามารถสะท้อนความเป็นจริงที่
ต้องการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ หรือสามารถสะท้อนความเป็นจริงที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการบรรลุผลสาเร็จใน
ภารกิจเชิงการส่งเสริมและการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและของสังคม ตามที่องค์กรกาหนดไว้
หรือไม่ เป็นต้น
4. เกณฑ์คุณภาพของข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ ใช้ (Quality of data) ต้องพิจารณาว่าปัจจุบันมี
ข้อมูลที่สนับสนุนการประเมินด้วยดัชนีหรือตัวชี้วัดหนึ่ง ๆ หรือไม่ ใช้ข้อมูลจากที่ไหน/แหล่งใด วิธีการได้มาซึ่ง
ข้อมู ล ดั งกล่ าวเป็ น อย่ างไร ข้อ มูล ดังกล่ า วมีคุ ณภาพมากน้อ ยแค่ ไหนทั้ งในด้า นความน่า เชื่อ ถือ /เชื่ อถื อได้
(Reliability) ความถูกต้อง/แม่นยา (validity) และ ความเที่ยงตรง (accuracy)
5. เกณฑ์ปริมาณ/จานวนของดัชนีหรือตัวชี้วัด ควรพิจารณาว่า มีจานวนที่เพียงพอหรือไม่ หรือว่า
มีจานวนมากไป น้อยไป แต่ส่วนใหญ่ในกรณีประเทศไทย มักจะพบว่า มีจานวนมากเกินไป ขาดจุดเน้น และ
ขาดแนวคิดสาคัญในการพัฒนาดัชนีหรือตัวชี้วัด จนไม่สามารถนามาใช้สะท้อนอะไรได้ ยิ่งทายิ่งเลือนราง เพราะ
มากเกินไป
6. เกณฑ์เรื่องเวลาที่เหมาะสม (time) ดัชนีหรือตัวชี้วัดต่าง ๆ มักจะใช้ได้ หรือมีความเหมาะสมกับ
ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ไม่สามารถใช้ได้ตลอดไป เพราะบริบทหรือความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์และบริบทขององค์กรมี
การเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกับบริบทอาเซียน บริบทโลก เป็นต้น ดังนั้น ต้อง
คานึงถึงประเด็นนี้ด้วยว่า มีความเหมาะสมกับช่วงเวลา ณ ขณะนั้นหรือไม่ และจะต้องมีการปรับให้เหมาะสม
กับยุคสมัยหรือช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอ
7. เกณฑ์การมีส่วนร่วมของผู้ถูกวัดหรือผู้ถูกประเมิน หรือมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของดัชนีหรื อ
ตัวชี้วัดร่วมกัน มีความสาคัญมาก ไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดที่สั่งการลงมาจากเบื้องบนเท่านั้น แต่ควรมีทั้งสองส่วน และ
ควรมีการพูดคุยตกลงกันบนความสัมพันธ์แนวราบ จึงควรใช้วิธีการแบบ Bottom up มากกว่า Top down คือ
ให้ผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการคิดค้นหรือพัฒนาดัชนีหรือตัวชี้วัดของหน่วยงานของตน และใช้วิธีการประเมิน
เชิงเสริมพลังควบคู่กันไป (Empowerment evaluation) (อรทัย อาจอ่า, 2549, 2550)
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8. เกณฑ์การดาเนินการด้วยวิธีวิทยาที่ถูกต้ อง/เชื่อถือได้ เรื่องวิธีวิทยา (methodology) เป็นอีก
ประเด็นหนึ่งที่มีความสาคัญมาก ปัญหาของตัวชี้วัด หรือการสร้างชุดดัชนีใด ๆ ขึ้นมาในบริบทของประเทศไทย
มักจะไม่มีการอธิบายเรื่องวิธีวิทยาว่าทาอะไร (What) ทาอย่างไร (How) ทาไปทาไม (Why) และทากับใคร
(Whom) หรือต้องแสดงความเป็นเหตุเป็นผลของวิธีคิด วิธีทาให้ชัดเจน โปร่งใส สะท้อนหลักการ กระบวนการ
วิธีการที่ใช้ในการกากับการพัฒนาตัวชี้วัด การใช้ตัวชี้วัด การใช้ข้อมูล/ฐานข้อมูล ได้ข้อมูลมาจากไหน อย่างไร
ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะต้องอธิบายให้คนอื่นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมดเข้าใจร่วมกันได้อย่างละเอียดชัดเจน ซึ่ง
การที่จ ะสามารถทาเช่น นั้ น ได้ ก็จ ะต้อ งมีค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ย วกับ วิ ทยาการการวิ จัย ทางสั งคมศาสตร์
โดยเฉพาะวิธีวิทยาการวิจัยแบบใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมทางความคิด มุมมอง วิธีคิดใหม่ ๆ ในการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ สังคมของมนุษย์ และ/หรือ ระบบต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบัน
ไม่ใช่รู้เพียงแค่วิธีคิดแบบปฎิฐานนิยม (positivism) ที่มีมาตั้งแต่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 หรือประมาณเกือบ
200 ปีที่แล้วเพียงแค่วิธีเดียวเท่านั้น
ข้อเสนอเชิ งกระบวนกำร ขั้นตอนในกำรจัดทำดัชนี ตัวชี้ วัดด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
สาหรับกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดทาดัชนี หรือตัวชี้วัดด้านคุณธรรม จริยธรรมนั้น อันที่จริง
แล้ว ก็มีกระบวนการหรือขั้นตอนเหมือนกับการพัฒนาดัชนี หรือตัวชี้วัดด้านอื่น ๆ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุด ก็คือ การ
มีความรู้เรื่ องสถิติด้ว ย ดังนั้น ในท้ายที่สุด ก็จะต้องให้นักสถิติเข้ามาช่วยดาเนินการ หรือควรเป็นบทบาท/
ภารกิจของนักสถิติตั้งแต่ต้น แต่ในกรณีนี้ ก็อาจจะต้องพิจารณาคัดสรรนักสถิติที่มีความเข้าใจในเรื่องแนวคิด
ทางสังคม (social concepts) ด้วย ก็จะทาให้งานสาเร็จได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ ในรายงานการศึกษาครั้งนี้ ได้มีการ
ผนวกขั้นตอนในการจัดทาดัชนีหรือตัวชี้วัดไว้ในภาคผนวก ตารางที่ 4 แล้วด้วย เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ดาเนินการ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรศึกษาและทาความเข้าใจอย่างละเอียด ลึกซึ้ง ก่อนลงมือดาเนินการจัดตั้ง
ทีมในการจัดทาดัชนีภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมนี้ หรือเรื่องใด ๆ ก็ตามที่อาจจะมีในอนาคต นอกจากนี้
ในขั้นต้นหรือในขั้นริเริ่มการจัดทานั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ หรือศูนย์คุณธรรมเอง ที่มีแนวโน้มว่าจะต้อง
แสดงบทบาทในการผลักดันการจัดทาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรม จริยธรรมในโอกาสต่อไป ก็อาจจะสามารถ
ดาเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในองค์กรได้ในระดับหนึ่งไปก่อนก็ได้ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ ที่นาเสนอ ณ ที่นี้ ถือ
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสร้างหรือพัฒนาดัชนี/ตัวชี้วัดแบบมีส่วนร่วม ที่จาเป็นต้องนาไปเชื่อมหรือบูรณา
การเข้ากับขั้นตอนต่าง ๆ ที่นาเสนอไว้ในตารางที่ 4 ในภาคผนวกซึ่งเราอาจเรียกขั้นตอนในการพัฒนาตัวชี้วัด
แบบนี้ว่า “ขั้นตอนในเชิงเทคนิควิธีการต่าง ๆ” และสาหรับขั้นตอนที่เน้นการทางานเชิงความคิดกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือการทางานกับคนหรือกระบวนการมนุษย์หรือกระบวนการทางสังคม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
อย่างทั่วถึงนั้น ก็อาจเรียกว่า “ขั้นตอนในทางสังคม” ก็ได้ โดยสามารถดาเนินการในขั้นตอนทางมนุษย์และ
สังคมได้ ดังต่อไปนี้คือ
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาดัชนีหรือตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมให้ ชัดเจน
พร้อม ๆ กับ ทาการวิเคราะห์ความต้อ งการในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรว่ามีในด้านใดบ้าง โดยอาจให้
หน่วยงานในระดับต่าง ๆ เข้าร่วม หรือ อาจจะทาแยกของแต่ละส่วนงานก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานระดับ
กรม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดาเนินงานเรื่องนี้ เช่น คณะกรรมการจริยธรรม หรือ กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร หรือที่เรียกกันว่า ก.พ.ร. น้อย หรือ จัดให้มีการประชุมระดมสมอง ระดมใจ ร่วมกันทั้งหมด เพื่อสร้าง
แรงขับเคลื่อนในองค์กรก็ยิ่งจะเป็นการดี ถ้าสามารถทาได้ เพราะจริง ๆ แล้วควรจะทาให้ทุกคนรู้สึกมีความเป็น
เจ้าของในภารกิจนี้ร่วมกัน หรือ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่ วมกันตั้งแต่ต้น และ เมื่อกาหนดวัตถุประสงค์
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และระบุความต้องการในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรในด้านใดได้แล้ว ก็พูดคุยกันเรื่องกรอบแนวคิดการ
ทางานขององค์กรภาครัฐที่มีความเชื่อมโยงกับบริบทโลกในปัจจุบัน ควรมีการสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่สาคัญ ๆ ที่
แต่ละคนแสดงความคิดเห็ นอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการ
ร่วมกันตัดสินใจ ให้คุณค่ากับทุกคน จะทาให้ทุกคนต้องการเข้ามามีส่วนร่วม หรือมีความรู้สึกว่าอยากเข้าร่วมใน
กระบวนการทางานต่าง ๆ ร่วมกันตลอดไป ไม่ใช่ร่วมเพราะถูกสั่งให้มาร่วม หรือ เมื่อมาเข้าร่วมแล้ว ก็ไม่ได้รับ
โอกาสให้ร่วมตัดสินใจ เพราะมีการผูกขาดการตัดสินใจอยู่ในระดับผู้บริหาร ซึ่งประเพณีการให้ร่วมทาหรือรับ
คาสั่งไปทา แต่ไม่เปิดโอกาสให้ร่วมตัดสินใจนี้ ควรยกเลิก เพราะเป็นการกดทับศักยภาพในการทางานของแต่ละ
คน นอกจากนี้ ในขั้นตอนนี้ควรมีการจั ดตั้งทีมงาน มีการตกลงกันในเรื่องหน้าที่/ภารกิจในการทางานร่วมกัน
อย่างชัดเจนว่าใครมีหน้าที่ทาอะไร โดยเฉพาะการศึกษาทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องมีการ
ดาเนินการอย่างถูกต้อง เป็นระบบ
2. ทาการทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดแยก หมวดหมู่ ดึง
ประเด็นที่สาคัญออกมา และผนวกเข้ากับข้อมูลต่าง ๆ จากประสบการณ์ในการทางานของแต่ละคน/แต่ละส่วน
งาน และสามารถจัดทาเป็นข้อเสนอ (ร่าง) กรอบแนวคิดหรือกรอบทิศทางในการพัฒนาดัชนีหรือตัวชี้วัด
คุณธรรมจริยธรรม ทั้งดัชนี หลั กและดัชนีองค์ประกอบย่อย เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดด้วยค่าทางสถิติต่าง ๆ ถ้า
สามารถทาได้ พร้อม ๆ กับร่วมกันถกเถียงอภิปรายถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อดี ข้อด้อย ในมิติต่าง ๆ ยกตัวอย่าง
เช่น ความสามารถในการที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรในด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ตัวชี้วัด มี
จุดอ่อน จุดแข็ง อะไร อย่างไร และมิติอื่น ๆ ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นเกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาความ
เหมาะสมของดัชนีหรือตัวชี้วัดในมิติต่าง ๆ ควรมีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นการเรียนรู้
ร่วมกันด้วย และเพื่อทาให้เกิดพลังร่วมในองค์กรด้วย
3. พิจารณาหรือถกเถียงอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนามาใช้
ร่ ว มกั น โดยพิ จ ารณาอย่ า งมี ค วามเชื่ อ มโยงหรื อ ครอบคลุ ม ทุ ก องค์ ป ระกอบ มี ก ารจั ด ท าเป็ น ตารางที่ มี
องค์ประกอบ ครอบคลุม ทั้งเรื่องดัชนีหรือตัวชี้วัดที่จะใช้ หรือที่เลือกออกมา องค์ประกอบของดัชนีแต่ละตัวว่า
มีอะไรบ้าง ในกรณีที่เป็น Composite Index พร้อมทั้งกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน หลังจากนั้นก็ให้ผู้มี
ส่วนร่วมได้ทาการทบทวนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในทุกองค์ประกอบ ทั้งตัวดัชนี/ตัวชี้วัด เกณฑ์ในการชี้วัด และ
แหล่งข้อมูล และอาจมีการปรับปรุง/แก้ไขอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งให้นักสถิติเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น
ก่อนนาไปทดลองใช้ จะต้องมีการตรวจทานในเชิงสถิติอย่างครอบคลุม ตามที่เสนอแนะไว้แล้วในตารางที่ 4 ใน
ภาคผนวกของรายงานการศึกษาเล่มนี้
4. ทดลองใช้ดัชนีหรือตัวชี้วัด โดยอาจจะมีการจัดทาข้อตกลงกับองค์กรนาร่อง หรือ องค์ก รที่ยินดีที่
จะเป็นอาสาสมัครในการทดลองใช้ดัชนีหรือตัวชี้วัด ก่อนนาไปสู่การประเมินแบบครอบคลุมทุกองค์กร พร้อมทั้ง
รอดูผลที่จะเกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มีความแน่ใจในคุณภาพของดัชนีหรือตัวชี้วัด
ว่ามีความหมายหรือสามารถสะท้อนความจริง ได้อย่างแท้จริง สามารถวัดได้จริง ปฏิบัติได้จริง มีความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ และมีประโยชน์
5. การทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดอยู่เสมอเป็นสิ่งจาเป็น เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง จะต้องทาการ
วิเคราะห์ให้ได้ด้วยว่าตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ใช้อยู่เป็นอย่างไร มีความเหมาะสมกับช่ว งเวลา ณ ขณะนั้นหรือไม่ หรือ
บางตัวชี้วัดไม่จาเป็นต้องใช้แล้ว เนื่องจากบริบทเปลี่ยนแปลงไปแล้ว หรือปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ก็อาจจะ
จาเป็นต้องมีการปรับปรุงใหม่ หรือยกเลิกไป เป็นต้น
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ข้อเสนอกำรทำงำนเชิ งระบบ
1. ควรมีกลไกในการกระตุ้นและสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐต่าง ๆ ประกาศระบบคุณค่า ค่านิยม
หลักการ หรือ รหัสจริยธรรมคุณธรรม และทาการขับเคลื่อนต่อเนื่อง บนฐานการมีส่วนร่วมของทุกองคาพยพใน
องค์กร รวมทั้งการทางานร่วมกับองค์กรภาคีอื่น ๆ ทั้งภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน/ชุมชน และภาคประชา
สังคม รวมทั้งมีการดาเนินการต่าง ๆ บนฐานของความรู้ หรือการศึกษาวิจัยความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถนาผลการศึกษาวิจัยมาเทียบเคียงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งความ
เหมือน ความแตกต่าง ฯลฯ และนาไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม ผลักดันต่อไปในระยะยาว
2. การจัดให้มีการฝึกอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม - ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขในการรับเข้าเป็นสมาชิก
ของกลุ่มวิชาชีพนั้น ๆ เช่น วิชาชีพครู วิชาชีพแพทย์ วิชาชีพทางกฎหมาย วิชาชีพวิศวกร วิชาชีพบัญชี และ/
หรือ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่อง หรือ การทา recertification โดยที่หน่วยงานกลาง ดังเช่น
ศูนย์คุณธรรม ควรจะต้องมีการจัดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประมวลจริยธรรมของทุกวิชาชีพไว้ใน
ระบบที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าว ซึ่งสามารถดูตัวอย่างได้จากองค์กรต่าง ๆ ของประเทศแคนาดา เพราะประเทศนี้ถือ
เป็ น ประเทศหนึ่ งที่ให้ ความส าคัญกับเรื่ องการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่ว ยงานราชการหรือภาค
สาธารณะเป็นอย่างมาก และมีการทางานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีฐานวิชาการรองรับอย่างเข้มแข็ง มาเป็น
เวลานาน ยกตัวอย่างเช่น Canada Public Service Agency, The Office of Ethics Commissioner in
Canada, Public Service Human Resources Management Agency of Canada เป็นต้น
3. การจัดให้มีที่ปรึกษา เพื่อให้คาปรึกษาหารือด้านจริยธรรม คุณธรรม (ethics counselor) ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งในบริบทของประเทศไทยปัจจุบัน สามารถทางานควบคู่กับคณะกรรมการจริยธรรมของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว ที่ส่งเสริมโดยสานักงาน ก.พ.
4. การเผยแพร่ ข้ อมู ล ข่ า วสารด้ า นจริ ย ธรรมคุ ณ ธรรมผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ อย่ า งสม่ าเสมอ เช่ น
จดหมายข่าว เว็บไซต์ ฯลฯ พร้อมทั้งการประกาศผลงานของบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ เช่น รายปี
รายสองปีหรือสามปี และมีการจัดทาระบบข้อมูลรองรับ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
5. การมีกลไกในการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรภาครัฐ รวมไป
ถึงการจัดอันดับ (Rankings) องค์กรภาครัฐในด้านคุณธรรม จริยธรรมด้วยการใช้ดัชนีคุณธรรม จริยธรรมหรือ
ระบบประเมินเชิงบูรณาการที่กาลังจะพัฒนาขึ้น ซึ่งต้องทาอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และสามารถสร้าง
ผลสะเทือนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรภาครัฐได้จริง และจะต้องทาในเชิงกัลยาณมิตร ไม่ใช่การจับผิดเหมือน
ที่ผ่านมา และเน้นความสัมพันธ์แนวราบ พร้อม ๆ ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่มีพลัง
6. การจัดตั้งระบบฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีความเชื่อมโยงกับ
ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถิติตัวเลขต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นว่า ได้มีการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหา
อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของจานวนคดีร้องเรียนต่าง ๆ ในรอบหนึ่งปี รอบสองสามปี รอบห้าปี รอบสิบปี
เป็นต้น
7. การจั ดให้ มีกลไกในการบั งคับ ใช้ห รือการสะท้อนจริยธรรม คุณธรรมของวิช าชีพต่าง ๆ ที่ถูก
กาหนดไว้แล้วอย่างเคร่งครัด ถ้าวิชาชีพใด ยังไม่มีมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพ ก็ควรผลักดันให้มีการ
ดาเนิ น การ และส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห รื อไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม หรื อ การละเมิ ด มาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ว่ามีปัจจัยใดเกี่ยวข้องบ้าง ฯลฯ ซึ่งควรมีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีความ
เชื่อมโยมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในหลาย ๆ ระดับ ถ้าเป็นไปได้ ควรมีประสานหรือเชื่อมโยงข้อมูล
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การวิจัยทั้งที่เปิดเผยได้ และเปิดเผยต่อสาธารณะไม่ได้ระหว่างหน่วยงาน ไมว่าจะเป็น ก.พ. กพร. ป.ป.ช. และ
ป.ป.ท. และคณะกรรมการจริยธรรมของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งศูนย์คุณธรรม เพราะการขับเคลื่อนเรื่องนี้
จะต้องอยู่บนฐานของความรู้ที่ทันการณ์ ตลอดเวลา ดังเช่นกรณีของประเทศแคนาดา ดังกล่าวแล้วข้างต้น
8. การปรับปรุง/เสริมศักยภาพต่าง ๆ ให้กับระบบการควบคุมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลาย ๆ ระดับใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะในหน่วยงานระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับสานักงานในแต่ละจังหวัด ให้สามารถทางาน
ได้อย่างเกิดผลหรือมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ควรมีการสื่อสารและประกาศนโยบาย หลักการ และการควบคุม
ต่าง ๆ ให้ชัดเจนในทุกระดับ ต้องมีการกากับ การติดตาม การตรวจสอบบัญชี การรายงานต่าง ๆ ที่ได้ผลจริง
ตรงประเด็น และควรมีกลไกในการรายงานสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือการกระทาผิดต่าง ๆ ทั้งโดยตั้งใจ ไม่ตั้งใจ และ
จะต้องมีการแบ่งปั นหรือ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการ/การกระทาการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้ น อย่ า งโปร่ งใส เมื่อรู้ ว่ามีก ารกระทาผิ ดต่าง ๆ เกิดขึ้น หรือ พบว่า มีการกระท าผิ ด และต้ องเป็ นการ
ปฏิบัติการที่ได้ผลจริง

ข้อเสนอในกำรปรับปรุ งและพัฒนำระบบกำรประเมินผลให้มีคุณภำพมำกขึ้น
จากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปเก็บข้อมูลจากองค์กรต่าง ๆ พบว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งใน
ระดับสูง ระดับกลางและระดับล่าง สะท้อนว่าที่ผ่านมาประเทศไทยหรือองค์กรภาครัฐไทยถูกตรวจสอบจาก
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ จ านวนมาก เช่ น ข้ า ราชการระดั บ สู ง หรื อ ระดั บ 8 ขึ้ น ไปถู ก ตรวจส อบโดยส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างลงมาถูก
ตรวจสอบจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นอกจากนี้ก็ยังมี
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือ น (ก.พ.) และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมทั้งโครงการพิเศษที่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น รัฐสภา ป.ป.ช. ฯลฯ
ว่าจ้างให้สถาบันการศึกษาดาเนิ นการอาทิเช่น องค์กรเพื่อความโปร่งใสสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและ
อื่น ๆ อีกจานวนมาก ซึ่งการตรวจสอบเหล่านี้เน้นหนักไปในทางการจับผิด เน้นคะแนน เน้นการทางานเชิง
เอกสาร และในหลายๆ กรณีเป็นการเพิ่มภาระให้กับองค์กรเพราะเจ้าหน้าที่มีภารกิจต่างๆมากอยู่แล้วและใน
หลาย ๆ กรณีพบว่าทาให้ไม่มีเวลาทางานตามภารกิจที่กาหนดไว้ได้อย่างเต็มที่เพราะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ
เพื่อรองรับการประเมินเชิงตรวจสอบแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ขาดหายไปก็คือการส่งเสริมและสนับสนุนในเชิง
การพัฒนาพบว่ามีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่มีการศึกษาเพื่อทาความเ ข้าใจ
บริบทของแต่ละองค์กรที่มีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่างกันซึ่งหมายถึงด้วยว่าภาระในการทางานและ
ระดับของความรับผิดชอบนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ก็ใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน ด้วยเหตุนี้การประเมินเชิงพัฒนา
และเชิงเสริมพลัง จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งหรือมีความสาคัญมากกว่าการประเมินเชิงการตรวจสอบและการ
ประเมินคุณธรรม/จริยธรรมที่อยู่บนฐานคิดหรือฐานคติที่ว่าหน่วยงานที่ทาการประเมินนั้นมีคุณธรรม/จริยธรรม
มากกว่าหน่วยงานที่ถูกประเมินหรือเป็นการประเมินที่ต้องการวัดความดี ความงาม ความซื่อสัตย์ในขณะที่ไม่ได้
มีกระบวนการในการส่งเสริมให้คนทาความดีหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่อย่างใดส่วนหนึ่งเป็นเพราะการประเมิน
เชิงการตรวจสอบนั้นมีอยู่จานวนมากแล้ว แต่ก็จะเห็นได้ว่าไม่สามารถช่วยทาให้ประเทศชาติบรรลุวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ ได้ในระดับที่น่าพึงพอใจมากเท่าใดนักและในหลาย ๆ เรื่องยังมีปัญหาในระดับรุนแรงอีกด้วย
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ดังนั้นการคิดค้น การทางานเชิงรุก เชิงสร้างสรรค์ เชิงบวก เชิงการพัฒนาจึงมีความสาคัญกว่าการทางานเชิงการ
ประเมินแบบตรวจสอบที่เน้นการจับผิด ที่ทาให้คนเบื่อหน่าย ไม่เกิดการเรียนรู้ และเป็นการลดทอนพลังของ
บุคลากรและองค์กร จึงนามาสู่การหยิบยกแนวคิด การประเมินภาพลักษณ์ที่กาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ในปัจจุบันซึ่งก็คือ “แนวคิดกำรจัดท้ำภำพลักษณ์ส้ำหรับภำคสำธำรณะ”เพื่อร่วมกันคิดค้นหาทางออกให้กับ
องค์กรภาครัฐไทยที่กาลังประสบปัญหาต่าง ๆ หลายด้านโดยเฉพาะเรื่องจานวนและคุณภาพหรือคุณสมบัติที่
เหมาะสมของบุคลากรที่จะเข้ามาสานต่องานท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านเป็นสังคมผู้สูงอายุของไทยที่บุคลากรที่มี
คุณค่าและคุณภาพจานวนมากกาลังทยอยเกษียณอายุราชการ ในขณะที่แผนกาลังคนของภาครัฐก็ยังไม่มีความ
ชัดเจนและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความไม่สามารถในการแข่งขันในบริบทโลกซึ่งสามารถดูได้จากตัวเลขการ
ส่งออกที่ตกต่าลงทุกประเภท เป็นต้น ดังนั้น การคิดค้นแนวทางการทางานร่วมกันแบบอื่น ๆ ดังเช่น การ
ผลักดันให้มีการศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง “การจัดทาภาพลักษณ์ขององค์กรภาครัฐหรือภาคสาธารณะ”
(Branding for the public sector) อย่างจริงจังตามแนวคิดที่นาเสนอไว้แล้วในรายงานฉบับนี้ ก็น่าจะเป็นอีก
ทางออกหรือทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพการทางานของภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางที่ทั่วโลกยอมรับ
ร่วมกันได้มากขึ้นหรือไม่
สาหรับระบบการประเมินผลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่มีหลายรูปแบบ หลายมิติ หลายองค์กรเกี่ย วข้อง ก็
ควรจะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเชื่อมโยงเป็นขบวนเดียวกัน โดยมีองค์กร/หน่วยงานภาคปฏิบัติใน
ระดับกระทรวง โดยสานักงานปลัด และในระดับกรม รวมทั้งสานักงานสาขาของแต่ละกระทรวงในแต่ละจังหวัด
เป็นตัวตั้ง ทั้งนี้ ขออนุญาตให้ข้อเสนอแนะว่า ควรให้บุคลากรของแต่ละส่วนงานที่กล่าวมาได้มีโอกาสมานั่งคุย
กัน ปรึกษาหารือกัน เพื่อทบทวนระบบการประเมินผลที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานของตนว่าเป็นอย่างไร
จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ ๆ ที่ผ่านมาคืออะไร และจะทาอย่างไรให้มีคุณภาพ สามารถใช้การได้ดี
ทาให้ช่วยมองเห็นภาพรวมของการทางานของหน่วยงานร่วมกัน ทาให้เห็นว่ามีอะไรบ้างที่สาเร็จ อะไรยังไม่
สาเร็จ เป็นเพราะอะไร และทุกส่วนงานจะมาเชื่อมโยงกันด้วยระบบการประเมินผลที่ดีมีคุณภาพได้อย่างไร และ
ควรจัดทาเป็นผังขั้นตอนการไหลของข้อมูลจากไหนไปไหน (Flow Chart) มีอะไรบ้างที่จาเป็นต้องนามาแบ่งปัน
กัน ระหว่างส่ ว นงานต่าง ๆ ในระดับ กอง ระดับกรม ระดับกระทรวง และระดับหน่ว ยงานในแต่ละจังหวัด
นอกจากนี้ บางหน่วยงานก็มีระบบการประเมินผลภายใน หรือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ ส่วนงานใดก็ได้ที่
สามารถแสดงบทบาทเป็นเจ้าภาพในการจัดการพูดคุยกันตามคาถามต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ที่สามารถทาให้
เกิดการเชื่อมโยงหรือบู รณาการสาระสาคัญต่าง ๆ ของแต่ล ะหน่วยงานเข้าด้วยกัน ทาให้ส ามารถมองเห็ น
ภาพรวมทั้งหมดร่วมกันได้ จะทาให้เกิดพลังในการทางานร่วมกันมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ หน่ ว ยงานต่าง ๆ ที่มีห น้ าที่ห รือความรับผิดชอบหลั กในเรื่องการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลอยู่แล้ว ก็สามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผลที่มีอยู่ของหน่วยงานได้เลย โดยไม่ต้องรอ
ให้ใครมาสั่ง ตามที่นาเสนอในแผนภาพด้านล่างนี้ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันระบบการประเมินผลที่เป็นอยู่ มักจะ
ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหรือ 4 องค์ประกอบที่สาคัญ คือ 1) การประเมินตนเอง 2) การประเมินโดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ/กรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 3) การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก ที่มี
ภารกิจตามกฎหมาย และ/หรือ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมิน
และมีความเป็นกลาง และ4) การประเมินโดยหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นภายใน
หน่วยงาน หรือ ที่เรียกกันว่า ก.พ.ร. น้อย ซึ่งจริง ๆ แล้วหน่วยงานทุกหน่วยงาน ทุกระดับ ทุกประเภท สามารถ
ดาเนินการปรับปรุงสิ่งที่ทาอยู่ให้มีคุณค่า มีศักยภาพ มีความหมายต่อหน่วยงานและบุคลากรของตนได้เลย หรือ
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สามารถปรับระบบต่าง ๆ เหล่านี้ให้มีความเชื่อมโยงกัน และสามารถเพิ่มเติมมิติการประเมินเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมเข้าไปในสิ่งที่ทาได้เลยเช่นกัน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้คือ
1) การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งโดยปกติ มักจัดทาในรูปของรายงานการประเมินผล
ตนเอง หรือ ที่เรียกกันว่า SAR (Self-Assessment Report) ซึ่งมีกระบวนการและวิธีการทาที่แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละหน่วยงาน แต่เท่าที่ทราบส่วนใหญ่มักจะเป็นการใช้วิธีการกรอกแบบสอบถาม หรือแบบประเมิน
ซึ่งวิธีการนี้ ก็ยังสามารถดาเนินการได้ หรือยังคงมีความจาเป็นอยู่ โดยเฉพาะการสืบค้นประเด็นความพึงพอใจ
ในงานที่ทา และความพึงพอใจในผลงานของตนเอง เพื่อนร่วมงาน หน่วยงานที่สังกัด ฯลฯ แต่ทั้งนี้ ก็ควรมี
วิธีการและมิติอื่น ๆ ในเชิงลึกด้วย หรือสามารถทาให้ “การประเมินตนเอง” เป็นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จ ริง
ในหน่วยงานได้ด้วย โดยสามารถผนวกเรื่องการประเมินระดับคุณธรรม จริยธรรมของตนเองของบุคลากรแต่ละ
คน เข้าไปด้วย ซึ่งสามารถจัดในรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินตนเองที่เน้นไปที่ การ
หันกลับมามองตนเองอย่างลึกซึ้ง พร้อม ๆ กับการสื่อสารกับคนอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การวิจั ยตนเอง การประเมิน หรื อวิเคราะห์ตนเอง ว่าตนเองเป็นคนแบบไหน อาทิเช่น หลั กสู ตรนพลักษณ์
หลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา หลักสูตรสุนทรียสนทนาต่าง ๆ ที่จัดโดยองค์กรเอกชนหลายองค์กร ฯลฯ ซึ่งสามารถ
ส่งเสริมให้บุคลากรไปเรียนรู้และนามาใช้ในองค์กร หรืออาจเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ มาช่วยจัด
กระบวนการให้กับองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถ “อ่านตนออก มองตนเป็น เห็นตนชัด ” และทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตนเองได้ในทันที โดยไม่ต้องรอให้ใครมาประเมิน ถ้าทุกหน่วยงานสามารถดาเนินการตรงนี้ได้ จะ
ทาให้เกิดความเข้าใจกัน การเคารพซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน ให้อภัยกัน พร้อมเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง
ตนเอง ก็จะทาให้องค์กรเกิดภาพใหม่ที่สวยงาม ไม่จอมปลอม หรือไม่ใช่การประเมินหลอก ๆ ที่ไม่ได้มีการลงลึก
ไปถึงระดับจิตสานึกหรือจิตใต้สานึกภายในของแต่ละคน ซึ่งจริง ๆ แล้ว จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดยไม่รู้ตัว หรือโดยที่เราไม่ต้องพูดถึงหรือท่องบ่น คาว่า “คุณธรรม จริยธรรม” อยู่
ตลอดเวลาแต่อย่างใด ดังนั้น ควรพลิกการประเมินตนเอง ให้เป็นการประเมินเชิงสร้างสรรค์ เชิงเสริมพลัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังการเปลี่ยนแปลงจากด้านใน หรือในระดับของจิตสานึก และควรมีการจัดทาระบบบันทึก
ข้อมูล จากการสะท้อนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการประเมินตนเองและวิเคราะห์ตนเอง ด้วยแนวคิดหรือชุด
เครื่องมือเชิงบวกต่าง ๆ ดังที่ยกตัวอย่างไว้บ้างแล้วนั้นด้วย เพราะแต่ละคนจะมีระดับการเปลี่ยนแปลงที่ ไม่
เท่ากัน บางคนเปลี่ยนแปลงได้เร็ว บางคนยังต้องการการสนับสนุนหรือการเกื้อกูลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เป็นระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละคนมีที่มา หรือมีปัจจัยเงื่อนไขต่าง ๆ ในชีวิตที่ไม่เหมือนกัน บางคน
อาจจะผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ในชีวิตมาอย่างยาวนาน และถูกกดทับไว้ ฯลฯ ดังนั้น การบันทึกข้อมูล
และ/หรือ การส่งเสริมให้มีการบันทึกข้อมูลของตนเองด้วยแบบบันทึกประจาวันของแต่ละคน จะทาให้มีข้อมูล
สาคัญ ที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงตนเองไปตามลาดับขั้น หรืออาจเปลี่ยนแปลงแบบ 360 องศาในเวลา
อันรวดเร็วก็ได้ และยังสามารถนาข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละท่านมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
และเพื่อประเมินภาพรวมในเรื่องศักยภาพการทางานร่วมกันต่อไปได้ด้วย
2) การประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (Stakeholder-based Evaluation) ซึ่งมีหลาย
แบบ หลายประเภท ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละองค์กร ซึ่งจากการเข้าไปสัมภาษณ์หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การ
ทางานของโครงการนี้ พบว่า บางหน่วยงานให้ความสาคัญกับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างมาก
ยกตัวอย่างเช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่จัดให้มีการประเมินโดยผู้เข้า ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
หรือ ผู้รับบริการประเภทต่าง ๆ ของกรม ฯ หรือกระทรวงตลอดเวลา และมีการนาผลการประเมิน และ/หรือ
เสียงสะท้อนต่าง ๆ เหล่านั้น มาใช้ในการปรับปรุงการทางานตลอดเวลาเช่นกัน จนทาให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ได้รับรางวัลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะมีการฟังเสี ยงสะท้อนจากผู้รับบริการและนามาปรับปรุงหรือพัฒนา
ระบบการทางานในด้านต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทา ที่เป็นตัวอย่างที่ดีมาก แต่ประเด็นสาคัญที่พบ ก็คือ
หน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด ยังไม่ได้จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ จากการประเมินอย่างเป็นระบบ พร้อม
นาเสนอต่อสาธารณะด้วยวิธีการและช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะช่องทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดช่องทางหนึ่งใน
ปัจจุบัน ก็คือ การนาเสนอบนหน้าเว็บไซด์ของหน่วยงาน แต่ยังอยู่ในรูปของเอกสารต่าง ๆ และไม่ได้แสดงในรูป
ของสถิติ กราฟ แผนภาพ แผนผังต่าง ๆ ที่สามารถชี้ให้เห็นว่า ได้มีการประเมิน ผลโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้รับประโยชน์ ฯลฯ ควร
แสดงให้ สาธารณะได้รั บ ทราบ และควรเป็ นการนาเสนอในเชิงวิช าการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคและ
เครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วย โดยมีมิติในเรื่ อง “เวลา” หรือ “ระยะเวลา” หรือที่เรียกว่า “Time series data”
และ “Time series analysis” จะช่วยทาให้มองเห็นพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ขององค์กรได้ดี ภายใต้เวลาหนึ่ง
ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถผนวกเรื่อง การประเมินคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์กรภาครัฐเข้าไปในการ
ประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ เพิ่มคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่เชื่อมโยงกับประเด็นต่าง ๆ ที่สะท้อน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เช่น การให้คาแนะนา/การให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไร ได้รับการ
ปฏิบัติอย่างไร การใช้คาพูด สายตา เป็นอย่างไร แสดงถึงความเคารพในผู้รับบริการหรือไม่ อย่างไร หรือให้
ความสาคัญกับเรื่องคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ เป็นอย่างไร หรือในกรณี
ของการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ เคยประสบไหม? เป็น
อย่างไร? ทาอย่างไร? เป็นต้น
3) การประเมินโดยบุคคลภายนอก (External Evaluation) ซึ่งโดยปกติ แต่ละหน่วยงาน ก็ต้อง
ได้รับการประเมินภายนอกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรในระดับนโยบาย
และ/หรือ ระดับการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการทางานขององค์กรภาครัฐ ที่ เป็นภารกิจตาม
กฎหมาย อาทิเช่น สานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน ก.พ. ป.ป.ช. ป.ป.ท. สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือในกรณี
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมาก็มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือที่เรียกกัน
ย่อ ๆ ว่า “สมศ.” และในหลาย ๆ กรณี หลาย ๆ หน่วยงานได้ มีการว่าจ้างผู้ประเมินภายนอกที่เป็นนักวิชาการ
จากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งอาจเป็นการดาเนินการโดยหน่วยงานระดับกระทรวง หรือระดับ
กรมเอง หรือเป็นการดาเนินการโดยองค์กรที่มีภารกิจตามกฎหมายข้างต้น เนื่องจากพิจารณาว่า นักวิชาการ
จากสถาบันการศึกษาในระดับอุด มศึกษามีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นกลาง หรือสามารถรับฟังข้อมูลจากทุก
ฝ่ายได้อย่างเป็นกลาง ไม่ด่วนตัดสิน ไม่เป็นอันตราย ทาให้ผู้รับการประเมินกล้าพูด กล้าวิจารณ์ กล้าแสดงความ
คิดเห็น กล้าเสนอแนะได้มากกว่าการใช้บุคลากรของภาครัฐด้วยกันเอง เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาการประเมินโดย
บุคคลภายนอกนี้ ก็มีอยู่จานวนมาก แต่ประเด็นปัญหาสาคัญคือ แต่ละหน่วยงาน อาจจะไม่ได้มีการนารายงาน
หรื อ ผลการประเมิน มารวบรวมไว้ ใ นที่ เ ดีย วกัน และไม่มี ก ารน ารายงานการประเมิ น ผลเหล่ า นี้ม าทาการ
สังเคราะห์ เพื่อสะท้อนความรู้ภ ายใต้มิติของ “เวลา” หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ช่ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง ๆ เช่น ช่วง 3-5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังคงพบว่า การประเมินโดยผู้
ประเมินภายนอก ยังคงเป็นการมุ่งเน้นไปที่การเก็บข้อมูลและนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ และไม่มีการส่งผล
ประเมินกลับไป ทาให้ผู้ถูกประเมินได้ทราบผลการประเมิน หรือถ้าต้องการทราบ ต้องไปสืบค้นเอาเอง เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังคงมีเสียงสะท้อนมาเช่นกันว่า จานวนมากยังคงเน้นการทางานเชิงเอกสาร ไม่มีการสื่อสารแบบ
สองทาง หรือการรับฟังผู้ถูกประเมิน ทาให้เป็นการตัดสินจากมุมมองของผู้ประเมินเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้ น จึงควร
ปรับปรุงหรือเสนอให้มีการปรับปรุง ให้มีวิธีการกลยุทธ์ มิติอื่น ๆ และถ้าต้องการผนวกเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม
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เข้าไปด้วย ก็สามารถทาได้ โดยไม่ต้องทาแยก เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระงาน ดังได้กล่าวมาแล้วหลายครั้งใน
ส่วนก่อนหน้านี้ ในรายงานฉบับนี้
4) การประเมินโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่มีอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับกรม หรืออาจอยู่
ในระดับกระทรวง ที่เรียกว่า ก.พ.ร. น้อย หรือ บางหน่วยงานอาจจะไม่ได้เรียกชื่อนี้ก็ตาม แต่โดยปกติ การ
ประเมิน โดยหน่ว ยงานประเมินในระดับหน่วยงานนี้ เท่าที่ทราบส่ว นใหญ่เป็นเพียงแค่การจัดทาข้ อมูล ตาม
ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.ยังไม่ค่อยมีมิติอื่น ๆ ซึ่งตรงนี้สามารถเสริมพลังให้ ก.พ.ร. น้อย หรือกลไกอื่นใดในระดับนี้ ได้
มีบทบาทในเรื่องอื่น ๆ ด้วยก็จะช่วยทาให้การประเมินผลที่เป็นอยู่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
บุคลากรมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เป็นอุปสรรค หรือ เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย หวานอมขมกลืนที่รอเวลาที่อยากขจัดออกไป
มากกว่าการช่วยกันทาให้มีคุณค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมพลังให้ ก.พ.ร.
น้อยสามารถทาการประเมินเชิงเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) ได้ด้วย (อรทัย อาจอ่า, 2549,
2550) หรือถ้าไม่สามารถดาเนินการได้เอง เพราะอาจจะมองว่าเป็นคนภายในเหมือนกัน หรือ อยู่ในสถานภาพ
เดียวกัน หรืออาจจะมีปัญหาที่ไม่ลงรอยกันอยู่ หรือมีช่องว่างในการสื่อสาร การยอมรับซึ่งกันและกัน ฯลฯ ก็
สามารถที่จะเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเสริม พลังบุคคล พลังองค์กร พลังชุมชน
พลังสังคม มาทากิจกรรมตรงนี้ให้ได้ด้วยเช่นกัน และที่สาคัญคือ ควรมีการบันทึกและสรุปข้อมูลการทางานใน
เชิงเสริมพลังด้วยทุกครั้ง เพื่อยกระดับการทางานในทุกเรื่อง ทุกมิติให้เป็นการทางานในเชิงวิชาการ ที่ขับเคลื่อน
บนฐานความรู้ ก็จะช่วยทาให้ทราบว่า ปัจจุบันอยู่ ณ จุดไหน กาลังก้าวเดินไปทางไหน มีอะไรที่ควรทาต่อ อะไร
ที่เป็นปัญหา-อุปสรรค ฯลฯ ซึ่งจะทาให้สามารถวางแผนในการทางานได้อย่างเป็นระบบ มีความสอดรับกับ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งจริง ๆ แล้วตรงนี้ ถือเป็นเรื่องสาคั ญมากที่สุดเรื่องหนึ่ง
ที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกันขบคิด และปรับกระบวนให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
แต่ในความเป็นจริง กลับพบว่า สังคมไทยยังไม่ให้ความสาคัญ หรือเป็นจุดอ่อนที่สาคัญของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทุกประเภท ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐเท่านั้น ซึ่งเป็ นจุดอ่อนที่ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกองคาพยพ
จะต้องช่วยกันแก้ไข ปรับปรุง ทาให้ดีขึ้น มิเช่นนั้น ก็จะไม่สามารถร่วมมือและแข่งขันกับชุมชนนานาชาติ ที่
ขับเคลื่อนบนฐานของความรู้อย่างจริงจัง หรือมีความจริงจังมากกว่าประเทศไทยในเกือบทุกมิติ โดยเฉพาะมิติ
การสร้างความรู้นี้ พบว่ า ประเทศไทยหรือองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ จานวนมากยังคงติดกับดักวิธีการสร้างหรือ
การแสวงหาความรู้แบบเดิม ๆ ที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนาน ทาให้องค์ความรู้ที่สร้างขึ้นไม่สามารถนามาใช้
ได้ เพราะไม่สอดรับกับความเป็นจริงที่สลับซับซ้อน ไม่แน่นอน ผันแปรหรือมีความเป็นพลวัตสูงมาก
ดังนั้น องคาพยพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะต้องปรับตัวให้ทันกับความเป็นพลวัตดังกล่าวของสังคมด้วย มิ
เช่นนั้น ก็จะลอย ไม่ได้อยู่กับความจริง ที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ สังคมมีความเป็นพหุลักษณ์ หรือมีลักษณะ
หลาย ๆ อย่าง ทั้งพหุลักษณ์ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒ นธรรม/ประเพณี ทางประชากรที่มีความ
หลากหลายทั้งด้านชาติพันธุ์ เผ่าพันธุ์ ชนชั้นสีผิว เพศสภาพ ศาสนา วิธีคิด วิธีทา พฤติกรรม ศีลธรรม ความเชื่อ
ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องการมุมมองที่เปิดกว้าง พร้อมที่จะทาความเข้าใจสรรพสิ่งที่หลากหลายที่ดารงอยู่เหล่านี้
จากมุมมองของผู้เป็นเจ้าของเรื่องนั้น ๆ เอง ถ้าทุกคนหรือองค์กรที่มีหน้าที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรที่
ทางานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดังเช่น ศูนย์คุณธรรม หรือองค์กรอื่นใด สามารถปรับกระบวนทัศน์
ทัศนคติ มุมมองตรงจุดนี้ได้ จะทาให้สามารถเข้าถึงความจริงต่าง ๆ ที่ดารงอยู่ได้มากขึ้น และควรเป็นการเข้าถึง
ความจริงแบบไม่ตัดสินจากหลักการของตนเอง ที่คิดว่าดีกว่า ถูกต้องกว่าของคนอื่น ๆ เพราะจริง ๆ แล้ว คนทุก
คน ทุกองค์กรล้วนมีปัจจัย -เงื่อนไขต่าง ๆ ในชีวิตหรือในองค์กรที่ไม่เหมือนกัน และรอให้มีการคลี่คลาย หรือ
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เปิดเผยความจริงต่าง ๆ จากผู้ศึกษาวิจัยที่เข้าใจเรื่อง ความเป็นพหุลักษณ์ (Pluralism) หรือสังคมพหุลักษณ์
พหุวัฒนธรรม พหุความคิด (Pluralist Society) ก็จะทาให้ขับเคลื่อนบนฐานของความรู้ที่เป็นจริงได้อย่าง
แท้จริง
โดยสรุ ป หน่วยงานภาครัฐและภาคีหุ้นส่วนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทางานในการเสริมศักยภาพ
องค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความสามารถในการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
สังคมได้อย่างทันท่วงที มีความโปร่งใส มีความสามารถในการตรวจสอบได้ ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน มีภาวะผู้นาที่ดี มีการตัดสิน ใจบนฐานของคุณธรรม จริยธรรมหรือหลักการที่ถูกต้องเพื่อส่วนรวม
มีการสร้างพลังองค์กรด้วยวัฒนธรรม คุณค่า ค่านิยมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และมีระบบการสื่อสารเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร พร้อมทั้งสามารถทางานร่วมกับองค์กรภาคีต่าง ๆ บนฐานการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้ง
องค์กรภาครัฐ องค์กรอื่น ๆ รวมถึงศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ควรมีการฉุกคิด ตระหนักถึงประเด็นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการกากับ ติดตาม และประเมินผล ดังที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น และนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการประเมินผลที่เป็นอยู่ให้มีคุณภาพ มีลักษณะที่สร้างสรรค์ เสริมพลัง มีความเชื่อมโยง มีความเป็นระบบ
ใช้การได้ มีการเติมเต็มซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ มีคุณค่า มีประโยชน์
และสามารถตอบโจทย์ขององค์กรและสังคมได้อย่างแท้จริงต่อไป
แผนภาพที่ 8 ข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผลให้มีคุณภาพมากขึ้น

ข้อเสนอบทบำทของศูนย์คุณธรรม
สาหรับบทบาทหรือภารกิจของศูนย์คุณธรรมในการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรภาครัฐ
นั้น โดยภาพรวม ควรแสดงบทบาทเป็นกัลยาณมิตร และบทบาทในการเป็นผู้เอื้อหรือสนับสนุนกระบวนการ
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เรียนรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้กับองค์กรภาครัฐ โดยการส่งเสริมการค้นหากระบวนการและวิธีการในการ
สร้างการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของหน่วยงาน องค์กร หรือภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลของประเทศได้ และถ้าจาเป็นต้องดาเนินการในเรื่องการประเมินภาพลักษณ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ก็ควรมีการสื่อสารซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ ชัดเจนตั้งแต่ต้น โดยสามารถประยุกต์ใช้ ข้อเสนอ
กรอบแนวคิด และกรอบการประเมินดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการสื่อสารกับองค์กรภาครัฐ หรือใช้เป็นแนวทางใน
การระดมความคิดเห็นต่าง ๆ จากองค์กรภาครัฐได้เลย และควรเป็นการทางานร่วมกันแบบเสมอภาค เท่าเทียม
ด้ว ยท่ า ที ที่ เ ป็ น มิ ต ร และศู น ย์ คุ ณ ธรรม สามารถมี บ ทบาทในการผลั ก ดั น จากเล็ ก ไปใหญ่ หรื อ ท าร่ ว มกั บ
หน่วยงาน/องค์กรภาคส่วนที่พร้อมก่อน และมีการศึกษาวิจัยควบคู่กันไปตลอดเวลา ไม่ควรทาโดยไม่มีการ
บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางานร่วมกันตลอดเวลา ทั้งนี้ ทุกฝ่ายควร
ปรับความคิดเข้าหากัน และควรมองร่วมกันว่าภารกิจที่กาลังดาเนินการหรือจะดาเนินการร่วมกันต่อไปนั้น
ถือเป็นการลงทุนทางสังคม (Social Investment) ที่คุ้มค่า ที่ทุกฝ่าย ทุกระดับ ทุกภาคส่วน ควรให้ความสาคัญ
อยู่ในลาดับต้น ๆ เพราะเป็นการสร้างระบบคุณค่าใหม่ (New value system) ในการทางาน ที่จะสามารถ
นาพาทั้งองค์กรภาครัฐไทยและสังคมไทยไปสู่การมีภาพลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนนานาชาติหรือ
ประชาคมโลกได้ในที่สุด
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ภาคผนวก ก
ระบบและกลไกการประเมิน ดัชนี และเครื่องมือในการวัดและประเมินที่สาคัญของไทยและต่างประเทศ
ตารางที่ 1 ระบบการประเมิน ดัชนี และเครื่องมือในการวัดและประเมินผลองค์กรภาครัฐที่สาคัญของไทย
ระบบการติดตามและ
ประเมินผลที่เป็นอยู่
1. การจัดทาคารับรอง
ผลการปฏิบัติงาน
ตามแบบของ กพร.

แนวคิดที่นามา
ประเด็นการประเมิน
ประยุกต์ใช้ในการ
วางระบบ
Balanced Score
 คุณค่าด้านประสิทธิผล
Card (BSC) ผสมกับ
(50%)
PMQA – แต่เป็นการ  คุณค่าด้านประสิทธิภาพ
ใช้ BSC แบบประยุกต์ (15%)
ตามประเด็นการ
 คุณค่าด้านคุณภาพการ
ประเมินในช่องถัดไป
บริการ (15%)
 คุณค่าด้านการพัฒนา
องค์กร (20%)

เครื่องมือที่นามาใช้

ปัญหา/อุปสรรค

เรียกว่า “การจัดทาคา
รับรองผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ” มี
การต่อรองตัวชี้วัดกับ
กพร. ตามบริบทของ
กลุ่มงาน เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ ก็ให้น้าหนัก
ด้านนี้มากกว่าด้าน
สังคม ด้านต่างประเทศ
ฯลฯ

 หลายหน่วยงานมองว่า
ยังไม่สะท้อนความจริง
 เป็นการทางานเชิง
ตัวเลข/เอกสาร
 ยังไม่มีระบบการ
นาเสนอข้อมูลต่อ
สาธารณะ
 ไม่เห็นที่มา/วิธีการได้มา
ซึ่งข้อมูล/มีปัญหาเรื่อง
ข้อมูล

 เป็นงานเชิงเอกสาร
ค่อนข้างมาก

2. การประเมินตาม
ระบบของ ศปท.

แนวคิดการต่อต้าน
การทุจริต

 หลายมิติ

 แบบประเมินของ
ศปท.

3. คณะกรรมการ
จริยธรรมที่ตั้งโดย
กพ.

แนวคิดมาตรฐาน
จริยธรรมของ จนท.
รัฐ

 ความโปร่งใสและการ
ตรวจสอบได้

 มี 4 มิติหลัก และ13  เป็นงานเชิงเอกสาร/
ตัวชี้วัด
ตัวเลข

4. การประเมิน/
ตรวจสอบโดย ปปช.

แนวคิด ACRC ของ
เกาหลี (AntiCorruption and
Civil Rights
Commission)

 การประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส/
ความสามารถในการ
ตรวจสอบได้

ITA (Integrity and
Transparency
Assessment)

5. การประเมิน
ตรวจสอบโดย ปปท.

แนวคิด ACRC ของ
เกาหลี

 การประเมินคุณธรรม/
ความโปร่งใส/
ความสามารถในการ
ตรวจสอบได้

ITA – แบบสารวจ
ภายในหน่วยงาน/
ภายนอกหน่วยงานและ
แบบประเมินเชิง
ประจักษ์

6. การประเมิน/
ตรวจสอบโดย สตง.

-

 การตรวจสอบบัญชี/การ
จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

 เน้นเรื่องวัฒนธรรม
คุณธรรม
 คุณธรรมการทางาน/
การให้บริการ
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ตารางที่ 2 ระบบการประเมิน ดัชนี และเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่สาคัญขององค์กรต่าง ๆ ในชุมชน
นานาชาติ (ที่เกี่ยวกับภารกิจของแต่ละกระทรวง)
หน่วยงานที่ทาประเมิน/
จัดอันดับ
1. International
Management and
Development (IMD)

สิ่งที่ประเมิน/จัดอันดับ
World
Competitiveness

ประเด็นการประเมิน
ผลการทางานด้าน
เศรษฐกิจ,
ประสิทธิภาพของ
รัฐบาล, ประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจ, โครงสร้าง
พื้นฐาน
สิ่งแวดล้อมของ
เศรษฐกิจมหภาค,
คุณภาพขององค์กร
สาธารณะ และ
เทคโนโลยี

เครื่องมือ/ดัชนี/
วิธีวิทยาที่ใช้
4 มิติ 20 pillars 323
ตัวแปร

หมายเหตุ/ข้อสังเกต
ทุกกระทรวง

2. World Economic
Forum (WEF)

Growth
Competitiveness
Index (GCI)

3. Overseas
Development
Institute (ODI)
4. OECD - PISA

ธรรมาภิบาล (Good
Governance)

คุณภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐด้านการบริการ

ความสามารถของ
เยาวชนในด้านต่าง ๆ

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ PISA – การสอบ/
กระทรวงศึกษาธิการ
คณิตศาสตร์, การอ่าน คะแนนการสอบ 3 ด้าน

5. UNDP

การพัฒนามนุษย์

หลายมิติ

6. World Bank

การทาธุรกิจ/
บรรยากาศในการลงทุน

หลายมิติ

7. Anholt-GFK

ภาพลักษณ์ของประเทศ การส่งออก. วัฒนธรรม. The Nation Brand
ประชาชน, การเข้าเมือง Index - คะแนน
, การลงทุน
ภาพลักษณ์จากการ
สารวจ
ความโปร่งใส
การรับรู้ด้านการ
Corruption
คอร์รัปชั่นของ
Perception Index ประชาชน/หน่วยงานที่ CPI
มีข้อมูล
ชีวิตที่ดีกว่า/คุณภาพ
การทางาน, รายได้, ที่ Better Life Index ชีวิต
อยู่อาศัย, การศึกษา,
BLI
สุขภาพ, สิ่งแวดล้อม,
ชุมชน, ความปลอดภัย,
ความเป็นพลเมือง

8. Transparency Int.
(TI)
9. OECD-BLI

GCI –

ก.พาณิชย์, คลัง,
อุตสาหกรรม –
ไทยอยู่ลาดับที่ 37
จาก 148 ประเทศในปี
2556

World Governance
Survey (WGS)

ทุกกระทรวง

HDI (Human
กระทรวงพัฒนาสังคม
Development Index)
Doing Business
ก.พาณิชย์ และเกือบทุก
กระทรวง
ก.พาณิชย์ และเกือบทุก
กระทวง
ทุกกระทรวง/ทุก
หน่วยงาน
-ทุกกระทรวง

138 ภาคผนวก
หน่วยงานที่ทาประเมิน/
จัดอันดับ
10.ททท.ร่วมกับ
บริษัทเอกชน/องค์กร
ต่างประเทศต่าง ๆ
หลายองค์กร

11.The Gallup
Organization
12.WHO

13.Sustainable
Development and
Social Network
(SDSN, New York)

สิ่งที่ประเมิน/จัดอันดับ

ประเด็นการประเมิน

Destination Thailand ความเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า,
ความสัมพันธ์ของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ประเทศ, ความซื่อสัตย์
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ประเทศ
The Gallup World
สารวจความคิดเห็นของ
Poll
สาธารณะเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของแต่ละ
ประเทศหลายมิติ
Global Status Report การตายจากอุบัติเหตุ/
on Road Safety
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

World Happiness
Report (WHR)

การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่
สะท้อนจากความสุข

เครื่องมือ/ดัชนี/
วิธีวิทยาที่ใช้
ดัชนีชี้วัดในฐานะที่
ประเทศไทยเป็น
จุดหมายปลายทาง,
Affinity Index และ
Loyalty Index

- ก.การท่องเที่ยวและ
ทุกกระทรวง

Poll Survey

สารวจใน 140 ประเทศ

ใช้อัตราการตายจาก
อุบัติเหตุต่อประชากร
แสนคน

ประเทศไทยสูงเป็น
อันดับสองของโลก –
กรมทางหลวง, กรมการ
ขนส่ง, กระทรวง
คมนาคม, ภาค
ประชาชน. ภาคธุรกิจ
- ทุกกระทรวง

- ไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ/ข้อสังเกต

หมายเหตุ: องค์กร และระบบกลไกการประเมินต่าง ๆ ในระดับโลก หรือที่มีอยู่ในชุมชนนานาชาตินั้นมีจานวนมาก ดังนั้น การนาเสนอ ณ ที่นี้ จึงเป็น
การเลือกมาเพียงบางส่วนเท่านั้น โดยเฉพาะหน่วยงาน/องค์กร และการประเมินที่มีอิทธิพลด้านต่าง ๆ เป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอิทธิพลต่อ
การลงทุนขององค์กรทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ในระดับโลก รวมทั้งองค์กรที่มีบทบาทในการกากับ ติดตามและประเมินการพัฒนาเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรม ความเท่าเทียม ความยั่งยืน ความโปร่งใส และความสามารถในการตรวจสอบได้ ที่ชุมชนนานาชาติมีความต้องการร่วมกัน

ตารางที่ 3 ตารางสรุปวิชาชีพหลักและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรหลักในแต่ละกระทรวง (นาเสนอเพียง
บางส่วน ยังไม่ครอบคลุม)
กระทรวงการต่างๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิชาชีพสาคัญของแต่ละกระทรวง
ครู/ อาจารย์/ นักวิชาการศึกษาเป็นหลัก
แพทย์/ พยาบาล/ เภสัชกร/ ทันตแพทย์/
นักวิชาการสาธารณสุข เป็นหลัก
นักการบัญชี/ ผู้ตรวจสอบบัญชี/ เศรษฐกร/
นักกฎหมาย/ นิติกร/ นิติการ
วิศวกร ช่างโยธา ช่างสารวจ ช่างเทคนิคต่าง ๆ
เป็นหลัก
นักการเงิน การธนาคาร นักบัญชี นัก
เศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักสิ่งแวดล้อม นักธรณีวิทยา นักภูมิศาสตร์
ฯลฯ
นักวิชาการเกษตร/ ป่าไม้/ ประมง/ แร่

หมายเหตุ-จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณครู/ อาจารย์/ ผู้สอน
จรรยาบรรณของแต่ละวิชาชีพ มีอยู่แล้วให้
นามาใช้อย่างเข้มงวด
จรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี นักการ
บัญชี ผู้ตรวจสอบ นักกฎหมาย
ควรใช้หรือปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของตนอย่างเคร่งครัด
ควรใช้หรือปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของตนอย่างเคร่งครัด
จรรยาบรรณวิชาชีพมีหรือยัง
จรรยาบรรณวิชาชีพมีหรือยัง

รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย 139

ตารางที่ 4 ขั้นตอนในการพัฒนาดัชนีหรือตัวชี้วัด (ขั้นตอนในเชิงเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ทางสถิติต่างๆ)
ขั้นตอน (Step)

ทาไมขั้นตอนนี้จึงจาเป็น/ความจาเป็นของแต่ละขั้นตอน

1. ก า ร ส ร้ า ง ก ร อ บ ใ น เ ชิ ง ท ฤ ษ ฎี (Theoretical  ทาให้ เ กิด ความเข้ า ใจที่ชัด เจน และท าให้ ไ ด้ นิย ามของ
Framework) – เพื่อเป็นฐานในการเลือกและการ
ปัญหา/ปรากฏการณ์ที่มีหลายมิติ ที่ต้องการวัด – สิ่งที่
ผสมผสานตัวแปรให้กลายเป็นตัวชี้วัดที่มีความหมาย
ต้องการจะวัดจริง ๆ คืออะไร?
ภายใต้ ห ลั ก การที่ ส าคั ญ คื อ ความสอดคล้ อ ง/  ช่ ว ย จั ด โค รงสร้ างของกลุ่ มย่ อย /ป ระ เด็ นย่ อย /
เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย (ดังนั้น การให้ผู้เชี่ยวชาญ
องค์ ป ระกอบย่ อ ยต่ า ง ๆ ของปั ญ หา/ปรากฏการณ์ ที่
และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ งหมดเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งใน
ต้องการประเมิน/วัด (ในกรณีที่มีความจาเป็น)
ขั้นตอนนี้ตั้งแต่แรก จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง)
 เป็นการรวบรวม/ประมวลเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือก
ตัวแปรที่สาคัญ ๆ ทั้งที่เป็นตัวแปรเชิงปัจจัยนาเข้า, ตั ว
แปรเชิ งกระบวนการ, ตั ว แปรเชิ งผลผลิ ต , ตั ว แปรเชิ ง
ผลลัพธ์/ผลกระทบ ฯลฯ
2. การเลือกข้อมูล (Data Selection) – ควรเป็นการ  เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของดัชนีหรือตัวชี้วัดที่มีอยู่
เลือกบนพื้นฐานของความราบรื่นในเชิงการวิเคราะห์  เพื่อถกเถียง/อภิปรายเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อนของตัวชี้วัด
(analytical soundness), ความสามารถในการวัดได้
แต่ละตัวที่เลือกขึ้นมา
จริ ง , ความครอบคลุ ม องค์ ก รต่ า ง ๆ ที่ มี ภ ารกิ จ ที่  เพื่อสร้าง/จัดทาตารางสรุปเกี่ย วกับลักษณะของข้อมู ล
ต่างกัน, ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดกับปรากฏการณ์/
เช่น แหล่งข้อมูล, การจัดหาข้อมูล/การมีอยู่ของข้อมูล,
ปัญหาที่ต้องการวั ด และ ควรพิจ ารณาใช้ ตัวแปรที่
ประเภทของข้อมูล (เช่น ข้อมูลปัจจัยนาเข้า, กระบวนการ
เป็นตัวแทน (proxy variables) กรณีที่ไม่มีข้อมูล/หา
, ผลผลิต, ผลลัพธ์, ผลกระทบ เป็นต้น)
ข้อมูลได้ยาก (การให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งหมดเข้ามาร่ว มในขั้นตอนนี้ เป็ นสิ่งที่จาเป็ น
เช่นกัน)
3. การขจั ด ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นทางสถิ ติ / การ  เพื่อประมาณค่า (values) ของข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อน
ซ่อมแซมข้อ มูลที่ ขาดหายไป (imputation of
หรือตกหล่น/หายไป
missing data) ทาให้ได้ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ ด้วยการ  เพื่อหามาตรการที่จะทาให้เกิดความน่าเชื่อถือของค่าที่
ทา imputation หรือ การขจัดค่าความคลาดเคลื่อน
คลาดเคลื่อนแต่ละตัว รวมทั้งทาการประเมินผลกระทบ
ทางสถิติ/การซ่อมแซม/การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
ของการขจัดค่าความคลาดเคลื่อน/ค่าที่ขาดหายไปที่มี ผล
หลาย ๆ อย่างประกอบกัน
ต่ อ ผลลั พ ธ์ ข องตั ว ชี้ วั ด ผสมหรื อ ตั ว ชี้ วั ด รวม/ตั ว ชี้ วั ด
องค์ประกอบ (composite indicator)
 เพื่ อ ถกเถี ย ง/อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ค่ า ที่ ผิ ด ปกติ / ข้ อ มู ล ที่
ผิดปกติ (outliers) ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล/ชุดข้อมูลที่มี

140 ภาคผนวก
ขั้นตอน (Step)

ทาไมขั้นตอนนี้จึงจาเป็น/ความจาเป็นของแต่ละขั้นตอน

4. การวิเคราะห์หลายระดับ (Multivariate analysis)  ตรวจสอบโครงสร้างของข้อ มูลที่สาคัญในสองมิติ คือ 1.
– ควรนามาใช้ในการศึกษาหรือประเมินโครงสร้าง
มิติตัวชี้วัดของบุคคล และ 2.มิติตัวชี้วัดขององค์กร ด้วย
โดยรวมของชุด ข้อมู ล เพื่ อประเมิน ความเหมาะสม
วิธีการต่าง ๆ หลายระดับที่มีความเหมาะสม เช่น การ
เพื่อนาไปสู่การเลือกวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้อง/ที่จะตามมา
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principal components
ได้อย่างถูกต้อง/เหมาะสม/สอดคล้องกัน เช่น การ
analysis), การวิเคราะห์รายกลุ่ม (cluster analysis)
ถ่ ว งค่ า น้ าหนั ก (weighting), การจั ด กลุ่ ม /การ
เช่น cluster ด้านเศรษฐกิจ, cluster ด้านสังคม เป็นต้น
รวมกลุ่ม (aggregation)
 กาหนดกลุ่มของตัวชี้วัด และกลุ่มขององค์กร/หน่วยงานที่
มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ งกั น ในเชิ งภารกิ จ และน าเสนอการ
ตีความข้อมูล/ผลลัพธ์ที่ได้
 เปรียบเทียบโครงสร้างของชุดข้อมูลที่ถูกกาหนดไว้ในเชิง
สถิติกับกรอบทฤษฎีที่กาหนดไว้ และอภิปรายเกี่ยวกับ
ความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นได้/เป็นไปได้
5. กระบวนการทาให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน /มี  เลือกหลักการที่เหมาะสม ที่ให้ความสาคัญกับทั้งกรอบ
ความเหมือนกัน (normalisation) ขั้นตอนนี้ควร
เชิงทฤษฎีและคุณสมบัติของข้อมูลทีมีอยู่
ดาเนินการเพื่อช่วยทาให้สามารถเปรียบเทียบตัวแปร  ถกเถียง/อภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลที่ผิดปกติ/ค่าที่ผิดปกติที่
ต่าง ๆ ได้ เนื่องจากข้อมูลบางประเภท อาจมีหน่วย
มีอยู่ในชุดข้อมูล เพราะอาจจะทาให้เกิดการวัดและ/หรือ
การวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน เป็นต้น
สามารถเปรียบเทียบซึ่งกันและกันได้
 ทาการปรับสเกล (scale) ถ้าจาเป็น
 ทาการแปลงตัวชี้วัดที่มีความเบ้สูง (highly skewed) ถ้า
จาเป็น
6. การถ่วงค่าน้าหนักและการจัดรวมกลุ่ม (weighting  เลือกหลักการต่าง ๆ ในการถ่วงค่าน้าหนักและการจั ด
and aggregation) – ซึ่งควรจะดาเนินการให้
รวมกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ที่ให้ความสาคัญกับทั้งกรอบ
สอดคล้องกับกรอบในเชิงทฤษฎีที่กาหนดไว้ตั้งแต่ต้น
ในเชิงทฤษฎีและคุณสมบัติหรือลักษณะของข้อมูล
 ถกเถียง/อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสหสัมพันธ์/
ความสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า งตั ว ชี้ วั ด ต่ า ง ๆ ที่
จะต้องคานึงถึง
 ถกเถี ย ง/อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ การทดแทนซึ่ ง กั น และกั น
ระหว่างตัวชี้วัดต่าง ๆ ว่าควรอนุญาตให้สามารถใช้แทน
กันได้หรือไม่ อย่างไร?
7. การวิ เ คราะห์ ค วามไม่ แ น่ น อนและความไว  เพื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ หลายรูปแบบในการสร้าง
(uncertainty and sensibility analysis) เพื่อ
ตัวชี้วัดแบบผสม และถ้าเป็นไปได้ ก็ควรมีการจัดทาภาพ
ประเมิ น ความแข็ ง แกร่ ง ของตั ว ชี้ วั ด ผสม/ตั ว ชี้ วั ด
ทัศน์ (scenario) ในเชิงแนวคิดที่เป็นทางเลือก เพื่อการ
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดรวม ทั้งในแง่มุมของการนาเข้า/
คัดเลือกดัชนี/ตัวชี้วัดที่สาคัญที่สุด
การผนวกตัวชี้วัดเข้ามา และการตัดตัวชี้วัดออกไป,  เพื่ อ ระบุ แ หล่ ง ที่ ม าของความไม่ แ น่ น อนต่ า ง ๆ ที่ อ าจ
การปรับค่าและการกระจาย (the nomalisation
เกิ ด ขึ้ น ได้ใ นกระบวนการพัฒ นาตั ว ชี้วั ด องค์ ประกอบ/
scheme), การขจัดค่าความคลาดเคลื่อนทางสถิติ/
ตัวชี้วัดผสม/ตัวชี้วัดรวม ที่อาจจะทาให้คะแนน และการ
การซ่อมแซมข้อมูลที่คลาดเคลื่อน/ขาดหายไป, การ
จัดอันดับขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนดังกล่าวได้
เลือกการถ่วงค่าน้าหนัก, วิธีการในการจัดกลุ่ม/การ  เพื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ ค วามไวของการอ้ า งอิ ง (ข้ อ
รวมกลุ่ม
สันนิษฐานต่าง ๆ) และสามารถกาหนดได้ว่าอะไรคือ
แหล่ งของความไม่ แ น่ น อน ที่ อ าจมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คะแนน
และต่อการจัดอันดับ/อันดับที่มากกว่ากัน
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ทาไมขั้นตอนนี้จึงจาเป็น/ความจาเป็นของแต่ละขั้นตอน

8. การกลับไปที่ข้อมูล (Back to the data) – การ  เพื่อจัดทาโพรไฟล์ (profile)การดาเนินงานขององค์กรใน
กลับไปตรวจสอบข้อ มูลอีกครั้งหนึ่งเป็นสิ่ งที่จาเป็ น
ระดับตัวชี้วัด/ดัชนี ทั้งนี้ เพื่อเปิดเผย หรือชี้ให้เห็นได้ว่า
เพื่อเปิดเผยให้เห็นว่าอะไรคือตัวการที่สาคัญที่ทาให้
อะไรคือปัจจัยผลักดันผลลัพธ์ของตัวชี้วัดแต่ละตัว
สามารถดาเนินการได้ดีหรือไม่ดี – ความโปร่งใสเป็น  เพื่อตรวจสอบสหสัมพันธ์และความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกัน
เงื่ อ นไขที่ จ าเป็ น ในล าดั บ แรก ที่ จ ะท าให้ เกิ ดการ
และกันระหว่างตัวชี้วัด/ดัชนี
วิเคราะห์และการจัดทานโยบายที่ดี เกิดขึ้นได้
 เพื่ อ ให้ ส ามารถระบุ ไ ด้ ว่ า ผลลั พ ธ์ ข องตั ว ชี้ วั ด นั้ น ถู ก
ครอบงา/กากั บ โดยตั วชี้ วั ด เพี ย งแค่ ไ ม่กี่ ตั ว ใช่ ห รือ ไม่ ?
และเพื่ออธิบายความสาคัญขององค์ประกอบย่อยต่าง ๆ
ที่มี ความสั ม พัน ธ์ ซึ่งกั นและกั น ที่มี อ ยู่ภ ายในชุด ตั วชี้ วั ด
แบบผสม
9. ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดอื่น ๆ - ควรดาเนินการเพื่อ  เพื่ อ วิ เ คราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ หรื อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดที่ทาขึ้น (หรือมิติ
ตัวชี้วัดแบบผสมกับมาตรวัดอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง โดย
ต่าง ๆ ของตัวชี้วัด) กับตัวชี้วัดที่มีอยู่เดิม ซึ่งอาจเป็น
การนาผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ความไวเข้ามาพิจารณา
ตัวชี้วัดธรรมดา ไม่ใช่ตัวชี้วัดรวม/ตัวชี้วัดผสม รวมถึง
ร่วมด้วย
การระบุ ค วามเชื่ อ มโยงของตั ว ชี้ วั ด ด้ ว ยการ  พัฒนา/เขียนเรื่องเล่าต่าง ๆ (narratives) บนพื้นฐาน
วิเคราะห์ถดถอย (regressions)
ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
10. ขั้นตอนสุดท้าย คือ การนาเสนอผลลัพธ์ของดัชนี  เพื่อระบุชุดเครื่องมือต่าง ๆ ในการนาเสนอผลลัพธ์ให้กับ
หรือตัวชี้วัดให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยวิธีการ/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องประเภทต่าง ๆ
ต่าง ๆ (Visualization of the results) – เพราะ  เพื่อเลือกเทคนิคการนาเสนอที่สามารถสื่อสารข้อมูลที่มี
การนาเสนออย่างชัดเจน จะมีอิทธิพลต่อการตีความ
อยู่ได้มากที่สุดและดีที่สุด
หรื อ ช่ว ยขยายศั กยภาพในการตี ค วามให้ มีม ากขึ้ น  เพื่ อ น าเสนอผลลั พ ธ์ ข องตั ว ชี้ วั ด รวม/ตั ว ชี้ วั ด ผสมด้ ว ย
ตามไปด้วย
รูปแบบที่ชัดเจนและถูกต้องที่สุด
เก็บความและเรียบเรียงโดย ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่า, 28 สิงหาคม 2558
เอกสารอ้างอิง Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide by OECD Publishing, 2008.
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พฤติกรรมการทุจริตของบุคคลในตาแหน่งหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์สว่ นตนหรือพวกพ้อง
1. การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เช่น การผูกขาดและการให้สัมปทาน การเรียกเก็บส่วนแบ่งอย่างผิดกฎหมาย
2. การฉกฉวยและแปรรูปทุนของรัฐมาเป็นของตนเอง
3. การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การใช้อิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์ เช่น การปั่นหุ้น
5. การปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง ปกปิดข้อมูลและให้การเท็จ
6. การใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ อย่างมีอคติและลาเอียง
7. การใช้อิทธิพลทางการค้า แสดงบทบาทเป็นนายหน้าหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน จากการค้าต่างตอบแทน
แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า
8. ใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อฉล การใช้กองทุนของรัฐเพื่อผลประโยชน์
ทางการเมือง
9. การไม่กระทาตามหน้าที่แบบตรงไปตรงมา
10. การให้และรับสินบน การขู่เข็ญบังคับและให้สิ่งล่อใจ
11. การยอมรับของขวัญทีไ่ ม่ถูกต้อง
12. ผู้บริหารประเทศทาตัวเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของประเทศ โดยใช้นโยบายประชานิยม เช่น ให้เงินทอง หรือ
สิ่งของของรัฐ เพื่อการได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
การคอร์รัปชั่น โดยใช้วิธีการสร้างเงื่อนไขที่ทาให้การคอรัปชั่นกลายเป็นเรื่องชอบธรรม หรือเรียกว่า “กระบวนการสร้างความชอบ
เชิงนโยบาย
ธรรม” ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องทาหน้าที่สร้างเงื่อนไขเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะ
แสวงหาผลประโยชน์ ลักษณะของการสร้างเงื่อนไขเพื่อเป็นข้ออ้างต่อความชอบธรรม เช่น การอ้างถึงผลประโยชน์
สาธารณะที่เกิดจากนโยบายสาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ
ดัชนี
เป็นตัวชี้วัดความโปร่งใสจากการคอร์รัปชั่นของแต่ละประเทศ โดยวัดการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการคอร์รัปชั่น
ภาพลักษณ์การ ของภาครัฐ มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 100 คะแนน คะแนนต่า หมายถึง การมีภาพลั กษณ์การคอร์รัปชั่นที่สูง และ
คอร์รัปชั่น
คะแนนมาก หมายถึง การมีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นที่ต่า แต่เดิมมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน และปรับค่าคะแนนเป็น
(Corruption 100 คะแนน ในพ.ศ. 2555
Perception
CPI ถูกนามาใช้ในการสารวจการจัดอันดับความโปร่งใส โดยองค์กรที่ทาหน้าที่ในการจัดอันดับ คือ องค์กรเพื่อความ
Index: CPI)
โปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency International) ในปี 2557 มีประเทศที่เข้าร่วมการสารวจจานวนทั้งสิ้น
174 ประเทศ
ธรรมาภิบาล
การเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงของประเทศไทยใน พ.ศ.2540 สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความหย่อน
(Good
ประสิทธิภาพของกลไกการบริหารกิจการบ้านเมือง การบริหารราชการ การกาหนดนโยบายสาธารณะ และการ
Governance) ทุจริตมิชอบในวงราชการ ดังนั้น
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2542 คณะรัฐมนตรี ได้ประกาศ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และเริ่มมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542
ซึ่งเป็นการวางฐานในการบริหารราชการแนวใหม่ เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รัฐธรรมนูญ
ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 ได้มีการกล่าวถึงการปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ รวมถึงการจัดตั้งองค์กรที่ทา
ฉบับ พ.ศ.2540 หน้าที่แก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ได้แก่
ในบทที่เกี่ยวกับ 1. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
การกากับดูแล 2. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
และการทุจริต 3. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
คอร์รัปชั่น
4. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
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5. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.)
6. สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) (หน่วยงานระดับต่ากว่ากรม จานวน 35 แห่ง)
คุณภาพการ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่มาตรฐานสากล รายละเอียดในการวัดคุณภาพการบริหารจัด การภาครัฐ
บริหารจัดการ ประกอบด้วย 7 หมวด 90 คาถาม ได้แก่
ภาครัฐ (Public
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
Sector
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
Management
หมวดที่ 3 การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
Quality
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
Award:
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
PMQA)
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
การจัดทา
กรอบกาหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดในการให้บริการ โดยสานักงาน ก.พ.ร. ผลักดันให้ส่วนราชการจัดทาข้อตกลงคุณภาพการ
ข้อตกลงระดับ ให้บริการประชาชน (SLA)
การให้บริการ
(Service
Level
Agreement:
SLA)
ตัวชีว้ ัดการ
โดยสานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทาการศึกษาประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน และพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของ
ประเมิน
หน่วยงานภาครัฐ นาแนวคิดการประเมินคุณธรรมจากประเทศเกาหลีมาศึกษาการจัดทาระบบประเมินที่มีมาตรฐาน
คุณธรรมและ การผนวกการประเมินคุณธรรมและดัชนีวัดความโปร่งใส เพื่อให้ได้เครื่องมือป้องกันการทุจริต ที่มีความเหมาะสมกับ
ความโปร่งใส
วัฒนธรรมประเทศไทย กรอบแนวคิดประกอบด้วย 5 ประเด็น คือ
การดาเนินงาน
1. ความโปร่งใส (Transparency) วัด การดาเนินงานขององค์กร การตอบสนองข้อร้องเรียน
ของหน่วยงาน
2. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินตามกฎหมาย และตามบทบาทหน้าที่
ภาครัฐ
3. การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) วัดจากประสบการณ์ตรง และทัศนคติการรับรู้
(Integrity and
4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากวัฒนธรรมองค์กร และการต่อต้านการทุจริตใน
Transparency
องค์กร
Assessment:
5. คุณธรรมในการทางาน (Work Integrity) ประเมินจากการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และ
ITA)
การเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
ค่าคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะมีคะแนนระหว่าง 0-100 คะแนน
ค่าคะแนนมาก หมายถึง ระดับการมีคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานสูง
เครื่องมือในการวัด ประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ได้แก่
1. แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สาหรับหน่วยงานตอบ
(Evidence Base Integrity & Transparency Assessment: EBIT)
2. แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สาหรับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานตอบ (Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT)
3. แบบสารวจบุคคลภายนอก จากผูร้ ับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity & Transparency
Assessment: EIT)
คารับรองการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 8 การประเมินผลการ
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ศัพท์เทคนิค
ปฏิบัติราชการ
พ.ศ…….

คณะกรรมการ
เจรจาข้อตกลง
และประเมินผล
คารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ของส่วน
ราชการ
การประเมิน
สมรรถนะ

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด (Key
Performance
Indicator: KPI)

เนื้อหาหรือบริบทต่างๆ
ปฏิบัติราชการ กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ และอาจจัด ให้มี
การประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานใน ส่วนราชการ
โดยส่วนราชการที่ให้บริการมีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดสามารถเพิ่มผลงานโดย ไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย
หรือสามารถดาเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ ส่วนราชการจะได้รบั จัดสรร เงินรางวัลเพื่อนาไปจัดสรรใน
ส่วนราชการ
สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินการเจรจาข้อตกลง และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี และได้จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการเป็นประจาทุกปี
เป็นคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้ทาหน้าที่เจรจาความเหมาะสมของ
ตัวชี้วัด น้าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อใช้ในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
เป็นคารับรองของส่วนราชการฝ่ายเดียว ไม่ใช่ สัญญา และใช้สาหรับระยะเวลา 1 ปี โดยในคารับรองฯ จะ
ประกอบด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก เป้าหมาย/เกณฑ์การให้
คะแนน
เป็นหนึ่งใน องค์ประกอบสาคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ว่าผู้ปฏิบัตินั้น ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่
สะท้อนสมรรถนะที่ควรจะเป็นของตาแหน่งหรือไม่
และต้องมีการประเมินสมรรถนะหลักอย่างน้อย 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1. การมุ่งผลสมฤทธิ์ 2. บริการที่ดี 3. การสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 4. จริยธรรม 5. ความร่วมแรงร่วมใจ
วิธีในการประเมิน : ส่วนราชการจะกาหนดวิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ใน 2 วิธี คือ การประเมินแบบ
360 องศา และ การประเมินโดยผู้บังคับบัญชาประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการ แสดงออกที่เห็นเด่นชัด
(Critical Incident Technique)
เป็นดัชนีหรือหน่วยวัดความสาเร็จของการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้น โดยเป็น หน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
สามารถแยกแยะความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานได้
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แนวคาถามหลักในการสัมภาษณ์
ประเด็นคาถาม :
การประเมินสิ่งที่ประสบ/ที่ผ่านมา/ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ในฐานะบุคลากรขององค์กรภาครัฐ
1. ในมุมมองของท่าน อะไรคือจุดที่เปราะบาง หรือ จุดอ่อนที่สุดขององค์กรภาครัฐไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะองค์กรที่
ท่านมีภารกิจรับผิดชอบอยู่ ณ ปัจจุบัน
2. กระบวนการตัดสินใจของผู้นาองค์กรเป็นอย่างไร ให้ความสาคัญกับข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากน้อยแค่
ไหนเพียงใด ให้ความสาคัญกับทีมงาน/บุคลากรในระดับต่าง ๆ มากน้อย
เพียงใด อย่างไร?
3. คุณภาพของบุคลากร(ความรู้/ความสามารถการปฏิบัติงานบนฐานของคุณธรรม/จริยธรรม ฯลฯ)โดยภาพรวม เป็น
อย่างไร ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ และ/หรือ การส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร คืออะไร เป็นอย่างไร การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกรณีที่พบว่าบุคลากรยังทางานไม่
ค่อยมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็น ท่านทาอะไร อย่างไรสาเร็จหรือไม่ อย่างไร?
4. ความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐ จากประสบการณ์/มุมมองของท่านเป็นอย่างไร มาตรการต่าง ๆ ที่ใช้เป็นอย่างไร ใช้
ได้ผลหรือไม่ อย่างไร? ถ้าพบว่า มีการบริหารจัดการงบประมาณที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือยังไม่นาไปสู่
การบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์/วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจต่าง ๆ ขององค์กร ท่านทาอะไร อย่างไรได้ผลอย่างไร ขอ
ทราบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงในเรื่องนี้จากมุมมองของท่านด้วย
5. คาว่า “การบริหารงานจัดการภาครัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล”ในมุมมองของท่านนั้น ท่าน และ/หรือหน่วยงานที่ท่าน
รับผิดชอบให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด และ/หรือ ได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรหรือไม่
อย่างไร กรุณาแบ่งปันประสบการณ์ของท่านอย่างละเอียด
6. โดยภาพรวม ปัญหา-อุปสรรคที่สาคัญต่าง ๆ (เรียงลาดับความสาคัญตามความจริงของหน่วยงานของท่าน) ที่ส่งผล
กระทบต่อการทางานเพื่อสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน/ชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่าน ที่ยังไม่ค่อยบรรลุผลสาเร็จ ประกอบด้วยอะไรบ้าง เพราะ
อะไร
7. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของท่านหรือทางออก/ทางเลือกในมุมมองของท่าน ที่จะทาให้องค์กรภาครัฐไทยทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลมากยิง่ ขึ้น หรือได้มากที่สุด จนได้รับการจัดอันดับอยู่ในลาดับต้น ๆ ของโลกมีความเป็นไป
ได้หรือไม่ คืออะไร และ/หรือ ข้อเสนอแนะในการยกระดับศักยภาพ/ความสามารถในการตอบสนองต่อปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน/
ชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกฝ่ายทุกประเภท/ประเทศชาติ มีหรือไม่ คืออะไร
8. ท่านเคยได้ยินคาว่า “การจัดทาภาพลักษณ์สาหรับภาคสาธารณะ”(Branding fo the public sector)หรือแนวคิด
คล้าย ๆ กันนี้ หรือไม่ ท่านได้ยิน/ทราบจากที่ใด ท่านมองว่าอย่างไร ดีหรือไม่ อย่างไร ถ้าประเทศไทยจะมีการพัฒนา
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรภาครัฐด้วยแนวคิดนี้ แต่มีการสนับสนุนในเชิงระบบ และ/หรือ
เชิงกระบวนการ เพื่อยกระดับศักยภาพและสถานภาพขององค์กรภาครัฐไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศไป
พร้อม ๆ กันทุกหน่วยงาน
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

1.
2.

พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ

อดีตผู้อานวยการ
รองอธิบดี

3.
4.
5.

นางดวงพร รอดพยาธิ์
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
คุณภารดี อินทชาติ

6.

คุณวริน มโนรมย์

7.

คุณมัสลิน แสวงทรัพย์

8.
9.
10.
11.

นายทศพล ทังสุบุตร
นายธีระศักดิ์ สีนา
นายวุฒิชัย ดวงรัตน์
นางธนันดา ทีปวัชระ

12.
13.

นางสาวภั
๑
ทรมน กนิษฐานนท์
นางสาวสุ
๑
ชาดา ไทยบรรเทา

อธิบดี
อธิบดี
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
รองอธิบดี
นิติกรชานาญการ
รองปลัดกระทรวง
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
อธิบดี

14.

นางศั
๑ นสนีย์ สหัสสะรังษี

รองอธิบดี

15.

นายบพิ
๑ ธศร์ ภาษิต

ผู้อานวยการ

16.
17.
18.

นายธวั
๑ ชชัย ไทยเขียว
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
นายฐานิ
๑
ษ นาคะเกษตร

รองปลัดกระทรวง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
เจ้าหน้าที่

19.

นางสาวจั
๑
นจิรา เรืองแสง

เจ้าหน้าที่

20.
21.
22.
23.
24.
25.

นางสร้
๒ อยทิพย์ ไตรสุทธิ
นายเสรี
๒
โสภณดิเรกรัตน์
พ.ต.ต.ปิ
๒
ยะ ต๊ะวิชัย
รศ.นพ.ก
๒
าจร ตติยกวี
นายพิ
๒ ศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
รศ.ดร.วรากรณ์
๒
สามโกเศศ

26.
27.

นายนนทิ
๒
กร กาญจนะจิตรา
ดร.สี
๒ ลาภรณ์ บัวสาย

28.

นางอารี
๒ ย์พันธ์ เจริญสุข

ปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
ผู้กากับการกองวิจัย
ปลัดกระทรวง
อธิบดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัย/
อนุกรรมการ ก.พ.ร.
เลขาธิการ
รองผู้อานวยการ/อนุกรรมการ
ก.พ.ร.
ผู้อานวยการกองบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

หน่วยงาน
สถาบันวิทยาการเรียนรู้ (สวร.)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
สานักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการคลัง
สานักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการคลัง
สานักนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมทางหลวงชนบท
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สานักงาน ก.พ.
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย/
คณะอนุกรรมการ ก.พ.ร.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
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ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
๑.
นางจิตรา ปานอ่อน
๒.
นางสาวชุติมา เกศศิริ
๓
เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
๔

นายเสกสรร ประทุมวินิจ

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
พิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๕

นางสาววรลักษณ์ อุไรกุล

นิติกร

๖

นางสอนจิตร เอี่ยมสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๗

นางภัทราวดี จันทร์เหล่าหลวง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๘
๙
๑๐
๑๑

นายสัณฐิติ โคกทับทิม
นายวินัย นิโครวนจารัส
นางสาวพรยงค์ เชียงศรี
นายณัฐพงษ์ พรชัย

๑๒

นางสาวสุชาดา หมื่นกล้า

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้อานวยการกลุ่มการพัฒนาบุคคลและ
เสริมสร้างคุณธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

๑๓
๑๔
๑๕

นางกรองกาญจน์ นานาศรีรัตน์
นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
นางสาวสิรดา เสือมาพเนา

นิติกรชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นางสาวชนิดาภา มงคลเลิศลพ
นายพรหมพิริยะ พรสุข
นางสาวทวิกานต์ โค้วมณี
นายอาทมาต สุขสถาน
นายวรุณ กองอนันต์เดช
คุณสายชล โคตรทม
นายสมชาย เจริญสินค้า
นายทนต์ แก้วชนะ

นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานราชการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไป

๒๔

นายรวีวัฒน์ เจริญรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป

๒๕
๒๖
๒๗

นายรังสี นาหิรัญ
นางสาวนันทวรรณ ผิวเพ็ง
นายณัฐชัย มากคา

นิติกรชานาญพิเศษ
นาทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นิติกรชานาญการ

๒๘

นายจรัท พฤกษากุลนันท์

ผู้อานวยการ

หน่วยงาน
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการคลัง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการคลัง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการคลัง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา
กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมสรรพากร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ
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ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
๒๙ พ.ต.อ.หญิง อังสนา ปาละสิงห์

ตาแหน่ง
ผกก.กลุ่มงานประเมินผลฯ ยศ.

๓๐

พ.ต.ท. หญิง วนัสญา ถุนาพันธ์

สว.กลุ่มงานวิเคราะห์

๓๑

พ.ต.ท. ปัญญพนต์ จันทร์อ่อน

รอง ผกก.
กลุ่มงานขับเคลื่อนฯ ยศ.

๓๒

นายมนตรี รักษ์ศรี

นักวิชาการยุติธรรมชานาญการ

๓๓

นางสาวมาลัย จาปาโพธิ์

นักวิชาการยุติธรรมชานาญการ

๓๔
๓๕
๓๖

นายยุทธการ พุฒน้อย
นางสาวกมลวรรณ จิววัฒนารักษ์
นางสุภาษิต วงษ์กาภู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกร
นิติกรชานาญการ

๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

นางอรอนงค์ ไกยูรวงศ์
พ.อ.อภิชัย ขอขจายเกียรติ
นายธีรศักดิ์ สวนดี
นางสาวปวาณี ฉัตรสมพร
นางสาวมนิดา จินดามาตย์
ร.ต.ต.สมปอง เทพวงศ์
อโนมา วัตตรัส
นายสิน สื่อสวน
นางสาวพนิดา สัตถาสาธุชนะ
นางสาวธันยรัตน์ เสริมเสนาพร
นางสาวน้าฝน พันธะวงค์
นายวชิราวุธ ชูวงศ์วาน
นายประมวล บุญมา
รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี
รศ.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่า

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประจา สน.ปล.กห.
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
รอง สว.ยศ.สยศ. ตร.
นักพัฒนาระบบราชการชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและจัดการความรู้
นักวิชาการ
นักวิชาการ
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าสมัชชาคุณธรรม
คณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์

๕๒

นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์

นักวิจัย

๕๓

นางสาวจีราวรรณ หงส์ทอง

นักวิชาการศึกษา

๕๔

นางเบญจมาศ รอดภัย

ผู้ช่วยนักวิจัย

หน่วยงาน
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงยุติธรรม
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
สานักบริหารกลาง
กรมป่าไม้
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงกลาโหม
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงาน ก.พ.ร.
ศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภาคผนวก ค
คณะกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี

ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
3. รองศาสตราจารย์ปาริชาติ วลัยเสถียร
4. นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่า
2. นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์

หัวหน้าโครงการ
นักวิจัย

คณะทางานศูนย์คุณธรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสิน สื่อสวน
นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์
นายยงจิรายุ อุปเสน
นางสาวพนิดา สัตถาสาธุชนะ
นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ
นางสาวธันยรัตน์ เสริมเสนาพร
นางสาวน้าฝน พันธะวงค์

ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม
รองผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม
ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและจัดการความรู้
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
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152 ภาคผนวก
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